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RESUMO 

Este estudo trata da reciclagem com garrafas PET como ferramenta de 
aproveitamento desses materiais para a preservação de recurso natural, gerando 
economia de energia, diminuição de lixo e geração de empregos direto e 
indiretamente. Esse artigo teve como objetivo mostrar que através da conscientização 
ambiental pode-se reciclar e confeccionar jogos, brinquedos, bolsas, artesanatos de 
forma prazerosa e de baixo custo. A metodologia foi uma revisão bibliográfica, com 
abordagem qualitativa, fundamentada nos principais autores que debatem a temática. 
Sendo o que se pode perceber pela análise teórica que é através da educação que o 
aluno obterá mais conhecimento no que tange a reciclagem, refletindo de como cuidar 
melhor do nosso planeta. 
 

Palavras-chaves: Reciclagem. Contexto Escolar. Garrafa PET. Preservação 

Ambiental. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente fala-se muito sobre o meio ambiente e reciclagem como 

devemos manusear o nosso lixo; Objetivo é mostrar que através da conscientização 

ambiental pode-se reciclar e confeccionar jogos e brinquedos, podendo aprender a 

reciclar de forma prazerosa e dinâmica com baixo custo, incentivar o aluno a fabricar 

seu próprio brinquedo pedagógico.  

Reciclagem é um fator importante que se pode usar para mostrar ao aluno que 

a natureza precisa de certos cuidados que tudo que nela há necessita e merece 
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respeito. Com a reciclagem poderemos trabalhar com os alunos uma aula 

diferenciada junto com a disciplina de matemática.  

O brinquedo reciclado além de desenvolver um aprendizado divertido 

proporciona diversão e contribuem na formação das crianças, conscientes sobre a 

preservação do ambiente. O que é visto como lixo acaba sendo desperdiçado de 

forma incorreta poluindo o meio ambiente, tendo a necessidade de conscientizar os 

alunos a não jogar lixo no chão, jogar em um lugar adequado e reaproveitando. 

A metodologia do estudo é uma revisão bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, trazendo a reciclagem no contexto escolar como assunto discutido 

teoricamente, fundamentados nos principais autores Valle (2002); WEISS (1989); 

Kraemer (2007). 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA RECICLAGEM 

 
   Os impactos no meio ambiente acontecem desde na época que o nosso 

planeta é tomado pelo homem primitivo com suas culturas e costumes, desde então 

a natureza começa a sofrer alguns danos, mesmo assim o impacto não interferia tanto 

na natureza.  

“O homem convivia, no interior das cavernas que habitava, com os resíduos de 

caça e restos de animais com os quais se alimentava. Ao construir seus primeiros 

aldeamentos passou a jogar o lixo em sua periferia” (VALLE 2002, p.18). 

  Com o aumento da população e o seu desenvolvimento nas grandes cidades 

as quantidades de lixo foram aumentando, e o homem começa a se preocupar com a 

quantidade de lixo que são jogados no solo a céu aberto, começando assim a perceber 

que algo deveria ser feito para prevenir evitando o desperdício. 

Segundo Valle (2002): 

 

A década de 1960 viu surgir os primeiros movimentos ambientalistas 
movimentos pela contaminação das águas e do ar nos países 
industrializados. Já vinha ocorrendo à contaminação da baia de Mana mata, 
Japão, com mercúrio proveniente de uma indústria química. Criara-se a 
consciência de que resíduos incorretamente dispostos podem penetrar na 
cadeia alimentar e causar mortes e deformações físicas em larga escala, por 
meio de um processo de bioacumulação. (VALLE, 2002, p.19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



        A reciclagem surgiu como uma solução mais favorável para o meio ambiente, 

contribuindo para amenizar os problemas dos lixos, evitando o acúmulo de resíduos 

e mostrando formas importantes e simples de polpa o meio ambiente da poluição. 

