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RESUMO: Este estudo refere-se apresenta os resultados de um trabalho de pesquisa que discute 
sobre a tem�tica da educa��o ambiental nas escolas e a reciclagem do lixo org�nico. Atrav�s de uma 
pesquisa bibliogr�fica e revis�o da literatura sobre o tema, procuramos responder a seguinte quest�o: 
qual ser� a melhor maneira para se trabalhar a educa��o ambiental no contexto escolar? A sua 
finalidade deste trabalho � abordar a import�ncia da preserva��o do meio ambiente, provocar uma 
reflex�o sobre o lixo que produzimos em casa no nosso dia-a-dia e a seu processo de reciclagem. 
Acreditamos que inserir esse tema na escola � uma forma de despertar no aluno o interesse em 
saber sobre a import�ncia de cuidar do meio ambiente. Fundamentamos nosso estudo,
principalmente, em Gadotti (2009), Loureiro; Layrargues; Castro (2009), Minc (2005) e Vizentim; 
Franco (2009).
PALAVRAS-CHAVE: Educa��o Ambiental. Reciclagem. Lixo Org�nico.

. 

INTRODUÇÃO

O meio ambiente tem se tornado alvo de discuss�o nas confer�ncias 

realizadas nos encontros das Na��es Unidas, motivo de preocupa��o com o meio 

ambiente, em busca de solu��o para diminuir os impactos causados na natureza 

pela a��o do homem.

Sabe-se que um dos maiores problemas que hoje preocupa a sociedade � o 

lixo, pois todos precisam consumir, s� n�o sabem o que fazer com o lixo que 
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produzem. Para tanto,se fez necess�rio criar meios que possam estar 

conscientizando a sociedade sobre a import�ncia de estar preservando e cuidando 

do meio ambiente. Nesse sentido, a educa��o ambiental surgiu como parte da 

educa��o tanto formal quanto a n�o formal, pois a mesma busca despertar a

popula��o sobre a situa��o do nosso planeta.

A educa��o formal exerce o papel de preparar o educando a aprender, a 

aprender a respeitar o pr�ximo, a natureza, enfim a vida, pois atrav�s da educa��o o 

mesmo aprende a ser �tico, humano, aprende a viver em grupo e a lutar pelo seu 

bem e dos demais. A educa��o hoje pode ser o principal passo para conduzir o 

rumo que o futuro habitante da terra ter�.

Naturalmente somos levados a compreender melhor as coisas quando 

vivenciamos a pr�tica e isso nos faz entender que a melhor maneira de ensinar o 

aluno aprender � quando o mesmo passa a ter contato diretamente com objeto de 

estudo. A escola exerce o papel de levar ao aluno o conhecimento e a compreens�o 

dos problemas que est�o a nossa volta. Refletir sobre o lixo org�nico � um meio de 

trabalhar conceitos, valores, atitudes, posturas e �ticas, pois � um trabalho de 

grande import�ncia que envolve a realidade do dia-a-dia de cada um.

Diante dessas quest�es procuramos discutir a import�ncia de cuidar e 

preservar a natureza e o meio ambiente. Onde o mesmo trata-se de despertar nos 

alunos o interesse de compreender um dos problemas que est�o a sua volta, 

atrav�s da educa��o ambiental, considerando a escola um espa�o ideal para 

abordar esse tema.

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos a pesquisa bibliogr�fica, 

partindo de um trabalho investigativo, cujo m�todo foi indutivo e dedutivo.  

Abordamos algumas teorias de autores que discutem a tem�tica da educa��o 

ambiental servindo de suporte para a realiza��o deste trabalho. 

� pesquisa bibliogr�fica, pois fizemos levantamentos em v�rias fontes 

liter�rias. Inicialmente foram observadas as teorias que proporcionaram 

conhecimentos adequados para discutirmos, refletirmos sobre a tem�tica deste 

trabalho cient�fico que se torna necess�rio na trajet�ria acad�mica, pois permite o 

sucesso na conclus�o do curso, a pesquisa bibliogr�fica � muito importante no 

desenvolvimento das atividades, onde buscamos atrav�s de fichamentos 

transcrevemos nossas ideias seguindo as regras da metodologia. Iniciamos a nossa 
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pesquisa partindo para a escolha do tema. O que para Lakatos (2007, p. 44) “o tema 

� assunto que se deseja provar ou desenvolver, � a dificuldade ainda sem solu��o”.

Para tanto se fez necess�rio muita pesquisa em livros, artigos, tese, etc. 

leituras e fichamento de autores que discutem a tem�tica, exigindo assim muita 

dedica��o e esfor�o. Partindo ent�o de uma pesquisa bibliogr�fica. Que para 

Severino (2007, p. 122) “a pesquisa bibliogr�fica � aquela que se realiza do registro 

dispon�vel, decorrente de pesquisa anterior, documentos, impressos anteriores”.

Assim, ser� apontada a educa��o ambiental na educa��o escolar e a 

reciclagem do lixo org�nico. Tratando de quest�es relacionadas ao meio ambiente e 

a sociedade. Ser� abordado sobre a reciclagem no processo educacional 

despertando os educandos sobre a import�ncia da reciclagem no processo de 

ensino e aprendizagem. A reflex�o sobre o lixo que produzimos em casa no nosso 

dia-a-dia e a reciclagem do mesmo.

O MEIO AMBIENTE E A SOCIEDADE

Sabe-se que desde o in�cio da humanidade o homem j� explorava o meio 

ambiente,encontrando meios de sobreviv�ncia com a intera��o dos elementos 

naturais e com a capacidade de transformar o meio em que vive na busca de seus 

desejos para satisfazer suas necessidades.

