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Resumo — A retirada de recursos naturais para produção de 

bens, o consumo exacerbado da população e a grande quantidade 

de resíduos gerados são um grande problema atualmente e 

causam poluição do ar, água e solo. Para o chamado 

“Desenvolvimento Sustentável”, em aspectos sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, deve ser considerado o contexto atual e o 

meio em que a sociedade reside. No Brasil, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos foi instituída em 2010, servindo de norte acerca 

do assunto para mudanças e adequações aos padrões para 

disposição final de resíduos sólidos de diferentes classes. Visando 

esses aspectos, mas principalmente a redução dos resíduos para 

uma melhora da qualidade de vida no futuro, a Educação 

Ambiental é uma ferramenta fundamental para a mudança de 

pensamento do indivíduo e sua relação com a sociedade. Diante 

disso, o presente trabalho foi realizado com a aplicação da 

Educação Ambiental em crianças, por meio de oficinas 

socioeducativas, para que estas sejam cidadãos mais conscientes e 

comprometidos com o meio ambiente. 

Palavras-chave — resíduos sólidos; educação ambiental; 

conscientização; 5 R’s; desenvolvimento sustentável. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é um tema atual e cada vez 
mais retratado no mundo. Esse conceito engloba 
principalmente aspectos sociais, econômicos e ambientais e 
pode ser definido como “a capacidade humana de assegurar 
que o desenvolvimento atenda às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de atender as 
suas próprias necessidades”, em outras palavras, sobreviver 

sem que afete o meio ambiente com o consumo exacerbado de 
recursos naturais e de maneira consciente [6]. 

Em meio a tanto consumo e poluição descontrolada que os 
países sofrem atualmente, uma das temáticas a serem levadas 
em consideração é o aspecto dos resíduos sólidos. De acordo 
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 
nº12. 305 de 2010), esses podem ser definidos como “material, 
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 
e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, 
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível [1].  

Esses materiais se acumulam em grande quantidade e 
muitas vezes não tem uma disposição final adequada, sendo 
assim um dos maiores problemas a serem enfrentados pela 
sociedade no século XXI. Diante disso, ao longo dos anos, a 
preocupação foi aumentando e os países se conscientizando, 
criando políticas, leis e afins para a minimização desse mal 
criado pelo ser humano. 

Seguindo esse pensamento e outros aspectos para o 
desenvolvimento sustentável dos países, foram criados pela 
Organização das Nações Unidas [5], os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, que tem por objetivo o 
alcance de metas até o ano de 2030 para a busca de um planeta 
melhor e com menos poluição.  

Entre os ODS, dois estão diretamente relacionados com a 
problemática dos resíduos sólidos, o Objetivo 6, que se refere a 
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“Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos” e o Objetivo 12, de “assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis”. Ambos 
Objetivos estão diretamente se referem ao saneamento básico, 
em que uma de suas vertentes é a disposição final dos resíduos 
e com conscientização em relação ao consumo, já que isso é 
um dos maiores causadores da grande geração de resíduos 
sólidos. Isso se conecta a um dos temas mais retratados quando 
se trata de resíduos, conceito dos 5R’s [5].  

A política dos 5R’s pode ser representada em forma de 
pentáculo (Figura 1), em que cada ponta é um ato particular 
acerca dos resíduos sólidos que pode fazer a diferença na 
sociedade, seja ele a redução, reutilização, reciclagem e os atos 
de recusar e repensar. Isso retrata um dos principais objetivos 
da PNRS, encontrada no Art. 7º, II de “não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” 
[1]. 

 

Fig. 1. Modelo demonstrativo do conceito dos 5Rs (Adaptado de 

COUTINHO et al., 2016 apud NAHAS, M. V.,2013). 

 

Dos ditos acima, dois podem ser utilizados de forma 
equivocada, no entanto os conceitos estão definidos na PNRS 
[1]. A reutilização é definida como “processo de 
aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química”. Já a reciclagem é o 
processo que transforma os resíduos sólidos envolvendo a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, visando à transformação em insumos ou novos 
produtos. 

Para que ocorra um processo de conscientização nos 
indivíduos e que haja efetivamente a aplicação do conceito dos 
5R’s, se faz necessário um instrumento de modificação de 
pensamento, fundamental para o desenvolvimento sustentável 
de uma sociedade, a educação ambiental. Isso proporciona a 
harmonia entre homem e natureza, equilibrando o ecossistema 

como um todo e traz consigo a mudança radical de pensamento 
do individuo em relação ao meio em que vive [2]. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente [3] “a política dos 
5R’s faz parte de um processo educativo que tem por objetivo 
uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos, deve 
priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos 
materiais em relação à sua própria reciclagem”.  

A partir disso, o presente trabalho visa à conscientização de 
indivíduos na infância com a aplicação da educação ambiental, 
para que estes se tornem adultos conscientes no mundo que 
vivem, reduzindo assim o consumo exagerado, a produção e a 
quantidade de resíduos sólidos produzidos para as futuras 
gerações. Isso foi possível a partir de oficinas socioeducativas 
de reutilização, reciclagem e redução de resíduos, realizadas no 
Colégio de Aplicação Pio XII localizado no município de 
Campinas-SP. 

