
 

 

 
 

 
MIRIAM MACHADO CUNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LIXO E MEIO AMBIENTE: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE QUÍMICA E DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ESPAÇOS PRISIONAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  CURITIBA 2004  

Versão on-line 
      

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  M

ON
OG

RAF
IA 

 
 



 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ”Na era do conhecimento, deixar de reconhecer o outro em sua inteligência e recusar-lhe sua verdadeira identidade social, é alimentar seu  ressentimento e sua hostilidade, sua humilhação, a frustração de onde surge a violência. Em contrapartida, quando valorizarmos o outro de acordo com o toque variado de seus saberes, permitimos que se identifique de um modo novo e positivo, contribuímos para mobilizá-lo, para desenvolver nele sentimentos de reconhecimento que facilitarão, conseqüentemente, a implicação subjetiva de outras pessoas em projetos coletivos”.  Pierry Lèvy 
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RESUMO 

  
CUNICO, Miriam Machado. Lixo e Meio Ambiente: uma proposta para o 
Ensino de Química e de Geografia na Educação de Jovens e Adultos dos 
Espaços Prisionais. 2004. 65f. Monografia (Especialização em Educação de 
Jovens e Adultos), Faculdades Curitiba, Curitiba, Paraná. 
 
Este trabalho aborda a importância da Educação Ambiental no Ensino formal do 
Sistema Penitenciário face às condições precárias e inóspitas em que os presos 
vivem e convivem nas penitenciárias brasileiras, evidenciando assim, a necessidade 
dos espaços prisionais oportunizar condições de aprendizagem que promovam os 
indivíduos presos a seres humanos. Como o esclarecimento sobre a complexidade 
dos problemas decorrentes da disposição inadequada dos resíduos sólidos 
domésticos torna-se indispensável para o exercício pleno da cidadania e da 
garantia de um desenvolvimento sustentável, uma proposta para o ensino de 
química e de geografia na Educação de Jovens e Adultos foi elaborada, visando 
contribuir não só na recuperação da pessoa presa, mas também na sua 
reintegração à sociedade.  
 
Palavras-chave: Sistema Penitenciário; educação ambiental; EJA; lixo; ensino de 

química; ensino de geografia. 
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ABSTRACT 

  
CUNICO, Miriam Machado. Solid wastes and environmental: a proposal for 
chemistry and geography teaching in the education of young and adult 
people of prison spaces. 2004. 65f. Monografia (Especialização em Educação de 
Jovens e Adultos), Faculdades Curitiba, Curitiba, Paraná. 
 
 
This study reports to the importance of Environmental Education in the formal 
process of teaching of Penitentiary System, where arrested citizens live under 
precarious and inhospitable conditions in penitentiaries of Brazil, evidencing the 
need of prison spaces to create learning conditions that can promote them to 
human beings. As the explanation about the complexity of problems resulting from 
the inadequate disposal of domestic solid residues is essential to the complete 
practice of citizenship and guaranty of a sustainable development, a proposal for 
chemistry and geography teaching in the education of young and adult people 
(EYA) was elaborated, with the goal of contribute not only to the recovery of 
arrested people, but also to their reintegration in the society. 
 
Key words: Penitentiary System; environmental education; EJA; solid wastes; 

chemical teaching; geography teaching. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a questão ambiental tem sido amplamente debatida em todos 
os lugares do mundo devido à crescente degradação ambiental causada 
principalmente pela geração de lixo decorrente do rápido crescimento demográfico 
e do acelerado desenvolvimento tecnológico industrial do sistema capitalista. 

A falta de um planejamento adequado de infra-estrutura para o descarte 
deste lixo tem causado sérios transtornos na qualidade de vida da população, uma 
vez que no Brasil cerca de 0,5 a 1,0 kg de lixo domiciliar é gerado diariamente por 
habitante e praticamente não existem aterros sanitários, mas sim poucos aterros 
controlados, sendo a maioria lixões a céu aberto, onde o resíduo sólido urbano é 
jogado em qualquer lugar, inclusive diretamente nos rios ou nas suas 
proximidades (VALENTE; GROSSI, 1999).  

Talvez, este grande problema da civilização moderna, industrial e 
tecnológica, tenha surgido pelo fato do homem não perceber ao longo dos tempos 
a sua relação de dependência com a natureza e que sua independência ainda não 
é total e provavelmente, nunca será.  

Tendo em vista que cada indivíduo tem uma visão diferente do que 
acontece com o ambiente e que poucos estão dispostos a colaborar para o 
benefício geral da humanidade, faz-se necessário informar e educar o homem 
sobre as inter-relações existentes no meio ambiente, levando-o a uma nova 
consciência ecológica e uma nova postura ética perante a natureza. 

Porém, o Brasil é um país que deixa a desejar no que se refere à educação. 
Existem muitas crianças fora da escola e milhões de jovens e adultos que não 
tiveram a oportunidade de entrar na escola ou tiveram que sair dela por questões 
de sobrevivência. Estas constatações fazem-nos reportar às colocações de 
FREIRE (1987), quando destaca em seus escritos que muitos seres humanos 
foram excluídos do processo de escolarização tendenciados pela “ação 
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dominadora” que se opõe à liberdade, ao constituir-se como um quase-mecanismo 
de absorção dos que nela se encontram. 

No sistema penitenciário, o descaso com os excluídos é ainda maior, pois 
existe carência de recursos materiais e não há, de forma precisa, o incentivo do 
governo e da sociedade para que o indivíduo preso tenha a oportunidade de 
aprender e adquirir conhecimentos que o mantenha dentro do mais alto limite 
possível de dignidade humana com condições efetivas de recuperação e 
ressocialização (CAMARGO CARVALHO, 2002).  

Sabendo-se que o sistema atual das prisões, em sua maioria, encontram-se 
em péssimas condições de higiene, e que lixo, saúde e meio ambiente andam 
juntos, urge a necessidade de se inserir Educação Ambiental no ensino formal das 
mesmas, para que o indivíduo preso e comunidade carcerária dos espaços 
prisionais se conscientizem da importância de se aprender a reduzir, reutilizar e 
reciclar o lixo, pois estas medidas representam economia de matéria-prima e de 
energia fornecida pela natureza, além de melhoria da qualidade de vida,  o que 
vem garantir um desenvolvimento sustentável.  

Nesta ótica, justifica-se propor nos espaços prisionais, à medida do 
possível, Educação Ambiental que promova a melhoria da qualidade de vida do 
aluno preso,  pois ações que contemplem a formação de um cidadão consciente, 
disseminador, formador de consciências acerca da importância de preservar-se o 
meio ambiente e ajustados com o desenvolvimento da sociedade nos aspectos 
econômico e social, são indispensáveis. 

Sendo assim, este trabalho teve como objetivo geral propor nos espaços 
prisionais um Ensino de Química e de Geografia voltado para Educação Ambiental 
que promova a melhoria da qualidade de vida do aluno preso, visando a 
conscientização dos mesmos e da comunidade carcerária para os problemas 
gerados pelo lixo, bem como a necessidade de sua redução, reutilização e 
reciclagem, com vistas num desenvolvimento sustentável. 

Para tal, busca-se despertar formas de integrar o Ensino de Química e de 
Geografia à vida cotidiana do aluno interno (apenado), enfatizando a Educação 
Ambiental; levar o aluno a entender a interação do homem com a natureza, as 
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formas de apropriação e as conseqüências dessas relações no equilíbrio 
ecológico; estimular o aluno preso ao estudo voltado à realidade local, 
oportunizando desenvolver a sensibilidade frente aos problemas ambientais da 
comunidade carcerária; desenvolver habilidade para leitura, escrita e cálculo, 
como elementos básicos para a aquisição de informações; fornecer informações 
sobre os tipos de lixo e o impacto ambiental que cada um causa; conscientizar o 
aluno preso sobre a importância de se aprender a reduzir, reutilizar e reciclar o 
lixo; criar oportunidades para que o aluno descubra que existem alternativas para 
sobrevivência a partir da reciclagem do lixo; proporcionar a integração da 
comunidade carcerária nas atividades desenvolvidas na escola; assim como 
propor a montagem de oficinas experimentais de aproveitamento de resíduos tais 
como o aproveitamento de garrafas PET. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1   EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) 
 
2.1.1  Conceito de EA  

 
A EA é uma forma abrangente de educação que se propõe a atingir todos 

os cidadãos, inserindo a variável meio ambiente em suas dimensões física, 
química, biológica, econômica, política e cultural em todas as disciplinas e em 
todos os veículos de transmissão de conhecimento, sendo oficialmente entendida 
como  “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL,1999; Art. 1°/Lei n° 
9.795/99-Política Nacional de EA). 
 
2.1.2  Histórico (SEPLAN, 2004) 
 

A Educação Ambiental adquiriu relevância e vigência internacional, na 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em 1972, na 
cidade de Estocolmo (Suíça), passando a ser considerada como campo de ação 
pedagógica. 

Em 1974, na cidade de Jammi (Finlândia), a Educação Ambiental passou a 
ser considerada não um ramo da ciência ou uma matéria de estudos separada, 
mas o marco de uma educação integral permanente. 

Já em 1975, a Carta de Belgrado foi elaborada no Seminário Internacional 
de Educação Ambiental realizado pela Organização para a Educação, Ciência e 
Cultura das Nações Unidas (UNESCO) e pelo programa das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente (PNUMA).  

Em Tbilisi (cidade da antiga URSS), no ano de 1977, foi realizada a primeira 
Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental (UNESCO/PNUMA) – 
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Meio Ambiente composto pelo meio físico-biótico, assim como pelo meio social e 
cultural. Nesta Conferência os problemas ambientais com os modelos de 
desenvolvimento adotados pelo homem, foram considerados.  