Carlos Minc (2005) explica que nossos ancestrais viviam em coletividades, 

onde todos usufru�am dos campos, dos rios, das florestas, sem necessidades de 

comprar ou vender, pois os mesmos n�o entendiam como parte integrante do meio 

ambiente. Para ele as pessoas s�o partes integrantes do meio ambiente e que 

atrav�s da a��o humana de forma err�nea acabou-se por causar tantos problemas 

que hoje afetam o meio ambiente.

A partir do momento em que o homem passou a ter conhecimento de suas 

atitudes em rela��o ao meio ambiente, o mesmo passou a entender que � parte 

integrante deste. Por meio desta conscientiza��o procurou-se buscar alternativa, 

para minimizar os problemas j� causados no ambiente. Uma vez que a pr�pria 

natureza se encarregou de manifestar esses efeitos negativos
O momento atual exige que a sociedade esteja mobilizada para assumir um 
car�ter mais propositivo, assim como para poder questionar de forma 
concreta a falta de iniciativa dos governos para implementar pol�ticas 
pautadas pelo bin�mio, sustentabilidade e desenvolvimento num contexto 
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de crescentes dificuldades para a inclus�o social. Para tanto � importante o 
fortalecimento das organiza��es sociais e comunit�rias, a redistribui��o de 
recursos, mediante parcerias, de informa��o e capacita��o para participar 
crescentemente dos espa�os p�blicos de decis�o e para constru��es de 
institui��es pautadas por uma l�gica de sustentabilidade. (JACOB, 2003 
p.203).

Hoje s�o in�meros os problemas que afetam o meio ambiente, a 

contamina��o das �guas, o efeito estufa, a destrui��o da camada de oz�nio, a 

quantidade de res�duos s�lidos, o desaparecimento de algumas esp�cies de animais 

e de plantas, etc. Esses s�o alguns dos reflexos da atividade humana sobre o meio 

ambiente.O que � necess�rio entender � que o homem � respons�vel por esses 

problemas causados ao meio ambiente, e � necess�rio que fa�amos alguma coisa, 

para minimizar tantos problemas. Pois pensar no meio ambiente � acima de tudo 

pensar em nossa casa, onde devemos diariamente estar preservando para um 

ambiente limpo.

Para Gadotti (2009), temos conhecimento de que podemos destruir toda a 

vida existente na terra, tudo depende da forma que o homem ir� conduzir suas 

atitudes em rela��o ao nosso planeta. � o homem que vai decidir o futuro dos novos 

habitante da terra,pois o planeta j� n�o � mais como antes.

Loureiro (2009)esclarece a necessidade de despertar nas pessoas a 

conscientiza��o em rela��o ao meio ambiente a partir dos desafios colocados pela 

sociedade. Na verdade, busca-se um novo comportamento do homem em rela��o a 

si mesmo e o meio em que vive, sobretudo, na sua rela��o com a natureza de onde 

tem buscado seu sustento.

Essa conscientiza��o passou a surtir efeitos atrav�s de discuss�es entre as 

na��es unidas nos encontros de confer�ncias, procurando contribuir para 

sensibiliza��o da sociedade � o cuidado com meio ambiente.Nesse 

sentido,nasceram as ONGs, as comunidades alternativas, os ambientalistas e outras 

entidades em defesa da preserva��o das fontes naturais.

Para responder aos objetivos estabelecidos por estas diferentes esferas 

sociais, pensou-se na educa��o ambiental como um dos meios para provocar a 

discuss�o e realiza��o de mudan�as nas atitudes do homem. Acreditamos que a 

escola � um dos meios indispens�veis para se conseguir criar e aplicar formas cada

vez mais sustent�veis de intera��o entre a sociedade e a natureza, bem como para

buscar solu��es para os problemas ambientais. Acreditamos que por meio da 
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educa��o o ser humano pode refletir e mudar a sua atitude em rela��o ao 

desequil�brio na natureza.

Entende-se que a educa��o ambiental desenvolve o papel de trabalhar 

conceitos, valores, atitudes, posturas, �ticas, e, principalmente a mudan�a de 

comportamento em rela��o ao meio ambiente, despertando para um compromisso 

com a preserva��o do meio em que vive. Para que essa educa��o se desenvolva

com maior responsabilidade surge-se a necessidade de ser trabalhada a educa��o 

ambiental nas escolas, pois a escola � o caminho mais certo a percorrer.No sentido, 

de conscientizar as pessoas para ter um conhecimento maior e com

comprometimento do meio ambiente. A escola exerce o papel de proporcionar ao 

aluno o conhecimento e a compreens�o dos problemas ambientais existentes no 

meio em que vive.
Desde 1972, na confer�ncia das Na��es Unidas para o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, o Plano de A��o Mundial e a Declara��o 
sobre o Ambiente Humano ficou definida a import�ncia da a��o educativa 
nas quest�es ambientais. Partindo da� o primeiro programa Internacional de 
Educa��o Ambiental, sendo consolidado em 1975 pela Confer�ncia de 
Belgrado. (BRASIL, 2001)

Para tanto, a educa��o ambiental pode ser trabalhada na educa��o formal e 

informal,por meio de projetos, pesquisas, leituras possibilitando ao indiv�duo a 

elabora��o da pr�tica educativa, como conceitual, procedimental e atitudinal, em 

rela��o ao meio ambiente. Na busca de desenvolver em cada um a forma adequada 

de usufruir dos bens naturais sem provocar danos ao meio ambiente, a educa��o 

ambiental na escola deve ser trabalhada de forma discutida e integrada no curr�culo 

escolar.