      Desde então uma preocupação perante o meio ambiente envolvendo 

alguns países que reverão o que o homem estava fazendo com o meio ambiente e 

começaram a se conscientizar que algo poderia ser feito, para amenizar o problema 

no planeta, onde surge o reaproveitamento de materiais tomando novas formas e se 

transformado em um novo produto retornando para o mercado, sendo assim 

reaproveitando grandes quantidades de lixo que acaba sendo jogado de forma 

incorreta, prejudicando o meio ambiente. 

 

Os anos de 1970 foram à década da regulamentação e do controle ambiental. 
Após a conferência das Nações Ambiente, realizada em Estocolmo a 
estruturar seus órgãos ambientais e estabelecer suas legislações visando ao 
controle da poluição ambiental. Poluir passa a ser crime em diversos países, 
como decorrência dessas conferências foi criado o programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e instituído dia 05 de Janeiro como dia 
Internacional do Meio Ambiente. (VALLE, 2002, p.20) 

 
   Com a preocupação do o meio ambiente surgiu o dia internacional do meio 

ambiente, para conscientizar o homem a refletir sobre o que vinha acontece com o 

meio ambiente, e o que poderia ser feito a esse respeito para amenizar o tamanho do 

problema.  

    Através desta data surgem vários debates de conscientização com palestras, 

projetos nas indústrias em escolas, de várias formas para preservar de várias 

maneiras com mais responsabilidade, permitindo amenizar e controlar o impacto 

sobre o meio ambiente no cotidiano da população, começando pelas empresas 

exigindo uma mudança de hábitos dos funcionários, mobilizando seus funcionários. 

Como alerta, Valle (2002), explica que: 

 

[...] Como consequência, para enfrentar a carência de locais adequados para 
lançar esses resíduos, iniciou-se a busca por soluções mais eficazes do que 
sua dispersão no meio ambiente. Em vez de simplesmente dispor seus 
resíduos, o homem passou a procurar alternativas mais lógicas, que se 
propõem a reciclar reusa ou até eliminar a geração dos resíduos, 
contribuindo, cada uma dessas alternativas, em escala crescente para a 
solução efetiva do problema. (VALLE, 2002, p 98) 

 

      Ao diminuir a quantidade de lixo, podemos prevenir eliminando o grande 

número de resíduos do meio ambiente, reciclando uma boa quantidade de lixo, 



reaproveitando os resíduos e aproveitando a matéria-prima como alumínio, vidro, 

papel e plásticos.  

     Atualmente fala-se muito sobre o reaproveitamento dos materiais 

reciclados, a maneira que devemos reutilizar o nosso lixo de forma consciente 

evitando jogar de forma incorreta evitando o desperdício.  

    O reaproveitamento do produto das garrafas retornáveis, algumas 

embalagens a garrafa de água depois de utilizada, pode ser reutilizada passando por 

um processo de higiene e sendo utilizada para outros fins. 

 

Em termos simples a poluição ambiental pode ser definida como toda ação 
ou omissão do homem que, pela descarga de material ou energia atuando 
sobre a água, o solo e o ar, cause um desequilíbrio nocivo seja ele de curto, 
seja de longo prazo, sobre o meio ambiente. Seus eleitos mais sensíveis são 
a degradação da qualidade ambiental e os prejuízos à saúde segurança e 
qualidade de vida ao homem, afetando a biota e as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente. (VALLE, 2004. P. 27) 
 
 

  Aproximadamente a reciclagem de garrafa PET surgiu em 1988, por ser mais 

resistente e seu peso ser menor do que as outras embalagens e com o propósito em 

proteger o meio ambiente onde surgiu a coleta seletiva para a separação dos lixos, 

uns dos materiais mais reciclados, papeis e vidros; evitando o acumulo de poluição 

do solo, lagos, rios e matas esses materiais podem demorar mais de 100 anos para 

se desintegrar no solo, é de grande importância à coleta seletiva para que haja a 

reciclagem dos materiais que poluem o ambiente. 

O pet trouxe grandes vantagens em relação às outras embalagens que por sua 

vez possibilita sua reciclagem, seu benefício é essencial tanto pela diminuição do lixo 

quanto ao benefício ao planeta.  

 As indústrias estão cada vez mais substituindo as embalagens como latas de 

alumínio e garrafas de vidro pelas garrafas PET que são usadas nas embalagens de 

óleo, água, sucos e refrigerante. 