No Congresso Internacional sobre a Educação e Formação relativas ao 
Meio Ambiente, em 1987, na cidade de Moscou (Rússia), foi gerado o documento 
Estratégia Internacional em Matéria de Educação e Formação Ambiental para a 
Década de 90. 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, 
Desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida, realizada na cidade 
do Rio de Janeiro (Brasil), elaborou-se a Carta Brasileira de Educação Ambiental.  
 
2.1.3  Finalidades, Objetivos e Princípios da EA  (SEPLAN, 2004)  

 
A 2° Recomendação da Conferência internacional promovida pela UNESCO 

em Tbilisi, no ano de 1977, tratou dos objetivos, finalidades e princípios da 
Educação Ambiental, os quais encontram-se relatados a seguir: 

   Conscientização: Levar os indivíduos e os grupos associados à tomar 
consciência do meio ambiente global, dos problemas conexos e se mostrar 
sensível aos mesmos. Isto significa que a EA deve ajudar os indivíduos e 
grupos sociais na busca da sensibilidade e conseqüente assimilação da 
consciência necessária dos problemas do meio ambiente global e suas 
questões, tais como a camada de ozônio, o desmatamento da Floresta 
Amazônica, as armas nucleares, o desaparecimento de culturas, a poluição 
das águas, etc., que são questões só aparentemente distantes da 
realidade.  

   Conhecimento: Levar os indivíduos e os grupos a adquirir uma 
compreensão essencial do meio global, dos problemas que estão a ele 
interligados e o papel e lugar da responsabilidade crítica do ser humano. O 
conhecimento proporcionado pela ciência e pelas culturas milenares sobre 
o meio ambiente deve ser democratizado, as pessoas devem ter acesso a 
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ele. Assim, EA permitirá a aquisição de uma diversidade de experiências e 
compreensão fundamental do meio ambiente e os problemas que o afetam.  

   Comportamento: Levar os indivíduos e os grupos a um comprometimento 
com uma série de valores éticos, tal que os indivíduos se sintam 
interessados pelo meio ambiente, participando assim da proteção e da 
melhoria ambiental. Falar a respeito do meio ambiente é insuficiente, pois é 
preciso mudar os comportamentos individuais e sociais, tais como não 
fumar em lugar proibido, não destruir árvores, economizar água e energia, 
utilizar meios de transporte coletivos, respeitar as leis de trânsito, etc.  

   Competência e habilidades: Levar os indivíduos e os grupos a adquirir o 
necessário à solução dos problemas. Nem todos têm capacidade técnica 
para resolver os problemas ambientais, portanto faz-se necessário 
reconhecer essa deficiência, buscando ajuda de especialistas e 
conhecedores autodidatas do problema.  

   Capacidade de avaliação: Levar os indivíduos e os grupos a avaliar 
medidas e programas relacionados ao meio ambiente em função de fatores 
de ordem ecológica, política, econômica, social, estética e educativa. 
Fundamental para a participação do cidadão é decifrar a linguagem dos 
projetos de riscos ambientais elaborados por técnicos especializados. A 
capacidade de avaliação permite que os projetos duvidosos não sejam 
efetuados. A EA deve procurar traduzir a linguagem técnico-científica para 
compreensão de todos.  

    Participação: Proporcionar a possibilidade da participação ativa nas tarefas 
que busquem resolver os problemas ambientais, levar os indivíduos e 
grupos a perceber suas responsabilidades e necessidades de ação 
imediata para solução dos problemas ambientais. Fazer com que as 
pessoas entendam a responsabilidade, os direitos e os deveres que todos 
têm com o meio ambiente. 
Logo, a EA tem a finalidade de ajudar a compreender claramente a 

existência da interdependência econômica, social, política e ecológica, nas zonas 
urbanas e rurais; proporcionar, à todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os 
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conhecimentos, o sentido dos valores, as atitudes, o interesse ativo e as atitudes 
necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente; e induzir novas formas de 
conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, a 
respeito do meio ambiente. 

Para tal, princípios básicos deverão nortear as atividades da EA, os quais 
encontram-se descritos a seguir: 

 Considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus 
aspectos naturais, tecnológicos, sociais, econômico, político, técnico, 
histórico-cultural, moral e estético; 

 Construir um processo contínuo e permanente, começando pelo pré-
escolar, e continuando através de todas as fases do ensino formal e 
não-formal; 

 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico 
de cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e 
equilibrada; 

 Examinar as principais questões ambientais, do ponto de vista do local, 
regional, nacional e internacional, de modo que os educandos se 
identifiquem com as condições ambientais de outras regiões 
geográficas; 

 Concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em conta também 
a perspectiva histórica; 

 Destacar a complexidade dos problemas ambientais (sócio ambientais) 
e, em conseqüência, a necessidade de desenvolver o senso crítico e as 
habilidades necessárias para resolver problemas; 

 Utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos 
para comunicar e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, 
acentuando devidamente as atividades práticas e as experiências 
pessoais. 

 Economia de energia e de água, combate ao desperdício de matérias-
primas, redução da poluição do ar e sonora, coleta seletiva e reciclagem 



 

 

8 

do lixo são ações simples que podem se tornar hábitos por meio de 
Educação Ambiental Não-Formal. 

 
2.1.4  Formas de Atuação da EA (SEPLAN, 2004)  

 
2.1.4.1 EA formal 
 

A EA formal ou escolar se realiza na rede de ensino, por meio da atuação 
curricular, tendo como referência pedagógica os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do MEC e a lei de Diretrizes e Bases (LDB), tendo como princípio 
básico o estímulo à abordagem interdisciplinar dos conteúdos ambientais, de 
forma transversal ao currículo básico dentro das diferentes disciplinas já 
existentes. 
 
2.1.4.2 EA não-formal  

 
A EA não-formal é direcionada à comunidade, onde cabe uma grande 

diversidade de propostas, como por exemplo, a ação num bairro ou um conjunto 
de atividades junto aos trabalhadores, ou ainda uma proposta educativa para os 
moradores ou visitantes de uma área de proteção ambiental. Os objetivos maiores 
referem-se à melhoria da qualidade de vida da comunidade e ao fortalecimento da 
cidadania. 

A implantação de ações de EA junto à comunidade é fundamental, pois 
promove a disseminação do conhecimento sobre o ambiente, e é essencial para a 
inserção política, social e econômica da população. Deve ser incorporada como 
parte do aprendizado, contribuindo decisivamente para ampliar a consciência 
ambiental e ética consoantes com o desenvolvimento em bases sustentáveis, 
favorecendo inclusive, a participação popular nas tomadas de decisões. Economia 
de energia e de água, combate ao desperdício de matérias-primas, redução da 
poluição do ar e sonora, coleta seletiva e reciclagem do lixo são ações simples 
que podem se tornar hábitos por meio de Educação Ambiental Não-Formal. 
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2.1.4.3 EA informal  

 
A EA constitui os processos destinados a ampliar a conscientização pública 

sobre as questões ambientais através dos meios de comunicação de massa 
(jornais, revistas, rádios, e televisão) e sistemas de informatização (Internet), 
bancos de dados ambientais, além de bibliotecas, videotecas e filmotecas 
especializadas. Incluem-se ainda peças gráficas utilizadas com finalidade didática 
ou informativa, como livretos, cartazes, folders, boletins e informativos destinados 
a informação e sensibilização da sociedade sobre as questões ambientais. 

Além disso, outras formas de manifestação e de expressão humana 
também devem ser contempladas em atividades de EA (canções, poesias, 
esculturas, pinturas, dentre outras). Não necessariamente se constituem em 
objeto da pedagogia ambiental no seu sentido usual, mas são valiosos enquanto 
instrumentos de sensibilização por exprimirem no campo das emoções e dos 
sentimentos as percepções das pessoas em relação ao meio ambiente. 
 
2.2 IMPLANTAÇÃO DA EA NO PROCESSO EDUCATIVO  

 
Na Conferência internacional promovida pela UNESCO em Tbilisi, no ano 

de 1977, “Foi definida a necessidade de se implantar a EA em todos os níveis do 
processo educativo [...], onde a mesma não deve se constituir em uma disciplina 
suplementar dos programas existentes, mas partir da interdisciplinaridade, 
exigindo a cooperação entre as disciplinas tradicionais, sem o que não é possível 
compreender a complexidade dos problemas do meio ambiente e propor soluções 
para os mesmos” (UNESCO apud ASSUNÇÃO, 1980).  

No Brasil, a prática da EA foi transformada em lei no ano de 1999, apesar 
de já ser praticada desde a década de 50 (VIANNA, 2000). A Lei n.º 9.795/99, que 
“...Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências”, sancionada pelo Presidente da República, 
em 27 de abril de 1999, após quase cinco anos de debates e discussões. Esta lei 
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reconheceu, enfim, a Educação Ambiental como um componente urgente, 
essencial e permanente em todo processo educativo, formal e / ou não formal. 

Entretanto, praticar EA nas escolas não é uma tarefa fácil, dado seu caráter 
revolucionário que requer a quebra do modelo fragmentado, disciplinar, intacto, 
estável e individual em favor de um trabalho integrador, único, interdisciplinar, no 
qual a contextualização e participação de todos, sem exceção, é fundamental para 
o sucesso (UNESCO apud ASSUNÇÃO, 1995). 
 