Nos Par�metros Curriculares (BRASIL, 2001), compreendemos que para 

trabalhar a educa��o ambiental nas escolas n�o � necess�rio que os professores 

saibam tudo, mas se disponibilizar em aprender o assunto, podendo, assim, 

transmitir para os alunos a no��o do tema a ser trabalhado. Ainda compreendendo 

melhor nos Par�metros Curriculares, a educa��o ambiental deve ser desenvolvida 

com a finalidade de ajudar os alunos a compreenderem melhor o significado da 

quest�o ambiental, partindo da realidade local mais pr�xima dos alunos podendo ser 

considerado o conhecimento vivido no cotidiano de cada um, o que torna mais f�cil 
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relacionar conte�dos e pr�tica, onde a realidade est� pr�xima, no lugar onde se vive,

na comunidade, enfim,onde se tem experi�ncia dos fatos. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMPROMISSO NA MUDANÇA SOCIAL

Pensar na educa��o ambiental �, acima de tudo, pensar que essa vem 

como instrumento de reflex�o na busca de estar alertando as pessoas para pensar 

que certas atitudes que tomamos podem estar levando a polui��o do nosso planeta. 

E � preciso que o homem tome consci�ncia de que tudo depende de n�s, portanto, 

espera-se que atrav�s da educa��o ambiental, crie-se uma sensibiliza��o em 

rela��o ao meio ambiente. 

Segundo Loureiro (2009) nos faz entender que � preciso considerar a 

mudan�a social na educa��o ambiental, ou seja, assumir o compromisso por uma 

educa��o ambiental com responsabilidade social requer uma reelabora��o 

conceitual. Ainda o autor esclarece que:

Educa��o ambiental � uma pr�tica que dialoga com a quest�o ambiental. E 
no senso comum, essa educa��o visa a mudan�a de valores, atitudes e 
comportamento para o estabelecimento de uma outra rela��o entre o ser 
humano e a natureza, que deixe de ser instrumental e utilitarista, para se 
tornar harmoniosa e respeitadora dos limites ecol�gicos [...] (LOUREIRO, 
2009, p. 25-26).

Para tanto, � necess�rio educar as futuras gera��es, tornando-as 

participantes nas sociedades, capazes de respeitar o pr�ximo, como ser parte 

integrante do meio ambiente, sabendo que parte do homem a necessidade de 

buscar solu��es para os problemas que hoje se encontra o nosso planeta. Nesse 

sentido, espera-se que a educa��o ambiental seja trabalhada de forma respons�vel, 

individual e coletiva, uma vez que a educa��o � o ponto de partida para essa 

conscientiza��o.

Os Par�metros Curriculares (BRASIL, 2001) esclarecem que uma das 

principais conclus�es que se chegaram � que a humanidade precisa ser orientada a 

mudar a sua mentalidade, e adotar novas posturas em rela��o ao meio ambiente. 

Sendo assim, entendemos que a escola exerce o papel preparat�rio de tornar o ser 

humano cr�tico capaz de pensar e agir de forma consciente. 
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Para que a educa��o ambiental se desenvolva com responsabilidade e 

compromisso, � necess�ria a participa��o de todos, mas principalmente das 

autoridades pol�ticas, pois parte da� o compromisso com uma sociedade mais justa e 

respons�vel capaz de lutar pela vida e pela preserva��o do meio ambiente.

Percebe-se que as autoridades governamentais e n�o governamentais est�o se 

mobilizando a fim de encontrar meios que possam minimizar os problemas do meio 

ambiente causado pelo pr�prio homem.Como afirma Loureiro (2009):

A educa��o ambiental tem sido apresentada como uma modalidade da 
educa��o preocupada com o exame de problemas ambientais. Nesse 
sentido, desde a confer�ncia de Estocolmo (ONU, 1972.), a educa��o 
ambiental foi reconhecida como instrumento decisivo para promover as 
mudan�as na humanidade objetivando-se sua orienta��o e inspira��o 
necess�ria para preservar o melhorar a qualidade do ambiente.
(LOUREIRO, 2009, p.175)

Ainda autor fala da import�ncia de trabalhar a educa��o ambiental nas 

escolas, pois � necess�ria uma concep��o que fundamenta a constru��o do 

processo educativo, que parte da leitura do abstrato, com prop�sito de construir o 

futuro a partir da a��o presente. Para tanto, a mudan�a de comportamento n�o 

acontece da noite para o dia, � necess�ria a realiza��o de trabalhos que 

envolvamos alunos e a sociedade, na busca de conscientizar as pessoas sobre os 

problemas que est�o a nossa volta.

Para isso � preciso conhecer melhor os caminhos que orientam o homem a 

se preocupar com os problemas que o mesmo est� causando no meio ambiente, 

buscando compreender melhor os direitos que lhes assegura e as responsabilidades 

de estar cuidando do meio ambiente.