  Antes ao utilizar o PET eram jogados na natureza deixando muito acúmulo de 

sujeira e poluição no meio ambiente, quando temos consciência de comprar um 

produto reciclado ou reciclar, podemos diminuir a quantidade de lixo que vão parar na 

natureza. 

 Os benefícios de reaproveitar esses materiais são preservação de recurso 

natural, economia de energia, diminuir a quantidade de lixo e geração de emprego 



direto e indireto. Umas das primeiras etapas de reciclar começam com a coleta 

seletiva onde a comunidade deposita o seu lixo separadamente em um recipiente 

adequado. 

De acordo com a definição adotada pela EPA, a agência ambiental norte-
americana reciclagem é a ação de coletar, reprocessar comercializar e utilizar 
materiais antes considerados como lixo. Entre os materiais que oferecem 
maior facilidade para a reciclagem incluem-se os papéis e papelões, vidros, 
metais e plásticos. (VALLE, 2004. p.113) 

 

. Para reduzir a quantia dos lixos urbanos podendo ser depositado em aterro 

de forma correta ou reciclando, possibilitando o reaproveitamento do material 

passando pelo ciclo de renovação, gerando a diminuição de poluição para o ar, água 

e solo. 

  Permitindo a geração de emprego direto e indireto nas periferias carentes das 

cidades. Para uma melhor conscientização ambiental foi-se necessário à educação 

ambiental que veio como um meio de possibilitar as pessoas a adquirir um 

conhecimento mais amplo em relação ao meio ambiente.    

 

1.1 REAPROVEITAMENTO NO PROCESSO EDUCACIONAL 

 O Politereftalato de Etileno ou PET como costumamos chamar é usado na 

fabricação das garrafas PET que usamos em nosso cotidiano, e são uns dos maiores 

causadores de poluição do planeta devido ao grande consumo por parte da população 

e com isso aumentando drasticamente o volume de lixos nos aterros sanitários e 

causando a contaminação no solo. 

 

A contaminação dos solos é hoje um tema de grande relevância para as 
aglomerações urbanas, devido à dificuldade de disposição adequada de seus 
resíduos, gerados em quantidades crescentes. Essa contaminação é 
agravada pela proliferação dos chamados lixões, aterros clandestinos e 
vazadouros, e pela saturação dos aterros sanitários, que operam muitas 
vezes além de sua capacidade de projeto. (VALLE, 2004, p. 65) 

 

Se incentivarmos os alunos desde a educação infantil eles tornaram adultos 

conscientes em contribuírem para o bem da natureza e aprenderem a colocar estes 

resíduos para o ciclo da reciclagem, que possam estar contribuindo com o solo mais 

limpo, infelizmente o reaproveitamento da reciclagem não está sendo o suficiente para 

diminuir a quantidade de material produzido pelas indústrias. 



É onde entram os trabalhos dos artesãos que também se torna uma solução 

alternativa para amenizar a quantidade de garrafas PET entre outros plásticos e dar 

nova vida aos materiais, com várias vantagens ao utilizarmos a garrafa PET para os 

artesanatos na confecção de vasos, lustre, jogos educativos etc. 

Obtendo alguma vantagem desses materiais serem mais resistentes, sem 

custo e ainda podendo passar por vários ciclos de reciclagens constantemente, são 

com essas ideias simples que poderemos eliminar um dos grandes problemas 

ambientais como o acúmulo do lixo. 

 
Ha troca de energias, pois não é apenas o adulto que ensina a criança. O 
trabalho da criança mostra muitas possibilidades que o adulto pode 
incorporar, assim cria-se uma dinâmica de aula viva e cheia de surpresas. 
(WEISS, 1989, p.49). 

 
 

A escola é um meio de preparar o aluno para a vida social que se torna 

determinada a trabalhar para formar os alunos mais conscientes de seus deveres. 

Por tanto o dever começa pela escola de preparar o aluno para viver em 

sociedade, sem dúvida é na educação infantil que começa a criar indivíduos capazes 

de obter riquezas no aprendizado, inventar de criar transforma e inovar. 