2.2.1  Ensino de Química e Meio Ambiente 
 

A Química está relacionada à quase tudo na vida do homem. Segundo 
BELTRAN e CISCATO (1991), esta ciência está ligada às necessidades básicas 
dos seres humanos, tais como alimentação, vestuário, saúde, moradia, transporte, 
etc., e por isso, a população deve compreender e fazer relações corretas sobre 
essa dimensão, pois um indivíduo, dificilmente, conseguirá posicionar-se sobre os 
problemas sociais relacionados ao meio ambiente em que vive, sem um prévio 
conhecimento de Química. Para os autores, ter noções básicas, instrumentaliza o 
cidadão, fazendo-o exigir os benefícios da aplicação do conhecimento químico 
frente a inúmeros problemas e situações da vida cotidiana (BELTRAN; CISCATO, 
1991). 

Portanto, o Ensino de Química deve enfatizar a importância da EA como 
dimensão de esclarecimento e entendimento das relações da sociedade entre si e, 
desta, com a natureza, servindo para a construção de valores numa aplicação de 
visão sobre o mundo, para que haja uma mudança de hábitos, posturas e estilos 
de vida, tornando a aprendizagem mais significativa ao aluno. 

CHASSOT (1993), por exemplo, chama a atenção para a diferente leitura 
do mundo possibilitada às pessoas pelo conhecimento químico. “É dever do 
educador demonstrar ao cidadão esse vínculo, para que ele tenha acesso à 
Ciência, auxiliando-o a submergir do conhecimento e estimulando-o para 
capacitar-se ao exercício e participação de promover mudanças significativas no 
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meio em que atua, assumindo o real papel de cidadão na sociedade em que vive” 
(SEC,1993). 

Essa visão mais ampla permite que os indivíduos integrem-se à sociedade 
de forma mais ativa. Os educadores devem re-estudar sua ação, eliminando os 
tópicos desnecessários e sem sucesso, voltando toda atenção para a formação de 
cidadãos pensantes, críticos, questionadores e atuantes, capazes de enfrentar 
situações adversas no dia-a-dia. 

Além do mais, ”O aluno quando compreende sua realidade, pode levantar 
hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, poderá 
transformá-la e, com seu trabalho, criar um mundo próprio: seu eu e suas 
circunstâncias” (FREIRE, 1983). 
 
2.2.2  Ensino de Geografia e Meio Ambiente 
 

Para reverter o quadro de ocupação inadequado e uso incorreto do solo e 
dos recursos naturais pela população, torna-se necessário conhecer o território 
ocupado, os problemas ambientais que podem ser gerados por esta ocupação e 
seu patrimônio natural e cultural.  

Sendo assim, o ensino de Geografia pode e deve levar o aluno a 
compreender que o homem ao apropriar-se de seu território causa problemas 
ambientais, e que não há como planejar, preservar ou reconstruir aquilo que não 
se conhece, e que para um planejamento e zoneamento ecológico do território é 
preciso que se levante precisamente todos os elementos morfológicos inerentes a 
este território, a fim de se reconhecer as relações que os elementos naturais que 
compõem o ambiente têm entre si (SILVA; TELLES, 2002).  
 
2.2.3  A Educação Formal no Sistema Penitenciário 

 
A Lei de Execução Penal é explícita quanto à obrigatoriedade dos presídios, 

penitenciárias, Casas de Detenção..., oportunizarem a seus detentos e 
aprisionados condições de reeducação, reinserção e ressocialização. 
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A referida Lei na Seção V da Assistência Educacional, no Artigo 17 da Lei 
de Execução Penal (LEP) determina que: "A assistência educacional 
compreenderá a instrução escolar e formação profissional do preso e do 
internado" (MIRABETTE, 1997). 

Logo, a assistência educacional deve ser uma das prestações básicas mais 
importantes não só para o homem livre, mas também àquele que está preso, 
constituindo-se, neste caso, em um elemento de tratamento penitenciário como 
meio para a reinserção social ... Dispõe, aliás, a Constituição Federal que a 
“educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho". (art 205), garantindo ainda o "ensino fundamental", obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria" (art. 208, 
I), conceituando este como "direito público subjetivo" (art 208, § 1º).  

Todavia, no sistema penitenciário, há uma grande carência de recursos 
materiais e não há, de forma precisa, o incentivo do governo e da sociedade para 
que o indivíduo preso tenha acesso à educação. Para LEAL (1996), o indivíduo 
preso não encontra na prisão uma estrutura para sua ressocialização de educação 
para a liberdade, tendo em vista a incapacidade apresentada pelos governos nos 
programas penitenciários, fato que permite tornar a prisão numa verdadeira escola 
do crime, onde os primários, ou de menor periculosidade, são obrigados a 
conviver com os criminosos de maior periculosidade, não havendo diferenciação 
entre eles.  

Assim, os objetivos principais que são a reintegração e a socialização do 
indivíduo preso ficam postergados, sendo poucos os casos de presidiários que 
conseguem suplantar a inércia das autoridades governamentais, concluindo um 
curso secundário, assim como uma Universidade. 

Em contrapartida, as pessoas presas conseguem manter a identidade, os 
valores de origem e grupais, a perspectiva de vida e de liberdade, a despeito das 
longas condenações e de todos os fortes e rigorosos meios de controle e sujeição 
utilizados pela instituição penitenciária (ROCHA, 1994). 
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Outrossim, se por um lado, as rígidas normas e procedimentos oriundos da 
necessidade de segurança, ordem interna e disciplina das unidades que 
prescrevem as atividades escolares, a vigilância constante ou até mesmo a 
ingenuidade dos educadores, podem contribuir para que a escola seja mais um 
dos instrumentos de dominação, subjugando os indivíduos punidos ao “sistema 
social da prisão” (SYKES, 1999) e ao “mundo do crime” (RAMALHO, 1979), por 
outro lado, a escola pode apresentar-se como um espaço que se paute por 
desenvolver uma série de potencialidades humanas tais como: a autonomia, a 
crítica, a criatividade, a reflexão, a sensibilidade, a participação, o diálogo, o 
estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de experiências, a pesquisa, o 
respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com a educação escolar, 
especificamente à destinada aos jovens e adultos. 

Como ressocializar significa fornecer ao preso um canal pelo qual ele possa 
reentrar na sociedade, o ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos dos 
espaços prisionais poderá tornar-se este canal constituindo-se numa oportunidade 
para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à participação política e ao 
processo de construção da cidadania, contemplando estratégias e ações de 
caráter multidisciplinar e aspectos práticos da questão ambiental tais como: 
conservação de energia, preservação da diversidade biológica, coleta seletiva e 
reciclagem de materiais, reflorestamento, redução da geração de resíduos, 
campanhas de conscientização e sensibilização, entre outros aspectos.  
 
2.3 O LIXO 
 

O “lixo”, uma grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes 
procedências, dentre eles o resíduo sólido gerado em nossas residências (FADINI; 
BARBOSA FADINI, 2001), tem sido alvo de preocupação pelo seu aumento 
exponencial ao longo da última década, quando se constatou que cada pessoa 
pode produzir de 0,5 a 1 quilo de lixo por dia, correspondendo a mais de 100 mil 
toneladas de lixo/dia no Brasil (ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA ECOMARAPENDI, 
2001). 
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 Geralmente, a taxa de geração de lixo denuncia o estilo de vida de uma 
população, pois está relacionada aos hábitos de consumo de cada cultura, onde 
se nota uma estreita correlação entre produção de lixo e poder econômico 
(BRAGA, 1993; FADINI; BARBOSA FADINI, 2001). Contraditoriamente, o povo 
brasileiro que é asseado com sua higiene pessoal, traduzida pelo costume do 
banho diário, e cuidadoso com a limpeza da casa e da sua calçada “sofre uma 
metamorfose absurda” (BRAGA, 1993), deixando de se importar com os destinos 
do lixo das vias públicas. Nesse sentido, CARREGAL (1992) observa que “o 
brasileiro não vê a rua como espaço seu, e sim do governo... o povo não 
considera o espaço público como extensão da casa”.  

Segundo TEIXEIRA e BIDONE (1999), o lixo faz parte da história do 
homem, já que a sua produção é inevitável, e é definido de acordo com a 
conveniência e preferência de cada um.  

O IPT/CEMPRE (1995), define o lixo como restos das atividades humanas, 
consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. 

Para TELLES (1994), o lixo é formado por resíduos ou sobras das 
atividades do homem como vidros, madeiras, folhas, couro, material têxtil, terra, 
papel, latas, embalagens, restos de alimentos etc.  

Normalmente, o lixo apresenta-se em estado sólido, semi-sólido ou 
semilíquido (com quantidade de líquido insuficiente para que possa fluir 
livremente). De acordo com MATA-ALVAREZ et al. (2000), também são 
classificados como resíduos sólidos vários resíduos industriais, resíduos nucleares 
e lodo de esgoto desidratado.  

Surpreendentemente, nos dias atuais, com a maioria das pessoas vivendo 
nas cidades e com o avanço mundial da indústria provocando mudanças nos 
hábitos de consumo da população, vem-se gerando um lixo diferente em 
quantidade e diversidade, o qual é encontrado até mesmo nas zonas rurais 
(IPT/CEMPRE, 1995).  

Isto se confirma nos relatos de BIDONE (1999), onde afirma-se que a 
produção elevada de lixo norte-americano deve-se ao alto grau de industrialização 
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e aos bens de consumo descartáveis produzidos e amplamente utilizados pela 
maioria da população.  

No caso do Brasil, a geração do lixo ainda é, em sua maioria, de 
procedência orgânica; contudo, nos últimos anos vem se incorporando o modo de 
consumo de países ricos, o que tem levado a uma intensificação do uso de 
produtos descartáveis.  

Sem dúvida, a associação do crescimento populacional à intensa 
urbanização e às mudanças de consumo está mudando o perfil do lixo brasileiro. 
Porém, essa “modernidade” não está sendo acompanhada das medidas 
necessárias para dar ao lixo gerado um destino adequado.  