De acordo com a Constitui��o do Estado de Mato Grosso:

Cap�tulo III
Dos recursos Naturais
Se��o I
Do Meio Ambiente
Art. 263 - Todos t�m direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial � sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Estado, aos munic�pios e � coletividade o dever de defend�-
lo e preserv�-lo para as presentes e futuras gera��es.
Par�grafo �nico - Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao 
Estado:
I - Zelar pela utiliza��o racional e sustentada dos recursos naturais de modo 
a assegurar-lhe a perpetua��o e a minimiza��o do impacto ambiental;
II - Preservar a diversidade e a integridade do patrim�nio gen�tico e 
fiscalizar as entidades dedicadas � pesquisa e � manipula��o do material 
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gen�tico, condicionando tal manejo � autoriza��o emitida pelo �rg�o 
competente;
III – Instituir a pol�tica estadual de saneamento b�sico e recursos h�dricos;
IV – Exigir, para instala��o de obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degrada��o do meio ambiente, estudo pr�vio de impacto 
ambiental, a que se dar� publicidade garantida a participa��o da 
comunidade mediante audi�ncias p�blicas e de seus representantes em 
todas as fases;
V – Combater a polui��o e a eros�o, fiscalizando e interditando as 
atividades degradadoras;
VI – Informar, sistem�tica e amplamente, a popula��o sobre os n�veis de 
polui��o, a qualidade do meio ambiente, as situa��es de risco de acidentes, 
a presen�a de subst�ncias potencialmente nocivas � sa�de na �gua pot�vel 
e nos alimentos, bem como resultados de auditorias e monitoragens, a que 
se refere o Art.272, II, desta constitui��o;
VII –Promover a educa��o ambiental em todos os n�veis de ensino e a 
conscientiza��o p�blica para a preserva��o do meio ambiente;
VIII – Estimular e promover e recomposi��o da cobertura vegetal nativa em 
�reas degradadas, objetivando a consecu��o de �ndices m�nimos 
necess�rios � manuten��o do equil�brio ecol�gico; [...].

Com os princ�pios da constitui��o do Estado de Mato Grosso � preciso que a 

educa��o ambiental nas escolas ultrapasse os muros, levando a sociedade a uma 

reflex�o sobre a necessidade de se integrar e organizar num sentido de repensar 

sobre as atitudes que s�o tomadas em rela��o ao meio ambiente. Como base 

principal de estudo ap�ia-se a quest�o mais pr�xima da realidade de cada um, 

partindo de um problema que envolva a cada um, a comunidade, o munic�pio, o 

estado e o pa�s.  

O grupo Internacional de Pesquisa sobre Educa��o em Ci�ncias (GIPEC 

2003), “s� a forma��o de uma nova consci�ncia ambiental n�o basta, � necess�rio, 

a participa��o e o envolvimento de todos, pois s�o nas atitudes que o homem toma 

que faz a diferen�a”.

Sabemos que o homem tem a capacidade de transformar o meio em que 

vive. Aproveitar essa capacidade para a colabora��o de um ambiente melhor � uma 

forma de contribuir com a preserva��o do meio ambiente.

Gadotti (2009) ressalta que � importante saber o que a sociedade saiba o 

que cada um ir� fazer para salvar o planeta, para ele todos n�s temos a 

responsabilidade de lutar na transforma��o dessa situa��o. O que se pode pensar � 

que num simples gesto cada um pode contribuir com a preserva��o do meio 

ambiente. Cuidados simples que fazem grande diferen�a no dia-a-dia de todos. 

Nesta perspectiva, percebe-se que s�o grandes os desafios que a sociedade 

enfrentar� para a mudan�a de atitude com rela��o ao meio ambiente. Pode-se dizer 
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que tudo come�a dentro de casa, o que fazer com o lixo dom�stico? Como diminuir 

sua produ��o? Como reaproveit�-lo? Quais s�o os conhecimentos necess�rios para 

que as pessoas assumam um comportamento com a mudan�a?

Sabemos que um dos fatores que hoje preocupa a popula��o � o lixo nosso 

de cada dia, uma realidade pr�xima de n�s que est� se tornando um dos maiores 

problemas no meio ambiente, devido ao grande consumo para satisfazer nossas 

necessidades. 

Portanto, a conscientiza��o das pessoas em rela��o ao lixo deve come�ar 

logo cedo com os alunos na escola. Pois esses alunos aprendem a respeitar a 

natureza, come�ando pelo lugar em que vivem, fazendo-os entender que a 

reciclagem do mesmo pode trazer benef�cios tanto para nossas vidas como para a 

natureza, e assim o professor estar� despertando em seus alunos valores b�sicos. 

Como observa Coll (2003, p.), “O professor deve sempre aproveitar a curiosidade 

natural dos alunos que, na faixa et�ria que compreende a etapa do ensino 

fundamental, est�o descobrindo um universo de significados em seu dia-a-dia”. J�os 

Par�metros Curriculares Nacionais esclarecem que:

O trabalho com o tema Meio Ambiente deve ser desenvolvido visando-se 
proporcionar aos alunos uma diversidade de experi�ncias e ensinar-lhes 
formas de participa��o, para que possam ampliar a consci�ncia sobre as 
quest�es relativas ao meio ambiente e assumirem de forma independente e 
aut�noma atitudes e valores voltados � sua prote��o e melhoria (PCNS
2001, p. 47).

De acordo com os PCNs (BRASIL, 2001), o tema meio ambiente ser� integrado ao 

curr�culo atrav�s da transversalidade abrangendo todas as disciplinas, nas �reas de 

Ci�ncias da Natureza, Hist�ria, Geografia, Matem�tica, L�ngua Portuguesa, 

Educa��o F�sica e Arte.

Para Vizentin; Franco (2010, p. 14; 41):
O meio ambiente apresenta sinais de esgotamento, s�o muitos os 
problemas que afetam o meio ambiente, �guas est�o sendocontaminadas, 
tornando-se cada vez mais escassa, o efeito estufa aumentando o calor, a 
destrui��o da camada de oz�nio, a quantidade de res�duos causada pelo 
aumento do lixo gerado atrav�s do consumo, algumas esp�cies de animais 
e de plantas est�o em extin��o, estes s�o alguns dos reflexos da atividade 
humana sobre o meio ambiente. O lixo ‘’por exemplo’’ � um dos grandes 
problemas ambientais. 
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O impacto causado na natureza, devido � produ��o e destina��o 

desordenada de lixo, tem levado a sociedade a procurar alternativas para minimizar 

a degrada��o do nosso ambiente e promover o bem-estar da popula��o. 