Na escola não se deve utilizar os métodos de antigamente onde eram utilizados 

o método tradicional, podendo abrir possibilidade a uma escola inovadora crítica, para 

obter uma nova mudança, é preciso o contato do professor e aluno para desenvolver 

um trabalho de aprendizagem, o professor tem que estar preparado para estabelecer 

um conjunto com o seu aluno que permite o diálogo e o conhecimento. 

Às vezes o aluno é avaliado como um ser que tem pouco para contribuir dentro 

da escola, a participação da criança é de suma importância para a conscientização na 

reciclagem, podendo se transformar em uma experiência fundamental se tornando 

num colaborador que facilitara para o desenvolvimento nos problemas causados pela 

garrafa PET.  

Decreto nº5. 940 de 25-10-2006 Estabelecem Regras para a separação e 

destinação final de resíduos recicláveis (VALLE. 2002, p.167). 

O conceito do reaproveitamento pode ser debatido em outros tipos de resíduos 

para motivar a reciclagem de várias maneiras, obtendo um conceito de reciclagem, 

pode ser desenvolvido em alguns resíduos, desenvolvendo um trabalho.  

Segundo Milaré (2005): 



 

O meio ambiente é o conjunto de elementos físico-químicos, ecossistemas 
naturais sociais em que se insere o homem, individualmente e socialmente, 
num processo de interação que atenda ao desenvolvimento das atividades, a 
preservação dos recursos naturais e das características do essencial do 
interno, dentro de padrões de qualidade definidos. (MILARÉ, 2005, p. 53) 

 

 Afirma que o nosso meio ambiente passa por transformação em nosso 

cotidiano, é necessário ter cuidados com o ambiente, que essa geração se 

comprometa a fazer sua parte, pois no futuro poderá comprometer não só o meio 

ambiente mais também as pessoas que vivem nele, reciclar é deixar um mundo mais 

limpo e saldável para nossos filhos e as futuras gerações que iram existir. 

Devemos conscientizar para podermos transformar essas crianças em adultos 

mais responsáveis, que eles possam fazer a diferença no futuro, caso contrário vários 

seres vivos serão ameaçados principalmente os seres humanos. 

Pelo o aumento exagerado do consumo a consequência do impacto na 

degradação do meio ambiente se torna um risco maior, é preciso que o aluno aprenda 

a cuidar da natureza como um bem para todos, sendo do seu patrimônio, sua casa. 

Percebe-se a quantidade de prejuízos que poderão ocasionar no mundo, 

portanto a conscientização desde a educação infantil é de grande importância. 

 

1.2 AS VANTAGENS DE RECICLAR AS GARRAFAS PET 

 

 O reaproveitamento da garrafa PET é um dos métodos de reduzir as 

quantidades de resíduos urbanos, que a cada dia vem sendo debatido para estimular 

a diminuição no meio ambiente, com a reciclagem possibilita renovar essa matéria 

prima, diminuindo o custo de energia gerando renda e amenizando o impacto 

ambiental. 

O reaproveitamento do PET é um ponto importante na questão ambiental, que 

com ele pode-se confeccionar inúmeros objetos, como um exemplo a ser passado são 

os brinquedos construídos. Envolver as crianças nestes trabalhos é uma forma de 

conscientizá-las de que a reutilização desses materiais trará menos dano ao ambiente 

e possibilita a transformação deste objeto em outro material a ser utilizado, que assim 

as crianças cresçam sabendo que o lixo traz grandes problemas para o planeta, e 

saibam que reciclando e reaproveitando materiais, poderemos abrandar um pouco o 

problema ambiental.   



Para ensinar os alunos primeiramente é necessário que as crianças saibam 

como selecionar o lixo e os lugares apropriados para depositá-los, explicando que ao 

reciclar evitaremos a poluição do nosso planeta e uma possível destruição.  