Pela falta de planejamento adequado, o lixo tem sido lançado a céu aberto 
sem nenhum critério sanitário de proteção ao ambiente, formando os chamados 
"lixões", o qual possibilita o pleno acesso de vetores de doenças como moscas, 
mosquitos, baratas e ratos ao lixo e acarreta sérios problemas à saúde pública e 
ao meio ambiente, pois contamina a água e o solo através do "chorume"; 
contamina o ar com a poeira e gases tóxicos; obstrui canais naturais de 
escoamento de água, além de atentar contra o senso estético, emanando gases 
mal-cheirosos, desvalorizando terrenos adjacentes e provocando acidentes 
quando queimados em beira de estradas (FADINI; BARBOSA FADINI, 2001).  

O enterramento também provoca riscos à saúde e ao meio ambiente, 
apesar do aterro sanitário consistir na deposição do lixo no solo, obedecendo 
critérios e normas de engenharia de forma a não causar danos ao meio ambiente, 
assim como a compostagem, um método de transformação através de processos 
físicos, químicos e biológicos da fração orgânica contida no lixo, em composto 
orgânico estabilizado que se constitui em excelente condicionador do solo.  

Ao contrário dos aterros sanitários, os aterros controlados, caracterizados 
pela disposição do lixo em local controlado, onde os resíduos sólidos recebem 
uma cobertura de solos ao final de cada jornada (ABNT/NBR-8849/85), 
geralmente não possuem impermeabilização dos solos nem sistema de dispersão 
de chorume e gases, sendo comum nestes locais, a contaminação de águas 
subterrâneas (IPT/CEMPRE, 1995).  
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Soluções foram desenvolvidas para o manejo dos resíduos, podendo ser 
citadas os aterros controlados e os sanitários, incineração, compostagem e 
reciclagem (IPT/CEMPRE, 2000; LIMA, 2001; FEAM, 1995), porém cada solução 
apresenta vantagens ou desvantagens sob o ponto de vista econômico, 
tecnológico, político, social ou ambiental (LIMA, 2001; MANDELLI ; LIMA, 1991).  

Contudo, geralmente as soluções que causam menos impactos ambientais 
são inviáveis do ponto de vista econômico (FERREIRA, 2000; CHERMONT, 1996; 
FIGUEIREDO, 1995).  
 
2.3.1   Classificação do Lixo 
 

O lixo, segundo MORAES (2002), é constituído basicamente de detritos 
orgânicos (restos de alimentos, vegetais e matéria orgânica), detritos inorgânicos 
(metais, vidro, etc.) e orgânicos estáveis (papéis, panos, plásticos, etc.), e pode 
ser classificado em: 

 lixo domiciliar, que é oriundo das residências;  
 lixo comercial, proveniente de estabelecimentos comerciais em geral, de 

restaurantes, bares, açougues, etc;  
 lixo industrial, proveniente das indústrias em geral, matadouros, etc;  
 lixo público, constituído pelos resíduos sólidos provenientes de varrição e 

capinação de vias e logradouros públicos, da poda de parques, jardins, de 
mercados, feiras, incluindo estrume e cadáveres de animais, veículos 
abandonados, etc;  

 lixo contaminado, constituído de parte do lixo proveniente de hospitais, 
ambulatórios, laboratórios de análise, de certos institutos que se ocupam de 
animais vítimas ou suspeitas de estarem atacadas de hidrofobia (raiva), 
biótipos, etc;  

 lixo radioativo, é constituído pelos resíduos sólidos provenientes, por 
exemplo, de usinas atômicas.  
Em relação ao lixo contaminado deve-se fazer menção especial ao 

hospitalar, que quanto à sua natureza pode ser classificado em lixo séptico e não 



 

 

17 

séptico. O lixo séptico, ou seja, contaminado, em princípio é recomendado que 
seja incinerado e provém diretamente do trato das doenças. É representado por 
gases, ataduras, algodão, fragmentos de tecidos ou peças humanas, provenientes 
das salas de cirurgia, placenta, etc; resíduos provenientes da limpeza das salas de 
operação, de curativos e de internação, principalmente as que abrigam doentes 
portadores de doenças transmissíveis e restos dos alimentos dos pacientes. O lixo 
não séptico e o restante que não é séptico, se enquadram de uma maneira geral, 
nas características de lixo domiciliar.  
 
2.3.2  Gerenciamento Adequado do Lixo 
 

A execução de ações planejadas de forma racional e integradas, leva ao 
gerenciamento adequado do lixo, assegurando saúde, bem-estar e economia de 
recursos públicos, além de ir ao encontro de um desejo maior que é a melhoria da 
qualidade de vida das gerações atuais e futuras (FADINI; BARBOSA FADINI, 
2001). 

Para o gerenciamento do lixo, segundo os autores, é necessária a 
existência de um programa de educação ambiental que contemple a recusa de 
consumo de produtos com alta capacidade de geração de resíduos, redução do 
consumo, reuso e reciclagem, pois, há várias maneiras de gerarmos menos 
resíduos. Por exemplo: reduzir o lixo, evitando desperdício; reutilizar vidros, 
papéis, embalagens etc, sem alterar fisicamente esses materiais; reciclagem de 
maneira artesanal ou por processo industrial, submetido à transformação (esta 
possui a vantagem de despertar a consciência das pessoas quanto à 
esgotabilidade dos bens, fazendo ver a necessidade de aprimoramento da relação 
homem versus meio ambiente). E gerando-se menos resíduos, ocorrerá a redução 
dos custos de produção com o aproveitamento dos materiais recicláveis pela 
indústria de transformação; aumento de vida útil de aterros sanitários; diminuição 
da exploração de recursos naturais não renováveis e intensificação da economia 
com a geração de empregos para catadores e aparistas. 
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Entretanto, somente um Gerenciamento (ou Sistema de Gestão) Integrado 
(conjunto interligado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 
planejamentos para coletar, segregar, tratar e dispor adequadamente o lixo), 
poderá definir a melhor combinação das soluções disponíveis para o lixo, desde 
que compatíveis às condições de cada localidade (IPT/CEMPRE, 2000; LIMA, 
2001).  

 O objetivo central de um Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos deve ser 
o da diminuição da quantidade final de resíduos a serem dispostos e dos impactos 
ambientais causados pela disposição inadequada dos diferentes tipos de resíduos 
(MANDELLI; LIMA, 1991; TEIXEIRA, 1999), dos quais destaca-se a reciclagem 
como uma das etapas essenciais na política de gestão dos resíduos sólidos, afora 
as técnicas de redução na fonte e reutilização (TEIXEIRA;  ZANIN, 1999, 
TEIXEIRA, 1999).  
 
2.3.3 Recusa de consumo, redução, reutilização e reciclagem do lixo  
 

A EA voltada para o programa dos 3 R´s (Redução, Reutilização e 
Reciclagem), é o instrumento que melhor contribui para a informação, 
conscientização e mobilização da população e deve estar no primeiro plano de 
qualquer projeto de instalação da Coleta Seletiva para a Reciclagem (FUZARO, 
1998; SATO, 1999).  

Entretanto, a recusa de produtos que se apresentam com desperdício de 
matéria-prima representa a consolidação de um quarto e importante ‘R’ ao 
programa 3 R’s,  pois força a indústria a ter uma atitude ambientalmente 
responsável por pressão do mercado consumidor (FADINI; BARBOSA FADINI, 
2001). 

Atitudes de recusa de consumo de produtos que se apresentam com 
desperdício de matéria-prima, podem, segundo um recente estudo realizado por 
TEIXEIRA (1999), reduzir em até 50% a quantidade de resíduos sólidos 
domésticos encaminhados aos aterros. 
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Sem dúvida, se as pessoas reduzissem o seu lixo, combateriam o 
desperdício e o acúmulo de resíduos nesses locais e proporcionariam, também, a 
economia na operacionalização do sistema de limpeza (KIEHL, 1995), pois, cada 
habitante brasileiro gera aproximadamente 500 g de lixo diariamente, originando 
toneladas de resíduos domiciliares, que são coletados pela limpeza urbana e 
jogados nos chamados "lixões" ou aterros sanitários (VALENTE; GROSSI, 1999).  

A reutilização é uma forma eficiente de redução de volume de lixo, 
diminuindo a quantidade de resíduos a serem tratados; melhora, outrossim, a 
conservação dos recursos naturais, principalmente os não renováveis e é fonte 
alternativa de energia (FADINI; BARBOSA FADINI, 2002). 

É muito vasta a possibilidade de reutilização dos materiais contidos no lixo 
(papel, papelão, metais, trapos, plásticos, vidros), seguindo-se alguns exemplos: 
produção de compostos que é um tipo de adubo orgânico de aplicação na 
agricultura, em parques e jardins; produção de ração para animais; produção de 
vapor d' água ou energia elétrica através da incineração dos resíduos sólidos, 
aproveitamento do gás produzido em aterros sanitários. 

"Reciclar é não jogar fora, é inserir um determinado produto acabado e já 
utilizado para o seu fim inicial em um novo processo de produção. A reciclagem 
terá cumprido o seu papel quando o resíduo, após ser submetido a um processo 
de seleção e tratamento, transforma-se em novo produto capaz de ser 
comercializado no mercado" (OBLADEM et al., 1992). 

A reciclagem é o resultado de uma série de atividades através das quais 
materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo são desviados, sendo coletados, 
separados e processados para uso como matéria-prima na manufatura de bens, 
feitos anteriormente apenas com matéria-prima virgem. 