Diante de tantos problemas em que se encontra o nosso planeta, refletir � 

necess�rio, pois � atrav�s da reflex�o que homem tomar� consci�ncia da 

import�ncia de preservar o meio ambiente e pensar que sua participa��o na 

preserva��o do mesmo trar� benef�cios tanto para o planeta como para a nossa 

sa�de.

Os PCNs prop�em a��es pedag�gicas significativas para trabalhar a tem�tica, meio 

ambiente. 
O desenvolvimento de uma proposta com o tema meio ambiente exige 
clareza sobre as prioridades a serem eleitas. Para tanto � necess�rio levar 
em conta o contexto social, econ�mico, cultural e ambiental no qual se 
insere a escola [...] Tamb�m os elementos da cultura local, sua hist�ria e 
seus costumes ir�o determinar diferen�as no trabalho com o tema meio 
ambiente (BRASIL, 2001, p.74).

Essas considera��es nos chamam aten��o para a realiza��o de um trabalho 

com o tema meio ambiente atinja os objetivos propostos � necess�rio o 

envolvimento de toda comunidade escolar (professores, funcion�rios, alunos e pais), 

no sentido de se encontrar meios em que todas as pessoas estejam com o mesmo 

objetivo. Tendo como ponto de partida a escola. Sendo que esta � como um dos 

meios mais indicados onde o aluno aprender e articular na teoria e na pr�tica, pois o 

conv�vio escolar contribui no ensino e na aprendizagem.

Al�m disso, cabe � escola contribuir com as informa��es garantindo ao 

aluno atividades que partam do concreto dando-lhes possibilidades para por em 

pr�tica conte�dos aplicados na teoria. Valorizando conhecimento pr�vio do aluno 

que d� condi��es de entender melhor a realidade e s� assim estar� tomando 

conhecimento da import�ncia de cuidar do meio ambiente. Dessa forma, a escola 

tem a tarefa de proporcionar aos seus alunos a forma��o de cidad�os capazes de 

ter atitudes para melhorar o meio ambiente.
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UM BREVE RETROSPECTO DO SURGIMENTO DA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NAS ESCOLAS

A proposta da educa��o ambiental na escola surgiu atrav�s das discuss�es 

nos encontros, da 1� com Confer�ncia Intergovernamental de Educa��o Ambiental 

de Tbilisi que definiu, em 1977,

Como princ�pios da Educa��o Ambiental a serem desenvolvidos na escola 

dizem que:

A educa��o ambiental deve ser dirigida a comunidade, despertando o 
interesse do individuo de participar de um processo ativo no sentido de 
resolver os problemas dentro de um contexto de realidades espec�ficas, 
estimulado a iniciativa, o senso de responsabilidade. O esfor�o para 
construir um futuro melhor.[...] pode, ainda contribuir satisfatoriamente para 
a renova��o do processo educativo e que o objetivo da Educa��o Ambiental 
deve estar concentrado no desenvolvimento de uma compreens�o 
integrada do meio ambiente em suas m�ltiplas e complexas rela��es 
envolvendo aspectos f�sicos, biol�gicos, sociais e pol�ticos, econ�micos, 
culturais, cient�ficos e �ticos. (UNESCO, 1997). 

 Considerar o meio ambiente em sua totalidade: em seus aspectos natural 

e constru�do, tecnol�gico e social (econ�mico, pol�tico, hist�rico, cultural, 

t�cnico, moral e est�tico);

 Constituir um processo permanente, desde o in�cio da educa��o infantil e 

cont�nuo durante todas as fases do ensino formal;

 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conte�do espec�fico 

de cada �rea, de modo que se consiga uma perspectiva global da 

quest�o ambiental;

 Examinar as principais quest�es ambientais do ponto de vista local, 

regional, nacional, e internacional;

 Concentrar-se nas quest�es ambientais atuais e naquelas que podem 

surgir, levando em conta uma perspectiva hist�rica; 

 Insistir no valor e na necessidade da coopera��o local, nacional e 

internacional para prevenir os problemas ambientais;

 Considerar de maneira expl�cita os problemas ambientais nos planos de 

desenvolvimento e crescimento;
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 Promover a participa��o dos alunos na organiza��o de suas experi�ncias 

de aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar decis�es e aceitar 

suas consequ�ncias;

 Estabelecer, para os alunos de todas as idades, uma rela��o entre a 

sensibiliza��o ao meio ambiente, a aquisi��o de conhecimentos, a 

atitude para resolver os problemas e a clarifica��o de valores, 

procurando, principalmente, sensibilizar os mais jovens para os 

problemas ambientais existentes na sua pr�pria comunidade;

 Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas reais dos 

problemas;

 Ressaltar a complexidade dos problemas ambientais e, em 

consequ�ncia, a necessidade de desenvolver o sentido cr�tico e as 

atitudes necess�rias para resolv�-los;

 Utilizar diversos ambientes com a finalidade educativa e uma ampla 

gama de m�todos para transmitir e adquirir conhecimento sobre o meio 

ambiente, ressaltando principalmente as atividades pr�ticas e as 

experi�ncias pessoais.

Por ocasi�o da Confer�ncia Internacional Rio/92 cidad�os representando 

institui��es de mais de 170 pa�ses assinaram um tratado no qual se reconhece o 

papel central da educa��o para “constru��o de uma responsabilidade individual (e 

coletiva em n�veis local, nacional e planet�rio)”. E � isso o que se espera da 

educa��o ambiental no Brasil, que foi assumida como obriga��o nacional pela 

Constitui��o de 1988.