É preciso que a família participe das atividades proposta pela escola sobre a 

preservação ambiental orientando os pequenos a respeitar a natureza, começando 

em casa como jogar o lixo no lixo, e os pais dando exemplos a eles, pois os filhos 

copiam as atitudes das pessoas que convivem com eles e tudo que virem faram no 

futuro, o que aprendem elas não esquece e cobram quando virem algo erado, com 

persistência e vontade de ensinar essas crianças terão bons hábitos futuramente.  

Nesse sentido, Lopes, et al, (2006) destaca que: 

 
Na sede de produzir riquezas e de acumular bens materiais, temos visto as 
grandes corporações tratarem o planeta como uma mercadoria a ser 
explorada e o ser humano como um agente gerador de lucros e não como 
um cidadão de direitos, em desenvolvimento. Com isso, chegamos ao final 
do século XX com a difícil tarefa de nos sensibilizarmos para a situação em 
que se encontram tanto as pessoas quanto o meio ambiente, ao mesmo 
tempo, com a tarefa de interferimos para que as novas gerações possam se 
relacionar de forma mais positiva com o mundo em que vivemos. (LOPEZ, 
ET AL, 2006, p. 10) 
 

 

A reciclagem e a reutilização de materiais com o PET trazem uma forma 

importante para o mundo hoje que vem sofrendo com os males da poluição. Pois 

esses materiais levam muitos anos para se desintegrar na natureza, além de 

proporcionar um ambiente mais saudável.  

A reutilização de materiais se torna um ponto atrativo e divertido ao envolver as 

crianças na confecção de brinquedos, elas estarão sendo conscientizadas e sendo 

estimuladas a socialização com o grupo e ao mesmo tempo se divertindo, renovando, 

recriando e fazendo a diferença, e aprendendo que além de brincar e construir 

brinquedos estamos colaborando para melhoria do nosso planeta. 

Para que esses resultados sejam mais satisfatórios é preciso trabalhar com a 

criança desde pequena ainda no pré-escolar, pois a criança tem maior facilidade de 

aprender enquanto pequena, sabendo que quanto mais cedo elas forem envolvidas 

mais cedo aprenderam que elas também fazem parte da natureza e com isso tendo 

melhor consciência com uma mentalidade mais aberta com valores e respeito na sua 

vida adulta.  

Dessa forma, Weiss (1989), ressalta que: 

 



Outra característica importante é o valor afetivo que a criança dá ao material 
com o qual trabalha. Os objetos construídos por ela são tratados com muita 
afeição, fato que pode ser observado com frequência no cotidiano das aulas: 
por certo período, antes de transformá-los num objeto, a criança brinca com 
um determinado material, tendo com ele uma relação de afeto. Mas o 
processo não se encerra aí: a criança quer levá-lo para casa continuar o jogo, 
o aconchego. (WEISS, 1989, p. 39). 

 

Os brinquedos fabricados com materiais reciclados podem trazer diversão e 

alegria do mesmo modo que os tecnológicos, que além de custar pouco reutiliza e 

recicla materiais que seriam destinados ao lixo e a matéria-prima poderemos 

encontrar em casa. A confecção de brinquedos com pet é uma ideia excelente e 

contribui na educação ambiental da criança e se torna uma tarefa prazerosa e 

divertida, por serem atividades lúdicas, as crianças se envolvem com mais gosto e 

desenvolturas.  

Quando se constrói um brinquedo com materiais reciclados é um momento de 

envolver a criança para algo diferente onde ela terá a oportunidade de construir seu 

próprio brinquedo é o momento do adulto mostrar que gostou dos objetos construídos 

por eles, para que os pequenos se sintam motivados em seus trabalhos e proporciona 

uma maneira de preservar e tirar um objeto que poderia poluir o meio ambiente.  

A reciclagem e a reutilização do PET no contexto escolar, possibilitam uma 

alternativa de desenvolver um aprendizado brincando individualmente e em grupo. 

Além do que, Kraemer (2007), destaca que serão: 

  

Aulas “diferentes”, criativas e atividades atraentes ajudam a conquistar os 
alunos. Ao substituir aulas monótonas por atividades lúdicas educativas, o 
professor desperta nos alunos o interesse pela aprendizagem num clima 
descontraído e criativo. (KRAEMER, 2007, p. 12). 