Dentre os benefícios que a reciclagem traz destaca-se principalmente a 
diminuição do acúmulo de lixo a ser despejado nos aterros, assim como a 
economia de energia, recursos naturais e espaços de reserva, devido à utilização 
dos materiais como matéria-prima; além disso, ganhos financeiros pela 
comercialização dos recicláveis e diminuição da poluição também são 
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evidenciados (CHERMONT, 1996; VILHENA, 1999; PEREIRA-NETO, 1999; 
CALDERONI, 2003).  

Na reciclagem, caixas de leite "longa vida" transformam-se em chapas de 
madeira.  

O plástico depois de cortado em pedaços é transformado em pequenos 
grãos de resina, que depois são convertidos em fios e misturados ao algodão na 
confecção do jeans.  

Pneus de automóveis são doados para empresas que produzem solas de 
sapato, tapetes de carro e tiras para estofados.  

Porém, os materiais a serem reciclados devem passar por um sistema 
prévio e organizado de separação, que pode ser feito na fonte geradora ou em 
usinas de triagem (IPT/CEMPRE, 2000), sendo o sistema de separação na fonte 
geradora mais eficiente, pois os materiais recicláveis não se misturam a outros 
que poderiam torná-los inaproveitáveis (FUZARO, 1998; PEREIRA-NETO, 1999). 
Quando os materiais são encaminhados para as indústrias de reciclagem por meio 
de uma coleta especial, realiza-se uma Coleta Seletiva (VILHENA, 1999; SÃO 
PAULO, 2001), a qual se fundamenta no tripé conscientização - tecnologia - 
mercado, sendo a conscientização o aspecto que mais influencia o sucesso desta 
atividade (VILHENA, 1999).  

A reciclagem também apresenta diversas dificuldades, da mesma forma 
que ocorre com os outros procedimentos de manejo de resíduos. É o que ocorre 
com a maioria dos plásticos, que não são biodegradáveis, tornando sua 
reciclagem uma prioridade ambiental.  

De acordo com FADINI e BARBOSA FADINI (2001), apesar da reciclagem 
diminuir a quantidade de lixo a ser aterrado (o que aumenta a vida útil dos aterros 
sanitários), preservar os recursos naturais, economizar energia, diminuir a 
poluição do ar e das águas e gerar empregos, através da criação de indústrias 
recicladoras, ela não pode, no entanto, ser vista como a principal solução para o 
lixo. É uma atividade econômica que deve ser encarada como um elemento dentro 
de um conjunto de soluções. 
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2.3.4 Oficina de Aproveitamento de Resíduos 
 
A Oficina de Aproveitamento de Resíduos compreende a reunião de 

estratégias pré-estabelecidas e analisadas, as quais são colocadas em ação na 
especificidade das propostas levantadas, em salas de aula. É importante frisar que 
o termo oficina é citado porque realmente é local onde se poderá observar, como 
um todo, o resultado do trabalho feito com o material humano, ou seja, do 
desempenho dos freqüentadores abalizados e o aprendizado de modelagem 
mental esperado.  

O conceito de oficinas aplicado à educação refere-se ao lugar onde se 
aprende fazendo junto com outros. Segundo ANDER-EGG, (apud MAYA, 1991), 
“(...) a oficina é um âmbito de reflexão e ação no qual se pretende superar a 
separação que existe entre a teoria e a prática, entre conhecimento e trabalho, e 
entre a educação e a vida.” Para KISNERMAN (apud MAYA, 1991) as oficinas são 
concebidas como “(...) unidades produtivas de conhecimento a partir de uma 
realidade concreta, para serem transferidas a essa realidade a fim de transformá-
la (...).” Outrossim, para GONZALEZ (apud CANDAU, 1999) as oficinas são 
definidas como “(...) tempo-espaço para a vivência, a reflexão, a conceitualização; 
como síntese de pensar, sentir e agir, como o lugar para participação, à 
aprendizagem e à sistematização dos conhecimentos (...).” De acordo com 
CANDAU (1999), “(...) trata-se de um espaço de construção coletiva de um saber, 
de análise da realidade, de intercâmbio de experiências e de exercício concreto de 
cidadania e dos direitos humanos”. 
 Nesta perspectiva, a Oficina de Aproveitamento de Resíduos poderá 
constituir-se numa oportunidade para o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à participação política e ao processo de construção da cidadania, 
contemplando estratégias e ações de caráter multidisciplinar e aspectos práticos 
da questão ambiental, visto ser importante que o aluno preso receba um retorno 
para sentir-se útil, capaz de realizar e desempenhar alguma atividade que resgate 
a sua auto-estima e a sua dignidade como ser humano dando-lhe esperança de 
melhoria de vida.   
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3  PROPOSTA DE ENSINO 

 
Esse trabalho tem o intuito de viabilizar a Educação Ambiental para 

melhoria de qualidade de vida do indivíduo preso no Sistema Penitenciário. Para 
essa melhoria, elaborou-se uma proposta de caráter interdisciplinar, a qual se 
interliga e se complementa, porque diz respeito também ao Ensino de Química e 
de Geografia na Educação de Jovens e Adultos do CEEBJA Dr. Mário Faraco, PR. 
 Esta proposta de ensino se desenvolverá a partir do tema “Lixo e Meio 
Ambiente”, e mais particularmente, acerca do aproveitamento dos resíduos 
gerados pelo homem.  

O Ensino de Química e de Geografia, enfatizando a EA, despertará no 
educando a preocupação em preservar e restaurar o meio em que vive, de modo a 
garantir a qualidade de vida dos seres humanos, assim como o desenvolvimento 
sustentável. Nesta ótica, a EA passa a ter fundamental importância na formação 
do cidadão. Além do mais, ao mesmo tempo, que o aluno vai assimilando o 
conteúdo normal, ele passa a perceber como tudo está relacionado com a sua 
vida, com a sua saúde, com o bem-estar dos outros e com a conservação do 
ambiente. Desta maneira, o aluno preso é levado à reflexão sobre a 
responsabilidade que todos nós temos na conservação e preservação do Meio 
Ambiente, tornando a aprendizagem mais significativa.  

Outrossim, a conscientização dos alunos frente à geração e descarte do lixo 
auxiliará a comunidade carcerária, promovendo a integração de todos na 
educação escolar. Logo, o incentivo à EA contribuirá na criação da consciência 
ecológica uma vez que a escola possui o papel essencial na divulgação da 
problemática ambiental, valorizando a relação do Homem com o ambiente e com 
os outros seres vivos. 

Os assuntos abordados nesta proposta, poderão ser adaptados às 
necessidades e interesses de cada unidade do Sistema Prisional, sendo 
importante desenvolver tópicos a partir de informações colhidas na comunidade, 
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nos meios de comunicação, documentários, fitas de vídeo e relatos vivenciados 
pelos próprios alunos. 
 
3.1    METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS 
 

O professor desenvolverá o assunto: “Lixo e Meio Ambiente”, integrando os 
diferentes conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de Química e de Geografia do 
Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos em Espaços Prisionais, com 
tópicos do cotidiano do aluno, os quais serão abordados em aulas teóricas e 
práticas .  

Os assuntos poderão ser distribuídos de acordo com o sugerido no Quadro 
1 deste trabalho. 
 
QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA PROPOSTA 

DE ENSINO   
 EDUCAÇÃO AMBIENTAL “LIXO E MEIO AMBIENTE”  

Objetivos específicos 
O aluno deverá ser capaz de: 

Conteúdos Estratégias 

Conhecer o que é lixo, como é 
classificado e descartado. 
 
 

O lixo e o Meio Ambiente Observação documentada do 
sistema de separação e coleta 
do lixo escolar  
 
Aplicação de questionários para 
diagnosticar e direcionar futuras 
ações. 
 
Exposição oral e com recursos 
audiovisuais (Fitas de Vídeo) do 
tema durante a aula de 
Introdução à Química e 
Geografia, onde será ressaltada 
a importância do estudo destas 
ciências. 
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Construção de textos que 
apresentem sugestões para o 
aproveitamento do lixo escolar. 

Conhecer o impacto ambiental 
causado pela geração e descarte 
do lixo, e as formas de amenizar 
este problema. 

Os avanços da Química e o 
lixo. 
 
O aumento populacional e o 
lixo. 
 
O programa dos 3 R’s. 

Realização de debates. 
 
Elaboração de cartazes. 
 
Análise de textos com caráter  
Interdisciplinar.  
 

Conhecer as características 
topográficas da região de onde se 
encontra a sua unidade prisional, 
assim como a localização do 
depósito de lixo da Colônia Penal 
agrícola de Piraquara, avaliando 
os riscos de contaminação do 
solo, das fontes de água, do ar e a 
proliferação de insetos e roedores 

Topografia da região 
 
O transporte dos resíduos 
sólidos pelas enxurradas 

Exposição oral e com recursos 
audiovisuais (Fitas de vídeo) do 
assunto na aula de Geografia. 
 
Visita ao depósito de lixo na 
Colônia Penal Agrícola de 
Piraquara, PR.  
 
 

Planejar e organizar um programa 
de coleta seletiva do lixo 

Coleta seletiva do lixo Demonstração de uma coleta 
seletiva do lixo, obtendo 
informações sobre o 
planejamento e organização de 
uma coleta seletiva do lixo. 
 
Implantação de um programa 
de coleta de lixo escolar 

Conhecer e aplicar soluções para 
amenizar o problema gerado pelos 
resíduos sólidos plásticos. 

A química do plástico. Exposição oral e com a 
utilização de recursos 
audiovisuais do assunto 
abordado na aula de Química. 
 
Oficina experimental de 
aproveitamento de resíduos. 