Trabalhar o tema meio ambiente j� integrado no curr�culo atrav�s da 

transversalidade requer desenvolver a��es geradoras em todas as �reas do 

conhecimento, para que o aluno possa construir conhecimento b�sico sobre o meio 

ambiente. Desenvolver conte�dos remete-se a trabalhar conceitos que dizem 

respeito � vida e que todos dependem desse espa�o para viver. Portanto, s�o os 

momentos prop�cios para o professor mostrar a import�ncia de cuidar dos bens 

naturais respeitando as pessoas de sua comunidade.

Ao trabalhar conte�dos relacionados aos procedimentos o professor tem a 

oportunidade de mostrar ao aluno que s� ter compreens�o n�o basta. � preciso ter 
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atitudes que demonstrem cuidados. Valorizar, respeitar a natureza, cuidar das 

plantas da escola, n�o jogar lixo pelas cal�adas, n�o desperdi�ar �gua, enfim, 

pequenos gestos que estar�o contribuindo com um ambiente puro, limpo e saud�vel.

De acordo com os Par�metros Curriculares Nacionais.

O trabalho de Educa��o Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar os 
alunos a constru�rem uma consci�ncia global das quest�es relativas ao 
meio para que possam assumir posi��es afinadas com valores referentes �
sua prote��o e melhoria. Para isso � importante que possam atribuir 
significado �quilo que aprendem sobre a quest�o ambiental. E esse 
significado � resultado da liga��o que o aluno estabelece entre o que 
apreende e a sua realidade cotidiana [...] (BRASIL, 2001, p. 47-48). 

Para se trabalhar com a realidade dos alunos percebe-se que nada melhor 

do que partir de sua realidade, envolvendo assunto global. Uma realidade que hoje 

mostra ser um dos grandes problemas e que afeta e polui o meio ambiente � o lixo. 

� imposs�vel n�o ger�-lo, o que podemos fazer � diminuir a produ��o do mesmo, at� 

porque o planeta n�o suportar� se continuarmos como estamos indo, pois nota-se 

que a produ��o do lixo est� aumentando gradativamente. 
Como proposta de educa��o no processo de gest�o ambiental busca a 
interven��o qualificada, coletiva e organizada, trata-se de se organizar o 
processo de ensino aprendizagem de modo coletivo do conhecimento sobre 
a realidade de num processo dial�tico de a��o reflex�o, ou seja, de 
exerc�cio da pr�xis, objetivando sua transforma��o. (LOUREIRO, 2009,
p.60)

Acredita-se que um trabalho que envolva os alunos com a realidade do seu 

dia-a-dia desperta neles a curiosidade e tamb�m o faz querer buscar alternativas 

para cuidar melhor do meio em que vive. Portanto, � preciso informar, alertar, 

conscientizar os alunos para a necessidade de pensar nos problemas que o lixo 

representa para a natureza e buscar formas adequadas atrav�s da reciclagem.

Entende-se que s� falar sobre preserva��o da natureza n�o basta � preciso 

que haja envolvimento do professor e do aluno no conte�do, envolvendo a 

comunidade escolar, a fam�lia e at� mesmo a sociedade. Nesse sentido, o professor 

estar� desenvolvendo em seus alunos valores b�sicos para o exerc�cio de sua 

cidadania. A cada gesto, a cada atitude que o aluno desenvolve em sala de aula, em 

rela��o aos cuidados com o meio em que vive, mostra que a educa��o tem a sua 

contribui��o, sensibilizando as diferentes gera��es sobre a realidade, e 

possibilitando a oportunidade de mudan�a de atitudes, h�bitos e valores, pois 
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aquele aluno que antes jogava o lixo fora da lixeira ap�s entender o que � cuidar da 

natureza e do ambiente em que vive, ele muda seu comportamento, e passa a partir 

da� a cobrar das outras pessoas. Portanto para que haja uma comunidade 

sustent�vel � fundamental uma: 

Educa��o para uma vida sustent�vel � uma pedagogia que facilita esse 
entendimento por ensinar os princ�pios b�sicos da ecologia e, com eles, 
uma baseada na experi�ncia e na participa��o. [...] Por meio dessas 
experi�ncias, n�s tamb�m tomamos consci�ncia de que n�s mesmos 
fazemos parte da teia da vida e, com o passar do tempo, a experi�ncia da 
ecologia na natureza nos proporciona um senso do lugar que pertencemos.
(CAPRA, 2003, p.14)

Nesse sentido, reconhecer o conhecimento pr�vio dos alunos em rela��o ao lixo � o 

momento de apresentar os tipos de lixo gerados em casa o qual todos t�m contato.

LIXO E SUAS CLASSIFICAÇÕES

O lixo � todo qualquer res�duo proveniente da atividade humana, descartado 

sem nenhum valor, gerado em todos os lugares, em casa, na rua, no trabalho, etc. 

Onde muitas vezes s�o jogados na rua, em terrenos baldios, tornando assim um 

problema para o meio ambiente. N�o temos o h�bito de nos preocuparmos com o 

papel de uma bala que muitas vezes jogamos no ch�o, com as sacolas de 

supermercados que usamos e jogamos fora, com a quantidade de papel que �

levada para o lixeiro, com as latas de refrigerantes que s�o levadas para os lix�es.

Ainda � necess�rio despertar nas pessoas a import�ncia de se preocupar com o 

meio ambiente. 