 

O PET traz ao professor várias alternativas de se trabalhar, montar uma horta 

na escola, por exemplo, é uma delas, que proporciona uma aula diferente e alegre, 

despertando no aluno a curiosidade em acompanhar as plantas até seu crescimento 

estimulando o conceito da reutilização de materiais, educação ambiental e educação 

alimentar favorecendo o incentivo de uma alimentação mais saudável aos alunos.  

A reciclagem pode ser como um recurso a serem utilizados numa aula 

diferenciada, com esse trabalho os alunos aprenderam grandes lições como trabalhar 

em grupo e respeito pela natureza.  

É preciso que os alunos tenham contato com a natureza que saibam que um 

depende do outro para continuar a existir e desta forma se tornem mais humano 



perante suas responsabilidades. Com isso tirando do meio ambiente, garrafas que 

muitas vezes seriam jogadas em lugares indevidos podendo servir até mesmo de 

abrigo de insetos causadores de doenças. 

A brincadeira e o brinquedo pertencem à infância e faz parte da vida da criança 

possibilitando seu desenvolvimento e sua criatividade, levando-as a viajar em suas 

imaginações e suas fantasias, é o modo que ela encontra de se expressar interagir e 

compreender as pessoas que a cercam.  

Segundo Santos (2007): 

 
A indústria produz brinquedos em larga escala, dominando o mercado e 
sendo responsável pela demanda. Seu produto, além de apresentar alto 
custo geralmente é um brinquedo em que tudo está pronto, basta apertar um 
botão para funcionar, em muitos casos sendo a criança apenas espectadora, 
pois não interage com o objeto, não cria e não participa efetivamente. 
(SANTOS, 2007, p.12) 

 

Os brinquedos feitos com materiais reciclados podem ser confeccionados pelas 

próprias crianças com auxílio do professor é uma forma de brincar se divertindo e 

adquirindo habilidades.  

Qualquer objeto que ao colocar nas mãos das crianças vira brinquedo, nesse 

momento ela precisa estar à vontade sem interferências do adulto, como dizer o que 

deve ser feito apenas auxiliá-los e deixar que possam ficar à vontade, é um momento 

único, espontâneo e divertido para elas, que desperta a ludicidade tanto na criança 

quanto no adulto que participa da confecção desses brinquedos, pois são construídos 

por eles e não comprado em lojas onde são fabricadas por maquinas.  

Nesse contexto, Miranda (2005), faz uma observação: 

 

Existe um valioso toque de magia no processo de construção dos próprios 
brinquedos. A satisfação em realiza-los é formidável. É como se houvesse 
uma relação de cumplicidade entre a criança e o brinquedo, como se 
estivesse ali criador e criatura. (MIRANDA, 2005, p. 8) 

 
 

 Por meio da confecção de brinquedos a criança pode se expressar observando 

os materiais suas combinações, suas cores e formatos ao serem transformados, 

dando origem aos brinquedos, é um momento delas inventar e reinventar nas suas 

construções, além de trazer grandes vantagens, pois o custo é zero e o meio ambiente 

acaba ganhando na sua preservação. 



O brinquedo construído com o PET pode trazer uma fonte de aprendizado às 

crianças, envolvendo jogos e brincadeiras favorecendo no desenvolvimento da 

cooperação e do respeito ao meio ambiente, existem grandes ideias que podem ser 

colocada em prática e desenvolver um lindo trabalho com as crianças, para isso é 

preciso usar a criatividade ampliando o conhecimento numa atividade simples e 

criativa.  

É só imaginar os objetos que jogamos fora todos os dias, esses objetos 

poderiam perfeitamente ganhar vida e ser transformado em um lindo brinquedo na 

mão de uma criança ou até mesmo transformar esse objeto que tratamos como lixo 

em um objeto de luxo e virar uma peça de decoração.  