 

II. METODOLOGIA 

Para a aplicação do conceito de desenvolvimento 
sustentável com a educação ambiental em crianças, foram 
realizadas oficinas socioeducativas com a temática dos 5R’s 
(reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar). Essas foram 
confeccionadas com o público-alvo, alunos do ensino 
fundamental séries finais do Colégio de Aplicação Pio XII, 
localizado em Campinas-SP. 

Na primeira oficina objetivou-se “reduzir” a quantidade de 
papelão e tecidos a serem descartados a partir da confecção de 
organizadores de objetos, de forma criativa e útil para os alunos 
(Figura 2). 

 

Fig. 2. Confecção de organizadores de objetos. 

A partir da “reutilização” de embalagens “longa vida”, os 
alunos decoraram as embalagens para utilização como potes de 
armazenamento de alimentos, uma vez que a embalagem é 
higiênica depois de usada (Figura 3). 
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Fig. 3. Confecção das lancheiras a partir de embalagens.  

A “Reciclagem” de papeis, com ajuda de um liquidificador 
industrial triturou-se o papel e, com adição de água, cola e tinta 
guache criou-se uma pasta e, a partir dessa, confeccionou-se 
novas folhas e objetos decorativos. 

 

Fig. 4. Oficina de Reciclagem de papel.  

A brincadeira “Salve o Rio” consiste na simulação de 
poluição de um rio por diversos tipos de resíduos em que os 
alunos recolhiam esses e descartavam na respectiva cor da 
coleta seletiva. Isso fez com que os alunos “repensassem” em 
suas atitudes antes de consumir alguma embalagem e destiná-la 
corretamente (Figura 5). 

 

Fig. 5. Público-alvo na brincadeira salve o rio.  

Como forma de avaliar a efetividade dos conteúdos 
abordados, bem como o entendimento adquirido pelos alunos, 
foi aplicado um quiz sobre resíduos, conceito dos 5R’s, 
segregação e destinação final, além de conceitos sobre 
consumo, demonstrando a necessidade de cada um quanto aos 
bens de consumo (Figura 6). Com isso se pode aplicar o 
conceito do “Repensar”. 

 

Fig. 6. Aplicação do quiz interativo. 

Já no ultimo conceito, de “Recusar”, os alunos foram 
encaminhados ao laboratório de informática e elaboraram 
cartilhas [7, 8] educativas e responderam perguntas com pontos 
que, ao final, medem a quantidade de recursos naturais 
utilizados para manter o estilo de vida atual de cada um (Figura 
7).  

 

Fig. 7. Capa das cartilhas de Coleta seletiva e Reciclagem de papel, 

respectivamente. 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Ambiental é um dos agentes fundamentais, 
principalmente nas séries iniciais, na formação crítica, de 
conceitos e valores do cidadão. Neste trabalho, foram 
elaboradas análises relativas ao consumo e da geração de 
resíduos diária de cada participante.  

Durante as oficinas de redução e reutilização, os alunos se 
mostraram criativos e entusiasmados com a criação dos itens 
de forma educativa e simples. A reciclagem de papel se 
mostrou como algo inovador aos olhos dos participantes, uma 
vez que, o laboratório é usado esporadicamente. Tanto na 
realização da Pegada Ecológica quanto do Quiz interativo, 
pode-se perceber que os resultados obtidos serviram de 
incentivo para os participantes mudarem hábitos de consumo, 
como a troca anual de telefones celulares. 

A mudança de hábitos necessita de um período de 
adaptação, ocorrendo de maneira gradativa. Observou-se que 
as ações da Educação Ambiental, atreladas ao ensino lúdico, 
favorecem a mudança comportamental e de consumo. De 
Cerca de 75% dos alunos demonstraram interesse em fazer 
mudanças significativas no seu comportamento em relação aos 
temas abordados, incluindo em seu cotidiano a coleta seletiva e 
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a redução dos resíduos, o que contribui com a redução dos 
resíduos destinados aos aterros sanitários e com o aumento de 
vida útil dessa área de deposição final. 

A Educação Ambiental junto a Gestão Integrada de 
Resíduos na comunidade escolar e no seu entorno, incentivou o 
público-alvo a disseminar os conhecimentos adquiridos aos 
seus familiares e ao seu círculo de amizade, possibilitando o 
diálogo, a troca de ideias e experiências, permitindo assim, a 
realização da grande ação transformadora que é o Projeto de 
Extensão. 

IV. CONCLUSÃO 

As oficinas dialogadas estão permitindo que cada um 
exponha o seu ponto de vista, questione, aprenda e ajude os 
que estão com dificuldades para compreender os temas, 
gerando assim o intercâmbio de ideias. 

O Trabalho de Extensão está colaborando no processo de 
intervenção e consequentemente na transformação do público-
alvo, tornando pessoas mais críticas, capazes de refletirem 
sobre as realidades e sobre os fatos para melhorar a qualidade 
de vida, pessoal e da comunidade. 
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