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CONTEXTUALIZAÇÃO

A necessidade da reciclagem já é uma realidade em todos os países do mundo, devido ao
consumo desenfreado pelo ser humano. Com isso fez se necessário uma conscientização ecológica
a partir dos meios de comunicação e principalmente nas escolas onde o aluno leva as informações
obtidas para a família e comunidade.

Reciclagem é  o  processo  de  transformação  de  um  material,  cuja  primeira  utilidade
terminou,  em  um  novo  produto  igual  ou  sem  relação  com  o  anterior.  O  material  que  foi
transformado  é  chamado  de  reciclado.  É  importante  não  confundir  o  conceito  de  reciclagem
com reutilização, visto que na reutilização o material não é transformado em um novo produto. Ao
reutilizar um produto, podemos aplicá-lo na mesma função ou em outras funções, um exemplo é o
uso de garrafas como objetos de decoração (infoescola).

O aumento acelerado da população e industrialização causa aumento na produção de lixo. O
processo de reciclagem contribui significativamente com a diminuição da quantidade de lixo e dos
impactos causados pelos resíduos no meio ambiente, como a poluição do solo, água e ar. Além
disso, a reciclagem reduz a retirada de matérias primas da natureza que seriam usadas para a
produção  de  novos  produtos,  colabora  com  a  limpeza  e  saúde  pública  e  gera  empregos
(infoescola).

A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis  aumentou
significativamente,  assim  como  a  produção  de  lixo,  principalmente  nos  países  desenvolvidos.
Muitos  governos  e ONGs  estão  cobrando  de  empresas  posturas  responsáveis:  o  crescimento
econômico  deve  estar  aliado  à  preservação  do  meio  ambiente.  Atividades  como  campanhas
de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel, já são comuns em várias partes do
mundo (suapesquisa.com).

No processo de reciclagem, que além de preservar o meio ambiente também gera riquezas, os
materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem contribui
para  a  diminuição  significativa  da  poluição  do  solo,  da água e  do  ar.  Muitas  indústrias  estão
reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção (suapesquisa.com).

Um outro  benefício  da reciclagem é a  quantidade de empregos que ela  tem gerado nas
grandes cidades. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo renda
para  manterem suas  famílias.  Cooperativas  de  catadores  de  papel  e  alumínio  já  é  uma  boa
realidade nos centros urbanos do Brasil (suapesquisa.com).

Na cidade de são Gabriel existe a associação de catadores Sepé Tiarajú mantida pela ONG
Planeta vivo que recebe patrocínio da Petrobrás e do governo federal através do projeto Minuano. 

Fundada  no  ano  de  2012  através  do  projeto  Minuano  a  associação  desempenha  um
trabalho muito importante na reciclagem de resíduos de lixo em nossa cidade. 
           A associação recolhe  materiais recicláveis nos quatro maiores bairros de São Gabriel,
sendo eles Independência, Cidade Nova, Mariana e Trindade. Enquanto os materiais estão sendo
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recolhidos por  uma equipe de catadores,  outra equipe fica  no galpão fazendo a triagem dos
materiais que já foram recolhidos. Os catadores procuram conscientizar a população para que os
materiais cheguem até o galpão da reciclagem selecionado e limpo. 

No dia 31/03/17 a E.M.E.F. Presidente João Goulart, compareceu pela parte da manhã com
os alunos da turma 40 quarto ano. Com a finalidade de que seus alunos pudessem ver o trabalho
que está sendo feito em São Gabriel com o material recolhido em nossa comunidade.

No inicio os alunos tiveram uma introdução pela representante dos catadores do que é
reciclagem por que ela é importante para nossa cidade e para o planeta. Foram demonstrados
como funciona os maquinários utilizados para que todo o material seja organizado e compactado
para que possa ser enviados para a indústria de reciclagem. 

Perceberam que ainda falta maquinário, pois o trabalho ali realizado poderia ser bem mais
rápido com o auxilio de maquinas de grande porte. O que amenizaria o esforço braçal exigido
pelos catadores que no caso são na maioria do sexo feminino. 

Os  estudantes  puderam  ver  como  os  catadores  separam  os  materiais  como  papelão,
garrafas pet, e todo tipo de materiais  de plástico, embalagem, dentre outros. 

No  final  do  passeio  os  estudantes  fizeram  várias  perguntas  relacionadas  com  o
funcionamento dos maquinários e demonstraram ter aprendido bastante sobre reciclagem e sua
real importância para a cidade de São Gabriel. No retorno para a escola a maioria demonstrou a
preocupação com o lixo que fica jogado pelas calçadas e ruas de nossos bairros.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Chamar a atenção dos alunos para importância da reciclagem no meio ambiente em que
vivemos.

Compreender que os seres humanos precisam viver em harmonia com o meio ambiente de
uma forma  integrada com a natureza e não contra ela.

Desenvolver com os estudantes um interesse coletivo, promovendo o desejo da criação de
ambientes humanos sustentáveis em equilíbrio com a natureza.

Explicar aos alunos a importância da reciclagem de como cada um de nós pode fazer para
ajudar a preservar a matéria prima do planeta. Uma vez que a matéria prima é um bem não
renovável e, portanto pode acabar. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

       A importância do cuidado com o meio ambiente em que vivemos através da reciclagem;
      Como podemos mudar nossos hábitos para melhorar a vida no planeta;
      Que devemos começar a fazer por nós mesmos e incentivar os outros a prática da reciclagem;
começando pelo descarte correto de nosso lixo, pela separação de materiais que possam ir direto
para a coleta seletiva.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos serão levados a um passeio,  para visualizar o trabalho de reciclagem do lixo na
associação de catadores Sepé tiarajú na cidade de São Gabriel. 

Onde receberão as informações de como é realizada a coleta seletiva do lixo em nossa



cidade.  Bem  como  a  real  importância  da  reciclagem  para  o  meio  ambiente  onde  toda  a
comunidade de nossos bairros deveria ser preparada para colaborar com a coleta seletiva.

Também aprenderão sobre o maquinário ali disponibilizado aos catadores, para que sejam
realizados trabalhos que requerem muito esforço braçal,  bem como a compactação de todo o
material reciclável.

 Registro da Intervenção
 

A intervenção foi realizada no dia 31 de Março de 2017, com a turma 40, do 4º ano da
E.M.E.F. Presidente João Goulart. Os alunos foram levados ao passeio caminhando até o local,
uma vez que a associação dos Catadores Sepé Tiarajú fica próxima a escola João Goulart. 

Iniciamos o passeio com a visualização dos materiais que no momento estavam sendo
separados por categoria pelas catadoras que estavam no Galpão. 

Foi realizada uma breve explanação pela responsável da associação, da importância da
reciclagem para o meio ambiente e o planeta como um todo. 

Após os alunos visualizaram como fica o material selecionado e compactado para ser
enviado a indústria da reciclagem.  

Na  sequência  foi  demonstrando  como  funciona  o  processo  de  prensagem  e
empilhamento de todo o material compactado pelas maquinas ali utilizadas para esse fim. 

AVALIAÇÃO

O passeio foi bem proveitoso, os estudantes puderam ver como é possível inserir novos
hábitos em nosso cotidiano. Promovendo uma reeducação ambiental  a partir da reciclagem e com
isso diminuindo a utilização de nossos recursos naturais.
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