Desta forma, Santos (2007), destaca que: 

 

O mercado expõe brinquedos atraentes independentemente da importância 
que possam ter para a criança e, neste sentido, interferem também na 
questão cultual. Tais brinquedos reproduzem personagens, nomes, atitudes 
e valores de cultura estrangeira que nada tem a ver com as nossas crianças. 
A indústria os fabrica pensando antes de qualquer coisa, em encontrar quem 
os compre, com o uso e a posse do brinquedo passando a depender do poder 

aquisitivo do consumidor. (SANTOS, 2007, p. 12) 

 

Para que a criança se torne um adulto feliz e responsável não necessita 

necessariamente de gastar tanto com brinquedos importados e caros, o momento 

divertido e interessante para a criança é brincar de criar coisas que mecham com seu 

imaginário, ela se interage com os coleguinhas e em seu faz de conta é um momento 

magico de se ver. 

 Muitas das vezes tudo que a criança vê na televisão ela quer, e o pai acaba 

por comprar para fazer a vontade do filho, e depois de dois ou três dias estará num 

canto abandonado, é preciso que os pais saibam e tenham consciência que usar a 

criatividade construindo um brinquedo com seu filho dará muito mais prazer e alegria 

a criança, pois será um momento de estarem juntos interagindo e se divertindo.    

  O que aparentemente vemos como lixo pode virar lindos objetos e brinquedos 

construídos através da reciclagem, com um bom trabalho pode-se reaproveitar um 

pouco de tudo aquilo que jogamos fora. A reciclagem deve ser de interesse de todos 

e devemos ter comprometimento e responsabilidade, pois vivemos em sociedade e 

dependemos da natureza para sobreviver e juntos poderão alcançar resultados mais 

positivos evitando as consequências futuras. 



Antigamente o lixo era rotulado como algo sujo sem valor, hoje a prática da 

reciclagem tirou essa visão e vem cada dia ganhando espaço em todos os meios, pois 

o mundo necessita de cuidados maiores por parte de toda população mundial. Pode 

até ser em passos lentos, mais é a reciclagem e o reaproveitamentos de materiais que 

vem tirando do solo a maioria do lixo que é jogado fora todos os dias pela população.  

A despreocupação por parte dos seres humanos ainda está desproporcional, 

onde muitos não têm a consciência de cuidar da natureza. 

Sendo assim, Berhrendis (2011), faz um alerta: 

 

O estudo realizado em prol do meio ambiente, para alguns não serviu como 
estímulo de novas condutas porque, mesmo sabendo os danos que podem 
surgir devido a atitudes esdrúxulas, ainda vivemos num mundo onde as ideias 
são controversas. Ao mesmo tempo em que preservamos uma árvore, 
derrubamos uma floresta; isso fica claro quando presenciamos um fato que 
nos deixa sem palavras, em que o sentimento fica sem reação, e só depois 
nos perguntamos: onde este mundo vai parar? Infelizmente, a resposta se 
direciona ao caos total, e por isso que o movimento ambiental é tão 
persistente e tenta, de todas as formas, conscientizar mais e mais pessoas. 
Quem sabe um dia, o meio ambiente enfim, seja referência a uma batalha 
vitoriosa. (BEHRENDIS, 2011, p. 144) 

 
 

Muitas pessoas ainda ignoram as campanhas educativas quando relacionadas 

às causas ambientais sem se importarem em que elas também fazem parte do meio 

ambiente e que podem vir a sofrerem com as consequências causadas pela 

degradação da natureza, chegando ao ato de destrui-la sem culpa alguma, quantos 

acontecimentos graves precisa acontecer para que mudemos nossa visão perante o 

meio ambiente em relação ao que está acontecendo com ele.  

É frequente ainda ver pessoas usarem terrenos baldios ou abandonados para 

depositar seu lixo ou as margens das BR, sem se importarem com o que aquilo 

causará ao próximo e ao meio ambiente. O planeta agoniza em meio a tanto descaso 

por parte da sociedade e da poluição que ocorre, cumprir com a nossa parte e o 

mínimo que podemos fazer primeiramente, e mudar nossos hábitos diminuindo nosso 

consumo exagerado de produtos descartáveis.  

Se não podemos deixar de produzir lixos, reduzir a quantidade é a melhor forma 

que podemos fazer, são simples atos que se tornam em grandes diferenças. 