Ainda que seja pequena a quantidade de lixo reciclado podemos fazer algo 

que fa�a diferen�a em nossa casa, o lixo org�nico que produzimos em casa, pode 

ser reciclado, tais como casca de fruta, legumes, sobras de alimento e outros 

relacionados ao org�nico. Se formos juntar a quantidade de lixo que produzimos por 

dia em casa, ao final do dia em uma casa com mais de duas pessoas somaria uma 

quantidade suficiente para montar uma composteira.

De acordo com o grupo Internacional de Pesquisa Sobre Educa��o em 

Ci�ncias - GIPEC (2003), “A atividade cotidiana das pessoas produz res�duo ou 

restos que constituem o lixo, sobre o qual temos muito que pensar e aprender”.



REVISTA CIENT�FICA ELETR�NICA DE CI�NCIAS SOCIAIS APLICADAS DA EDUVALE
Publica��o cient�fica da Faculdade de Ci�ncias Sociais Aplicadas do Vale de S�o Louren�o - Jaciara/MT

Ano V, N�mero 07, novembro de 2012 – Periodicidade Semestral – ISSN 1806-6283

15

O lixo org�nico, por exemplo, parece pouco problem�tico, mas n�o � bem 

assim, ele pode representar um grande problema para a natureza e para nossas 

vidas quando este � jogado a c�u aberto e, principalmente, se ele atrai animais 

transmissores de doen�as, como os insetos que transmitem doen�as para as 

pessoas.

Segundo Barros e Paulino (2006), o lixo pode ser classificado em:

Domiciliar: trata-se de restos de alimentos, pap�is vidros, latas, pl�sticos e 
embalagens em geral.   
Comercial: o lixo comercial possui os mesmos componentes do lixo 
dom�stico, variando na quantidade dos materiais descartados. 
Público: o lixo p�blico � basicamente o mesmo que o lixo dom�stico, 
incluindo restos de podas de plantas e entulhos de constru��es civis. 
Hospitalar: o lixo hospitalar requer cuidados especiais; deve ser enterrado 
em aterros sanit�rios para evitar que a popula��o tenha contato com ele. 
Industrial e outros: o lixo industrial varia conforme o tipo de atividade. 
Pode conter �cidos, lodo, detergentes, �leos, metais pesados e outros 
produtos. (BARROS, PAULINO. 2006, p.227).

Todos esses lixos quando jogados a c�u aberto levam um tempo muito 

grande para se decompor, o que representa um grande perigo para nossa sa�de e 

polui��o do meio ambiente.

Barros(2006) esclarece que o tempo de decomposi��o de um material na 

natureza sendo que v�rios fatores ambientais, como umidade e calor. O mesmo 

autor revela o tempo de decomposi��o dealguns lixos produzidos em casa, observe:
Papel 3 meses

Palito 6 meses

Pano 6 meses a 1 ano

Restos de frutas 6 meses a 1 ano

Filtro de cigarro 1 a 2 anos

Chiclete 5 anos

Lata de a�o 10 anos 

Garrafa de pl�sticos 100 anos, no m�nimo.

Fralda descart�vel                                  600 anos

Garrafa de vidro                                     1000 anos, no m�nimo
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Esses s�o alguns dos lixos que produzimos em casa e que todos os dias 

s�o descartados e jogados fora sem a devida preocupa��o, o que pode causar 

s�rios danos para o meio ambiente e para nossa sa�de.  

Preocupar-se com o lixo produzido em casa deve ser uma prioridade mesmo 

porque todo cuidado com o meio ambiente deve come�ar pelo lugar mais pr�ximo 

de n�s, ou seja, no lugar onde vivemos, em casa.

A RECICLAGEM DO LIXO ORGÂNICO

Hoje o lixo tornou-se um problema que diz respeito a todos, pois somos 

respons�veis pela a gera��o do lixo, e nem mesmo temos consci�ncia da tamanha 

responsabilidade em se procurar solu��o para todos esses problemas. 

Nesse sentido, a reciclagem surge como um meio de minimizar os 

problemas do lixo gerado pelo homem, uma vez que este � respons�vel por grande 

parte do impacto causado na natureza.

Para Vizentin e Franco(2010) o termo reciclar quer dizer reutilizar, reusar, 

usar novamente um produto que j� serviu a algum prop�sito anteriormente.

Reduzir- reduzir a quantidade de recursos e de res�duos, consumido de 
maneira racional e consciente.
Reutilizar- reusar produtos em sua forma original em outras tarefas e/ou 
fun��es ou ainda criar novas formas de utiliza��o para determinados 
produtos.
Reciclar- � o processo de reuso, por�m, feito por empresas especializadas 
e utilizando recursos tecnol�gicos. � uma forma de fazer novos produtos a 
partir de produtos usados, de maneira a consumir menos recursos naturais.
(VIZENTIM; FRANCO, 2010, p.44).

Para o grupo Interdepartamental de Pesquisa dos Res�duos S�lidos 

Provenientes das Atividades Humanas (GIPEC 2003)
� importante ressaltar que, qualquer que seja o tratamento dado aos 
res�duos, � triagem e � coleta seletiva s�oimprescind�veis. S�o instrumentos 
de educa��o/conscientiza��o quando co-responsabiliza o indiv�duo sobre 
os res�duos que produz, levando-o a repensar seus h�bitos de 
consumo/desperd�cio. Dentre outros aspectos, a coleta seletiva � 
fundamental, pois envolve o gerador como um agente na constru��o de 
solu��es, reduz o volume de lixo, aumentando a vida �til dos aterros e 
diminuindo a polui��o. A coleta seletiva pode ser implantada em pequena 
escala [...](GIPEC, 2003, p. 39).
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Todo esse processo visa diminuir o volume de lixo levado para os lix�es 

todos os dias, proporcionandoa melhoria do meio ambiente. Pensar no que fazer 

para contribuir com a preserva��o do meio ambiente �necess�rio, pois s� atrav�s da 

conscientiza��o � que as pessoas estar�o refletindo sobre suas atitudes, e assim 

estar�o criando dentro de si  um sentimento de responsabilidade. 