 
Logo, a metodologia da proposta a ser aplicada no ensino de Química e de 

geografia da Educação de Jovens e Adultos em Espaços Prisionais consistirá em 
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uma série de ações desencadeadas junto aos alunos presos no Sistema 
Penitenciário de Curitiba,  do CEEBJA Dr. Mário Faraco, no estado do Paraná. 

As etapas a serem seguidas após apresentação da proposta de ensino 
encontram-se  listadas a seguir: 

1. Solicitar aos alunos (indivíduos presos), que observem por determinado 
período o sistema de separação e coleta do lixo escolar e que anotem a 
data, período, hora, tipo (orgânico, inorgânico), estado de conservação e 
destino final;  

2. Realização de pesquisa qualitativa por meio da aplicação de dois 
questionários: o primeiro, contendo dez perguntas a serem respondidas 
pelos alunos com o objetivo de avaliar os conhecimentos sobre a 
problemática do lixo e também para dar continuidade aos trabalhos que 
serão desenvolvidos em sala de aula; o segundo, contendo onze questões 
a serem respondidas pelos companheiros de alojamento dos alunos presos, 
visando diagnosticar o que a comunidade carcerária entende por coleta 
seletiva, reaproveitamento e reciclagem de lixo; 

3. Aula inicial sobre o lixo, classificação e seu descarte. 
4. Requisitar aos alunos sugestões para o aproveitamento do lixo submetido à 

observação;  
5. Exibição do filme Ilha das Flores para alunos e comunidade carcerária 

seguida de debate a respeito do lixo e meio ambiente; 
6. Programar uma visita ao depósito de lixo da Colônia Penal Agrícola de 

Piraquara, quando possível, onde possam ser constatados alguns dos 
problemas causados pelo acúmulo de lixo, como poluição do solo, da água 
e do ar, além da proliferação de insetos e roedores. 

7. Aprimorar os conhecimentos dos alunos presos sobre a problemática do 
lixo, por meio de textos interdisciplinares, solicitando elaboração de 
cartazes que alertem sobre as doenças causadas pelo lixo, o impacto 
ambiental gerado pelo lixo, o problema do desperdício dos resíduos, a 
importância da reciclagem, a utilização do lixo para a melhoria do solo, e o 
programa dos 3 R’s; 
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8. Demonstração de uma coleta seletiva do lixo durante uma aula de Química 
e de Geografia; 

9. Implantação de um programa de coleta seletiva na escola; 
10. Montagem de oficinas experimentais de aproveitamento de resíduos. 

 
3.1.1 Observação do sistema de separação e coleta do lixo escolar 
 
 Nesta etapa os alunos serão convocados para observar o sistema de 
separação e coleta do lixo escolar, devendo em seguida, anotar a data, período, 
hora, tipo de lixo, estado de conservação e destino final, conforme o Quadro 2 
inserido neste trabalho. 
  
QUADRO 2 - CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO LIXO ESCOLAR  

 
Data 

(dia/mês/ano) 
 

Período 
(manhã/tarde) 

 
Hora 

 
Tipo de lixo 

(orgânico/inorgânico) 
 

Massa  
(g) 

 
Estado de 

conservação 
(bom/ ruim) 

 
Destino Final do 

lixo 
(lixão/aterro 

sanitário) 
       
       
       
       
       
       
 
 
3.1.2 Questionários 
 
 Nesta etapa, os alunos responderão perguntas contidas em dois 
questionários. O primeiro questionário permitirá avaliar os conhecimentos que os 
alunos têm a respeito do lixo, e direcionará os trabalhos a serem desenvolvidos 
em sala de aula. O segundo questionário, será aplicado aos companheiros de 
alojamento dos alunos, visando-se diagnosticar o conhecimento que a 



 

 

27 

comunidade escolar têm a respeito da coleta seletiva, reaproveitamento e 
reciclagem do lixo. 
 As perguntas a serem respondidas encontram-se disponíveis nos 
questionários a seguir: 
 
Questionário 01 

1. Em seu alojamento, você costuma separar os detritos orgânicos (restos de 
comida, cascas de frutas) dos lixos orgânicos e inorgânicos estáveis (latas, 
plásticos, vidros, etc.)? 
( ) Sim ( ) Não 
 

2. Você acha importante que haja a separação do lixo? Justifique: 
( ) Sim  ( ) Não 
 

3. O lixo quando usado inadequadamente pode transmitir doenças? 
( ) Sim ( ) Não 
 

4. O lixo pode ser reutilizado? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

5. Atualmente o destino dado ao lixo, constitui a melhor alternativa? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

6. Que sugestões você daria para o destino do lixo produzido na sua unidade 
penal?  ____________________________________________________ 

 
7. Há na sua comunidade pessoas ou entidades que recolham, ou comprem 

latas, papelão e plásticos? 
( ) Sim    ( ) Não sabem 
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8. Você sabe o tempo que o plástico leva para se decompor? 

( ) Sim:___________________ ( ) Não 
 

9. Em seu alojamento no Sistema Penitenciário costuma-se reaproveitar o lixo 
orgânico? De que forma? 
( ) Sim:___________________ 
( ) Não 
 

10. Quantos quilos de papel reciclado são necessários para evitar o corte de 
uma árvore? __________________ 

 
 
Questionário 02 

1. Quantas pessoas moram no seu alojamento? 
( ) 05 pessoas 
( ) 06 pessoas 
( ) 20 pessoas 
( ) 40 pessoas 
( ) Outros: _______ 
 

2. Faixa etária dos moradores do seu alojamento: 
( ) Entre 18 e 25 anos 
( ) Entre 25 e 40 anos 
( ) Outros: _______ 
 

3. Grau de escolaridade dos pais: 
( ) 1o Grau 
( ) 20 Grau 
( ) Outros: _______ 
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4. Renda familiar mensal (em salários mínimos): 
( ) 01 salário 
( ) 02 a 03 salários 
( ) Acima de 03 salários 
 

5. Quanto ao lixo na sua unidade prisional: há coleta pública? 
( ) Sim     
( ) Não 
 

6. Quantas vezes por semana? 
( ) 1 vez por semana 
( ) 2 a 3 vezes por semana 
( ) 5 vezes por semana 

 
7. A separação do lixo é realizada antes da coleta? 

( ) Sim 
( ) Não 
 

8. Como é feito o acondicionamento do lixo antes da coleta? 
( ) Latas ou latões c/ tampa 
( ) Latas ou latões s/ tampa 
( ) Sacos plásticos 
( ) Caixas de papelão 
( ) Outros: ___________________ 
 

9. Além da coleta, são destinos adequados para o lixo: 
( ) Exposto à “céu aberto” 
( ) Enterrado 
( ) Queimado 
( ) Adubo orgânico 
( ) Terrenos Baldios  ( ) Outros 
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10. Quanto à separação ou reciclagem do lixo, você está disposto a colaborar 

na campanha de coleta seletiva de lixo na sua unidade prisional? 
( ) Sim 
( ) Não 
 

11. Você tem conhecimento dos problemas gerados pelo lixo? 
( ) Sim 
( ) Não 

 
 
3.1.3 Aula introdutória  
 
 Esta aula introdutória abordará o assunto lixo, a classificação do lixo e seu 
descarte, por meio de aula expositiva com apresentação de um filme educativo, 
escolhido pelo professor de Química ou de Geografia, o qual deverá abordar o 
problema ambiental causado pelo lixo. 
 
 
3.1.4 Sugestões para o aproveitamento do lixo 
 
 Por meio da análise dos dados que serão obtidos na etapa anterior, os 
alunos farão sugestões para o aproveitamento do lixo escolar. 
 Estas sugestões serão debatidas numa etapa posterior. 
 
 
3.1.5 Exibição do filme Ilha das Flores  
 
 Os alunos serão convidados juntamente com a comunidade carcerária para 
assistir o filme Ilha das Flores, e em seguida um debate a respeito do lixo e meio 
ambiente será promovido. 
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3.1.6 Visita ao depósito de lixo da Colônia Penal Agrícola 
 
 Nesta etapa, os alunos farão uma visita ao depósito de lixo da Colônia 
Penal Agrícola de Piraquara, quando possível, para ser constatados alguns dos 
problemas causados pelo acúmulo de lixo, como poluição do solo, da água e do 
ar, além da proliferação de insetos e roedores. 
3.1.7 Trabalhando com textos interdisciplinares e elaboração de cartazes 
 

A fim de aprimorar os conhecimentos dos alunos presos sobre a 
problemática do lixo, textos interdisciplinares serão apresentados e trabalhados de 
forma a tornar o aluno crítico em relação à problemática do lixo, e em seguida, 
será solicitado aos alunos que elaborem cartazes sobre as doenças causadas 
pelo lixo, o impacto ambiental gerado pelo lixo, o problema do desperdício dos 
resíduos, a importância da reciclagem, a utilização do lixo para a melhoria do solo 
e o programa dos 3 R’s. 
 
3.1.8 Demonstração de uma coleta seletiva do lixo 
 

Nesta etapa, os alunos participarão de uma coleta seletiva do lixo escolar, cuja 
demonstração será realizada pelos professores de Química e de Geografia. 
Durante esta aula prática, será discutida com os alunos, a forma de implantação 
de um programa de coleta seletiva do lixo escolar.  
 
3.1.9 Implantação de um programa de coleta seletiva 
 
 Um programa de coleta seletiva do lixo será implantado na escola a partir 
de um prévio planejamento feito pelos alunos, os quais terão a incumbência  de 
mantê-lo e aperfeiçoá-lo.  
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3.1.10 Oficinas de aproveitamento de resíduos  
 

Para promover o saber, oficinas de aproveitamento de resíduos serão  
realizadas, cujos trabalhos propostos encontram-se inseridos neste trabalho. 
 