Assim, Jacobi (2006) ensina que: 

 

A implementação de programas de coleta é fundamental para o 
equacionamento dos impactos que os resíduos provocam no ambiente na 



saúde dos cidadãos. A produção de resíduos sólidos é crescente, e a sua 
destinação ainda é inadequada em grande parte dos municípios brasileiros. 
A coleta seletiva promove a redução do lixo na fonte geradora, o 
reaproveitamento e a reciclagem de matérias-primas, a geração de renda 
com inclusão social, assim como também minimiza o impacto ambiental 
causado pelo aterramento dos resíduos. (JACOBI, 2006, p. 11) 

 

Os catadores atualmente se uniram e se organizaram formando associações e 

cooperativas na coleta seletiva, onde trabalham juntos separando os materiais e 

mandando para as indústrias de reciclagem, e através dessas organizações trazendo 

grandes benefícios além da preservação do ambiente gerando empregos as pessoas 

que antes estavam desempregados, com a reciclagem conseguem dar o sustento a 

suas famílias tornando suas vidas mais confortáveis. A coleta seletiva e a reciclagem 

se tornam a uma melhor forma de solucionar as grandes toneladas de lixos que são 

produzidas todos os dias pelas pessoas. 

É graças à reciclagem que nossas cidades ainda não viraram uma inundação 

de sujeiras e infestações de insetos devido a tanto acúmulo de lixos jogados a céu 

abertos pela população.  

Pensamos um pouco sobre todos esses materiais descartados, como caixa de 

papelão, caixas de legumes caixinhas de leite, pneu, computadores velhos, moveis 

velhos entre outros como seria, onde colocar tanto entulhos, mas existe a reciclagem 

para amenizar essa situação, e muitas pessoas sobrevivem dela tirando seu sustento 

através da reciclagem. 

 A natureza pede socorro, devido o estrago que vem ocorrendo com ela, é neste 

contexto que entra o dever do cidadão de ajuda-la, pois somos os verdadeiros 

responsáveis por tudo que está ocorrendo em seu desfavor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preservação ambiental e a reciclagem vêm ganhando cada vez mais espaço 

por se tratar da preservação do nosso planeta e assim tentando conscientizar as 

crianças de como resolver o problema do lixo que cada dia que passa vai se 

acumulando nos lixões a céu aberto e aterro sanitário, sensibilizar a escola em geral 

que para preservar o planeta é necessária à colaboração de todos. 

O avanço da tecnologia o homem foi cada vez ficando mais ambicioso e o impacto 



sobre a natureza está avançando devido às derrubadas e a poluição que vem 

ocorrendo.  

O professor poderá estar dialogando com os alunos mostrando a eles que é 

preciso começar a refletir melhor que tudo que está ocorrendo, somos os verdadeiros 

responsáveis, é preciso que saibamos que destruir a natureza é destruir a nós 

mesmos, pois fazemos parte dela. 

Com um bom trabalho educativo o professor devera se envolver com mais 

empenho na atividade mostrar exemplos aos alunos que eles sintam cativados e que 

esse trabalho ocorra através de brincadeiras e jogos, conversando, mostrando que o 

ambiente que vivemos necessita de cuidados. 

É claro que a escola sozinha não conseguira trabalhar nesta questão, é 

necessário que a família e a sociedade caminhem juntas de forma envolvente e assim 

reflitam sobre o consumo exagerado e possam mudar seus hábitos para que seja 

exemplo para os alunos. 

A criança depois que aprende ela não esquece e tenta passar adiante, quando 

ela vê o adulto fazendo algo errado ela irá cobrar, dizendo que aquilo não deve ser 

feito, por isso não é perda de tempo trabalhar a educação ambiental e a reciclagem. 

Não é um trabalho fácil, é preciso muita determinação, orientado e mostrando de o 

porquê preservar e do porquê reciclar, a escola toda tem de estar envolvido, desde o 

diretor, professor ao zelador. 

É através da educação que o aluno poderá obter mais conhecimento na 

questão reciclagem, assim refletir como cuidar melhor do nosso planeta. 
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