
 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA REFLEXÃO SOBRE OS RESÍDUOS 

QUE GERAMOS E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS LIXEIRAS PARA A 

ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MORAIS

Educação Ambiental 

 

RESUMO  

O trabalho potencializa a educação ambiental com os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 
Professor Morais, justificado pelo déficit ambiental demonstrado pela ausência de zelo com a escola. Verificou
se que a quantidade de lixeiras encontrad
impossibilitando a correta deposição do lixo produzido em sala de aula e no intervalo. A escola possuía apenas 6 
lixeiras para 13 salas de aula. O projeto se dedicou à produção de conhecimento e pen
resíduos gerados e à adoção de atitudes voltadas à maneira mais adequada de descartá
los. A atividade continha três etapas: conscientização, sensibilização e mobilização sobre a problemática. A 
conscientização se baseou na reflexão e discussão a respeito da importância do tema. A sensibilização foi 
alcançada a partir de soluções propostas. E, por fim a mobilização através da construção e implementação de 21 
lixeiras. No momento de implantação foi verif
voltassem à causa. Ao final do projeto, houve um momento para socialização e confraternização, no qual os 
alunos do 3º ano apresentaram para os funcionários e demais alunos o produto elaborado e 
consciência de produção e deposição do lixo. A proposta contribuiu para o melhor desenvolvimento dos 
educandos, promovendo a criatividade e personalidade ética de modo a capacitá
sustentável. 
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INTRODUÇÃO  

Em um contexto atual definido pela degradação exacerbada do meio ambiente e seu 

ecossistema, faz-se necessário a realização de medidas que substancializem a conscientização 

e sensibilização do indivíduo acerca do ambiente. Trata

potencializam o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento afim de contemplar uma 

perspectiva interdisciplinar do meio natural com o social, visando a construção

perfil de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambi

MEDEIROS. et al., 2011). O meio ambiente é considerado um bem de interesse difuso, 

portanto, é necessário potencializar a relação entre ciência e ética visa

integração de ambas (PLICAS & FERTONANI, 2015).
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As condições de vida em constante degradação corroboram para inserção da sociedade 

moderna em um sistema fadado à crise no âmbito econômico, ambiental, social e moral. A 

solução da problemática está associada à educação, permitindo a transformação necessária à 

transição para uma sociedade mais sustentável (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2009). Refere-se a uma educação ambiental crítica e emancipatória, dedicada ao 

desenvolvimento e produção de

dos recursos naturais, objetivando a personalidade ética e favorecendo a implementação de 

alternativas de consumo e produção sustentáveis, socialmente mais justas e economicamente 

viáveis (MARTIRANI& BONZANIN

O consumo sustentável é o consumo de bens e serviços com respeito aos recursos ambientais. 

A efetivação do consumo sustentável é dependente da conscientização de cada indivíduo que 

busca se tornar um consumidor responsável. Formar um consumidor

a uma nova postura e para tal, o conhecimento da temática sustentável é base para mudanças 

(FURRIELA, 2001).  

A temática ambiental, nas instituições de ensino escolar deve associar perspectivas da 

transversalidade a estratégia metodológica. P

mediante a práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma postura crítica dos discentes 

perante a realidade ambiental (CUNHA, 2017).

Considerando esta perspectiva contemporânea, a presença de reflexões sobre

sociais acerca das questões ambientais torna

em questão teve como propósito revitalizar e construir novas lixeiras para a Escola Estadual 

Professor Morais em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para fo

visou-se a aplicação de práticas cujo desenvolvimento de uma postura crítica era necessário 

aos discentes para compreensão da realidade ambiental. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia descrita por Silveira, 2003 foi utilizada para a 

De acordo com o autor, há três etapas de construção do processo de educação ambiental sendo 

elas subsequentes, a saber: 
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A efetivação do consumo sustentável é dependente da conscientização de cada indivíduo que 

busca se tornar um consumidor responsável. Formar um consumidor-cidadão est

a uma nova postura e para tal, o conhecimento da temática sustentável é base para mudanças 

A temática ambiental, nas instituições de ensino escolar deve associar perspectivas da 

transversalidade a estratégia metodológica. Portanto, verifica-se a necessidade do ensino 

práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma postura crítica dos discentes 

perante a realidade ambiental (CUNHA, 2017). 

Considerando esta perspectiva contemporânea, a presença de reflexões sobre

sociais acerca das questões ambientais torna-se necessárias no cotidiano escolar. O trabalho 

em questão teve como propósito revitalizar e construir novas lixeiras para a Escola Estadual 

Professor Morais em Belo Horizonte, Minas Gerais. Para formação no âmbito ambiental 

se a aplicação de práticas cujo desenvolvimento de uma postura crítica era necessário 

aos discentes para compreensão da realidade ambiental.  

A metodologia descrita por Silveira, 2003 foi utilizada para a realização do presente estudo. 

De acordo com o autor, há três etapas de construção do processo de educação ambiental sendo 

 Sensibilização, Reflexão, Ação. 
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O passo primordial que condiciona todo o processo é a Sensibilização, uma

permite que o indivíduo desperte para percepção da realidade social e da temática ambiental. 

Este passo consiste no tratamento do emocional

consequências de seus atos. O segundo passo

conscientização por meio da perspectiva racional e a real

educação, o último ato é o de Agir. Uma vez que a veracidade é esclarecida, é simples a 
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realizada uma discussão em sala de aula com base no v
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Percebe-se a efetividade do projet
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materiais resistentes, visando um longo tempo de utilização.

Figura 1 - Integrante do projeto e as lixeiras produzidas

Foi de extrema importância o momento de confraternização para a Escola Estadual Professor 

Morais. Os alunos do 3º ano transmitiram a todos a importância da implantação das novas 

lixeiras e incentivaram o zelo coletivo em relação as dependências da escola. A qualidade do 

material arquitetado pelos alunos evidencia o carinho pela atividade e a importânc

eles ao aprendizado da temática. O processo de aprendizagem de uma visão ecológica correta 

foi evidenciado nos alunos através da apresentação dos resultados e desde então, manutenção 

e deposição correta do lixo na escola, pois houve uma apropri

uma parte da escola. 

 

CONCLUSÕES 

Considerando o contexto em que estamos inseridos e os danos provocados por nós ao planeta, 
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conscientes, sensibilizados, atuantes efetivos e transmissores de conhecimento, aptos a 

decidirem e atuarem na realidade socioambiental respeitando os valores da vida.Para isso, é 

essencial que as instituições de ensino escolar concedam informações, conceito

principalmente, favoreçam a

voltadas à conservação ambiental, com o intuito de contribuir para a formação de cidadãos 

responsáveis. 

Diante do resultado apresentado por meio da implantação de 21 lixeiras duradouras e 

ecológicas e, a nova percepção ambiental dos discentes, percebe

da aplicação do projeto à Escola Estadual Professor Morais. 
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