 
3.2  SUBSÍDIOS TEÓRICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ENSINO 
 

 Reciclagem 

  

 
Conheça o que é Reciclável e o que ainda não é Reciclável  

PAPEL RECICLAVEL PAPEL AINDA NÃO RECICLÁVEL 
Caixa de Papelão,Jornal, Revista, Impressos em geral, Fotocópias, Rascunhos, Envelopes, Papel timbrado, Embalagens longa-vida, Cartões, Papel de fax, Folhas de caderno, Formulários de computador, Aparas de papel, Copos descartáveis, Papel vegetal, Papel toalha e guardanapo   

Papel sanitário, Papel carbono, Fotografias, Fitas adesivas Stencil,Tocos de cigarro   
VIDRO RECICLÁVEL VIDRO AINDA NÃO RECICLÁVEL 

Garrafas de bebidas alcóolicas e não alcóolicas, bem como seus cacos. Frascos em geral (molhos, condimentos, remédios, perfumes e produtos de limpeza); ampolas de remédios.Potes de produtos alimentícios   

Espelhos, vidros de janelas, box de banheiro, lâmpadas incandescentes e fluorescentes, cristais.Utensílios de vidro temperado. Vidros de automóveis.   Tubos e válvulas de televisão Cerâmica, porcelana, pirex e marinex   
METAL RECICLÁVEL METAL AINDA NÃO RECICLÁVEL 

Latas de alumínio (cerveja e refrigerante)   Sucatas de reformas . Lata de folha de flandres (lata de óleo, salsicha e outros enlatados)  Tampinhas, arames, pregos e parafusos.  Objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo ou zinco   Canos e tubos  
Clipes e grampos   Esponjas de aço   

PLÁSTICO RECICLÁVEL PLÁSTICO AINDA NÃO RECICLÁVEL 
Embalagens de refrigerantes, de materiais de limpeza, de alimentos diversos.   Copos plásticos. Canos e tubos. Sacos plásticos.   Embalagens Tetrapak (misturas de papel, plástico e metal)   Embalagens de biscoito  

Ebonite (cabos de panelas, tomadas)        
     FONTE: http://www.ufv.br/Pcd/Reciclar/lixo_brasil.htm                                        
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 Tabela Periódica na Educação Ambiental  (LIMA RODRIGUES, 2001) 
 
 

Um dos questionamentos mais freqüentes dos alunos do ensino médio 
diz respeito à utilidade do que está sendo ministrado em sala de aula, dúvida 
muito importante para o desenvolvimento de um espírito crítico. Mas tal 
pergunta ou é ignorada pela maioria dos professores ou não é respondida a 
contento, pelos mais diversos motivos.  

De acordo com LIMA RODRIGUES (2001), Tabela periódica na EA é 
uma tentativa de desenvolver uma noção de causa e efeito com a química dos 
elementos, enquanto sua disposição na tabela periódica, em especial os 
metais pesados, de sua utilização e os problemas ambientais causados por 
eles. Valendo a pena ressaltar que entende-se meio ambiente como sendo o 
meio natural, com suas relações bióticas e abióticas, e as interações sócio-
culturais dos seres humanos.  

Para tal, efetuar-se-ão aulas expositivas dialogadas para que os alunos 
possam construir os conhecimentos necessários, com palestras de 
especialistas, filmes, pesquisas sobre o histórico da tabela periódica, aplicação 
de impacto ambiental dos elementos químicos, além de aulas práticas para a 
demonstração de tais teorias vistas em sala de aula.  
 

o A tabela periódica e seu perfil educacional  
 

O desenvolvimento das teorias educacionais orientam os professores 
a aproximarem o conhecimento científico organizado da vida do aluno, para 
que se crie um grau de significância para o conhecimento e o mesmo não 
permaneça sem um ancoradouro mental. Sabe-se que tal posição encontra 
barreiras no conteudismo das escolas, dos pais e dos próprios alunos, 
movidos pelo crescente flagelo que constitui o vestibular, tal assertiva é 
confirmada pela maioria dos alunos, pois quando inquiridos sobre sua 
prioridades, perseguem como objetivo primário passar no vestibular e como 
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objetivo secundário aprender. Tal visão torna ainda mais difícil o trabalho do 
professor pelas pressões exercidas pela sociedade.  

A abordagem dada à tabela periódica no ensino médio é estritamente 
decorativa e mecânica, pois a grande maioria dos alunos é “adestrado” para 
utilizar a tabela, decorando símbolos, variações de propriedades e números 
que isolados não fazem qualquer sentido para a construção do 
conhecimento. Desta maneira a tabela é vista como um compêndio de 
dados para a resolução de problemas exclusivamente teóricos. Não que a 
tabela não tenha esse fim, mas tal reducionismo é subestimar a razão de 
existir da tabela periódica.  

A tabela periódica como é abordada para o ensino médio privilegia 
apenas os elementos das ditas famílias “A”  da tabela periódica pela antiga 
recomendação da IUPAC. Tal fato é explicado pelos elementos 
classificados como representativos seguirem perfeitamente as leis 
periódicas, conteúdo amplamente cobrado em vestibulares. Mas o cotidiano 
dos alunos não é apenas cercado dos elementos representativos, os 
elementos ditos de transição, que são a maioria na tabela periódica, estão 
firmemente relacionados com a vida diária de todas as pessoas.  

É sabido que a química dos elementos representativos é complexa e 
não é objetivo desse trabalho que se busque conteúdos de nível superior 
para o ensino médio. Acredita-se que tal prática deve ser alterada pois 
enfatiza-se demais propriedades periódicas em detrimento de conteúdos 
mais significativos sobre os próprios elementos químicos. E tal necessidade 
vem do desejo de transformar o mundo e transformá-lo para melhor.  

Tal chamamento está de acordo com a propósito da educação 
ambiental pois a poluição do meio ambiente significa compreender e tratar 
os recursos materiais como bens coletivos indispensáveis à vida e sua 
reprodutibilidade, então pode-se ligar a ciência ao meio ambiente. Ou seja, 
a tabela periódica e os metais, principalmente os pesados, sua ocorrência e 
as formas em que os mesmos podem agredir o meio ambiente.  
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Vale lembrar que a ciência é uma criação da mente humana, bem 
como uma necessidade da mesma e nesse quadro podemos incluir a tabela 
periódica pois é uma construção histórico-científica da mesma.  

 
o A tabela periódica em sala de aula  

 
Para que se possa trabalhar a tabela periódica, ou qualquer outro 

conteúdo, é necessário um trabalho interdisciplinar, pois o conhecimento 
e os fatos do cotidiano não são compartimentados, sua ocorrência afeta 
diversas áreas de conhecimento. 

Pode-se abordar o caso do mercúrio (Hg), elemento químico 
conhecido desde a antiguidade e utilizado amplamente nos dias de hoje, 
a primeira representação são as garimpos mas também está presente 
na indústria e na agricultura. Pela tabela, podemos visualizar que tanto o 
mercúrio quantos os demais metais poluidores são, instáveis e possuem 
tendência em estar ligados ao invés de isolados, tendência verificada 
pela maneira com que tais elementos se encontram na natureza, pode-
se dessa maneira expandir o conceito puramente propedêutico dado à 
tabela periódica.  

Sabe-se que o mercúrio não ocorre naturalmente na fisiologia de 
qualquer ser vivo, como outros elementos, como o Cádmio (Cd) , 
chumbo (Pb), Cromo (Cr) e o arsênio (As), este último mesmo não 
sendo um metal é agrupado junto aos metais pesados pelo seu 
comportamento, sua presença é muito nociva ao ser humano, quando 
em suas formas catiônicas e ligados a pequenos grupos carbônicas. 
Entra em ação a bioquímica, uma associação entre a biologia e a 
química, pois o mercúrio possui fórmula catiônica Hg 2+ e possui uma 
afinidade química pelo enxofre (S), elemento químico comumente 
presente em enzimas, entidades bioquímicas que controlam a 
velocidade de reações metabólicas importantes no corpo humano. Tal 
reação pode ser descrita pela equação (1)  
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2 R—S—H + Hg 2+→ R—S—Hg—S—R (1) 
 
Em que se entende por “R” um grupamento carbônico que pode 

variar de acordo com a enzima. Tais complexos formados pela reação 
(1) são estáveis, que impede a atuação ótima das enzimas, que por 
conseqüência causarão prejuízos ao organismo humano.  

Outro fato que raramente é lembrado, ou ligado a tal questão é a 
crise energética. Pois o problema com a baixa dos reservatórios 
causado em parte pelo desmatamento em conjunto com a 
assoreamento dos rios tem implicação direta na utilização direta dos 
metais pesados, pois as lâmpadas incandescentes que consomem 
meais energia, são substituídas por lâmpadas fluorescentes, que 
consomem menos, mas utilizam mercúrio para gerar luz e tais lâmpada 
sem o devido aterro para seu descarte contaminam o solo, os lençóis 
freáticos, o ar e todos os níveis da cadeia trófica, pelo seu caráter 
bioacumulativo. Tal polêmica mostra com clareza a ação do homem no 
meio e sobre ele mesmo trazendo a tona inclusive o modo de vida e a 
visão de mundo de produção capitalista e principalmente o sentido de 
obsolescência material incutido no mesmo gerador de um consumismo 
desenfreado.  

Concluindo, tal exemplo pode ser expandido para diversos 
elementos, inclusive para aqueles que não se enquadram na categoria 
dos metais pesados, suscitando uma discussão, dessa maneira fazendo 
com que a escola constitua seu papel formativo e informativo, bem 
como ajudar a formar cidadãos críticos e capazes de pensar e escolher  
um ambiente mais saudável para os mesmos.  