A IMPORTÂNCIA DA COMPOSTAGEM PARA O MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Se pensarmos que podemos transformar o lixo org�nico que produzimos em 

casa em adubo, saber�amos que estamos deixando de contribuir com a preserva��o 

do meio ambiente e do meio em que vivemos. Este � um processo de reciclagem 

que se chama compostagem onde o mesmo passa a ser adubo org�nico, podendo, 

assim, diminuir a polui��o do meio ambiente e alimentar as plantas com o pr�prio 

adubo gerado atrav�s da compostagem. Um processo que depende de muito 

cuidado e aten��o por parte de quem faz esse tipo de reciclagem, mas que pode ser 

feito em casa e n�o tem custo para ser realizado e ainda oferece benef�cios muito 

grandes para com a nossa sa�de. 

Este tamb�m � um processo que pode ser trabalhado na escola com 

projetos a serem desenvolvidos em todas as disciplinas, principalmente na �rea de 

ci�ncia, em todas as modalidades de ensino e est� relacionado �educa��o 

ambiental podendo ser discutido e trabalhado tanto em sala de aula quanto na 

pr�tica. Por se tratar de um problema de todos, os alunos vivem em seu cotidiano e

tem grande capacidade de compreender melhor os conte�dos e se sensibilizar com 

as informa��es apresentadas.

Podemos dizer que a compostagem acontece atrav�s do reaproveitamento 

de restos de alimentos, cascas de frutas, verduras e outros considerados org�nicos, 

com processo realizado atrav�s de monitoramento transformando o lixo org�nico em 

adubo. 
A compostagem � um processo biol�gico de transforma��o desenvolvida 
em sistemas aer�bicos controlados, que propiciam a esteriliza��o, 
mineraliza��o e humifica��o dos res�duos org�nicos, gerando como produto 
final um composto org�nico que pode ter v�rios usos e aplica��o (PEREIRA 
NETO, 1998).
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At� obter o composto org�nico a transforma��o de res�duos � realizada por 
diversas popula��es de vivos, os decompositores, que se alimentam de 
detritos e restos de organismos ou de organismos mortos(GIPEC, 2003, 
p.47).

A Compostagem � um processo longo que pode levar meses, mas se for 

acompanhado diariamente com os devidos cuidados torna-se por ser um trabalho 

gostoso e divertido para se trabalhar na escola. Este � um trabalho que requer muita 

dedica��o por parte de quem ir� desenvolver, pois durante o processo de 

compostagem acontecem os processos de decomposi��o. 

Ainda de acordo com Celffi (1986) h� tr�s tipos de decompositores:
Necófagos- s�o os animais que se alimentam de cad�veres, como urubus, 
besouros, formigas, larvas de moscas. Em outros ambientes diferentes 
animais tamb�m atuam como necr�fagos, por exemplo, hienas, siris, 
caranguejos e camar�es, entre outros.
Detritívos -s�o os animais que comem detritos: restos de vegetais (ramos, 
folhas que caem das plantas), restos de animais (escamas, p�los, penas 
que caem dos animais, carapa�as de insetos, ossos) ou ainda excrementos. 
Geralmente os invertebrados necr�fagos s�o tamb�m detritivos como 
moscas, formigas e outros pequenos animais de solo.
Microdecompositores - s�o micro-organismos que agem sobre os corpos 
de outros organismos mortos e sobre os restos de animais e vegetais 
simultaneamente aos necr�fagos e detritivos, completando a decomposi��o.
(CELFFI, 1986)

Pensar em uma solu��o para o nosso lixo que geramos todos os dias em 

casa tendo como solu��o imediata uma compostagem pode ser uma forma de 

reaproveitar o lixo contribuindo para com o meio ambiente mais saud�vel e sem 

polui��o de forma que favorece para a pr�pria natureza, o que ela nos oferece. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para responder a tem�tica procuramos apresentar a import�ncia da 

reciclagem do lixo org�nico dentro da educa��o nas escolas. Buscando despertar a 

sociedade para a grande necessidade de se preocupar com o meio ambiente e com 

o futuro do nosso planeta.

Este estudo consta de uma fundamenta��o te�rica discutida e baseada nas 

ideias dos autores que discutem a pr�tica da educa��o ambiental nas escolas e 

ainda mostra como deve ser trabalhado de forma transversal em todas as 

disciplinas. 
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� nesse sentido que a educa��o ambiental entra com sua contribui��o 

buscando, sensibilizando, conscientizando despertando a sociedade para a 

mudan�a de atitudes em seu dia-a-dia.

Diante da necessidade de uma pol�tica voltada para o tratamento do lixo e 

para o cuidado com o mesmo e por ainda n�o ter programa voltado para o 

tratamento do lixo em todas as cidades, pesquisa mostra que podemos tomar 

iniciativa e come�armos em casa, na escola, enfim no que est� em nosso alcance. 

Esta pesquisa proporcionou a busca pela compreens�o de como trabalhar a 

educa��o ambiental com a pr�tica da reciclagem do lixo org�nico dentro da escola 

desenvolve no aluno conceitos, valores, atitudes, posturas, �ticas, e, principalmente 

a mudan�a de comportamento em rela��o ao meio ambiente, despertando para um 

compromisso com a preserva��o do meio em que vive.
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