 
Fonte:http://www.abes-es.org.br 
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3.3  TEXTOS INTERDISCIPLINARES SUGERIDOS NA PROPOSTA DE ENSINO 
 
 Dentre os diversos textos interdisciplinares de EA disponíveis na literatura 
científica, serão sugeridos os seguintes: 
 

 Lixo: o mal do mundo civilizado (www.mma.gov.br). 
 Composição Química de Composto de Lixo Orgânico Urbano de Barcarena 

(BRITO TEIXEIRA et al., 2002).  
  (Re) Conhecendo o PET (CAMPOS PEREIRA et al., 2001) 
 Polímeros (CAMPOS et al, 2003). 

 
 

3.4 SUGESTÕES DE OFICINAS EXPERIMENTAIS DE APROVEITAMENTO DO 
LIXO 

 
Dentre as diversas possibilidades de aproveitamento do lixo disponíveis na 

internet, encontramos o aproveitamento de garrafas PET. Sendo assim, serão 
sugeridas as seguintes oficinas experimentais:  
 

 Cadeira de garrafa PET 
 Vassoura de garrafa PET 
 Porta-retrato de PET 
 Sapinho porta-balas de PET. 
 Maçã de PET. 

 
Cada etapa necessária à obtenção destes produtos encontra-se inserida 

neste trabalho e pode ser visualizada a seguir. 
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Cadeira de garrafas PET (http://www. recicloteca.org.br) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material necessário: 

 Garrafas plásticas de dois litros  
 Tesoura     
 Fita adesiva larga (ou barbante nº 6/8)  

 
Etapas:  

 
1 - Montando a PEÇA DE RESISTÊNCIA 

   
1.1.  

Separe uma garrafa 
limpa, vazia e sem 
rótulo. Vamos chamá-la 
de peça "a": 

 

 

É fácil montar móveis com garrafas PET? Agora que a 
técnica foi desenvolvida, a resposta é sim. 
   
Se hoje a confecção de móveis com garrafas PET já está 
se tornando uma prática conhecida, isto se deve ao 
espírito inventivo e ao pioneirismo do Prof. Sebastião Feijó, criador da técnica (www.recicloteca.org.br). 
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1.2.  
Pegue uma garrafa e 
corte-a ao meio. Vamos 
chamar a parte de baixo 
de peça "b" e a de cima 
de peça "c": 

      
1.3. 

Corte outra garrafa ao 
meio. Vamos chamar a 
parte de baixo de peça 
"d" e a de cima de peça 
"e":  

     
1.4. 

Encaixe a peça "c" 
dentro da peça "b":  
DICA: use uma chave de 

fenda para ajudar a 
encaixar as peças.      

1.5. 
 
 
Encaixe a peça "a" 
dentro da peça "b+c":  

        
1.6. 

 
 
 
Encaixe a peça "d" por 
cima da peça "a+b+c" - 
está pronta a PEÇA DE 
RESISTÊNCIA:       
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2 - Montando o ASSENTO DA CADEIRA 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.1. 
Faça 16 peças de 
resistência e prenda-
as, duas a duas, com 
fita adesiva, formando 
oito duplas:   

2.2.  
Junte novamente os 
conjuntos de dois em 
dois, formando quatro 
grupos de quatro 
peças de resistência:  

 
2.3.  

Mais uma vez amarre 
de dois em dois, 
formando dois grupos 
de oito peças de 
resistência:  

 
2.4.  

Amarre os dois grupos 
de oito peças de 
resistência para 
formar o ASSENTO 
DA CADEIRA: 
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3 -  Montando o ENCOSTO DA CADEIRA 
 

3.1. 
Encaixe três peças 
"b+c" por cima da 
peça de resistência, 
formando um tubo. 
Faça dois tubos dessa 
maneira.  

      
3.2. 

Faça mais dois tubos, 
dessa vez encaixando 
quatro peças "b+c" 
sobre a peça de 
resistência. Amarre os 
quatro tubos com fita 
adesiva para formar o 
ENCOSTO DA 
CADEIRA:  

 
3.3. 

Faça mais dois tubos, 
dessa vez encaixando 
quatro peças "b+c" 
sobre a peça de 
resistência. Amarre os 
quatro tubos com fita 
adesiva para formar o 
ENCOSTO DA 
CADEIRA:   

3.4. 
Junte o ENCOSTO ao 
ASSENTO com várias 
voltas de fita adesiva 
para ficar bem firme. 
ESTÁ PRONTA A 
CADEIRA! 

 
  

 



 

 

42 

Vassoura de PET (http://www. recicloteca.org.br) 

Material necessário: 
 

 

 

 18 garrafas de refrigerante 
de plástico PET de 2 litros  

 cabo de vassoura  
 tesoura  
 estilete  
 furador  
 arame  
 martelo  
 pregos  

 
 
 
Etapas: 
 

1. 
Retire o rótulo da 
garrafa. 
Reserve uma das 
garrafas para 
acabamento no 
final 

 

2. 
 
 
 
Retire o fundo da 
garrafa, cortando 
com o estilete. 
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3. 
Faça cortes na 
garrafa até a parte 
mais arredondada 

 
A garrafa vai ficar com 

tirinhas de cerca de  
0,5 cm.  

 
4. 

 
 
Retire o gargalo 
com a tesoura. 

 
5. 

 
 
Faça 18 peças 
sem gargalo e 
deixe uma com o 
gargalo. 

 
6. 
 

Encaixe as peças 
sem gargalo, uma 
a uma, por cima da 
peça com gargalo.  
 
 
Está pronta a base 
da vassoura. 
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7  
 
Corte a parte 
superior de outra 
garrafa e encaixe 
por cima da base 
da vassoura que 
você acabou de 
preparar 

 
8. 

 
 
 
Faça dois furos e 
encaixe o arame, 
atravessando todas 
as camadas de 
garrafas  

 
 
 
 
 
 

9. 
Puxe o arame até o 
outro lado e torça 
as pontas para 
arrematar 

 
 

10. 
Encaixe o cabo da 
vassoura. 
Fixe as peças com 
o auxílio de  dois 
pregos. 
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11. 
 
 
Está pronta sua 
vassoura. E pode 
acreditar, ela varre 
de verdade! 

 

 
 Porta-retrato (http://eaprender.ig.com.br/petarte.asp?Acao=Prox&Pagina=1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material necessário: 
 

 2 pet’s brancas 
 1 foto 
 Fita durex 
 Grampeador 
 1 pincel 
 1 tinta verde 
 2 lacres de molho 
 1 régua  
 1 tesoura e 1 molde para folha 

Neste espaço, você aprenderá como 
se faz um porta-retrato reutilizando um 
material simples e de fácil acesso. Aproveite 
as embalagens de refrigerantes para fazer 
porta-retrato. Decore sua casa com porta-
retrato com aquelas fotos mais especiais.  

Aproveite também para dar um 
presente diferente, feito por você! Abuse de 
sua criatividade e acrescente detalhes que demonstrem seu talento artístico. Leve a idéia 
para sala de aula e veja como a turma toda 
vai gostar. 
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Etapas: 
 
 

1º passo  
  

Corte a parte de cima e a de baixo da 
garrafa e separe o corpo inteiro.  

 
 
 

 
 

2º passo  
 
Dê uma dobradura na linha da PET, em seguida outra dobradura no 
lado em frente, de maneira que forme um retângulo.  
 
 
 
 
3º passo 
 
Da outra PET, retire uma tira de 24 cm x 6 cm.  
Faça as seguintes marcações no comprimento da tira:  
9 cm, 5 cm e 10 cm.   
  
 
4º passo 
 
Dobre 1 cm de cada lado para dentro e dê uma 
dobradura ao meio do comprimento. 
 
 
 
 
 
5º passo   
 

Dobre nas marcações, sendo que a menor 
medida, 5 cm, servirá de base para o porta-

retrato. 
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      6º passo   
Na parte inteira, prenda pelo meio com o grampeador.  

 
 
7º passo 
 
Use o molde das folhas, corte e pinte 
de verde. 
 
 
8º passo  
 
Centralize a foto e marque onde irá ficar as folhas para prender a 
foto. 
  
  
 
9º passo  
 
Prenda o lacre na folha com durex e coloque no porta-retrato, de forma 
que a foto ao ser encaixada no retângulo fique presa, porém, sem que 
o durex cole na foto. 
 
 
 

10º passo  
 

Pegue o encosto (montado anteriormente) e prenda atrás com durex.  
 
  
 

Seu porta-retrato está pronto! 
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Material necessário: 
 

 2 pet’s verdes 
 1 agulha fina 
 1 agulha grossa 
 Papel branco para molde 
 2 lacres de requeijão ou de molho 
 1 grampeador 
 1 tinta plástica verde 
 1 fita durex verde 
 tesoura 
 estilete 
 pincel 
 1 canetinha 
 1 pedaço de arame fino 
 1 alicate e 1 pincel 
 Molde para os membros anteriores e posteriores  

Sapinho - Porta-balas 
 

O meio ambiente de nosso país é 
constituído por uma fauna e uma flora 
muito bonita e abrangente. O mínimo que 
podemos fazer é preservar esta beleza, 
respeitando os animais e o ambiente em 
que vivemos. O sapo, por exemplo, é um 
animal importante dentro da cadeia 
alimentar, no entanto, por conseqüência 
da poluição ambiental, principalmente dos 
rios, eles acabam sendo agredidos. Para 
demonstrar o respeito para com o meio 
ambiente, pense em algumas alternativas 
que você poderia contribuir. Que tal 
participar da coleta seletiva do lixo, da 
reciclagem, e do reaproveitamento de 
materiais que irão ser desperdiçados caso 
sejam jogados no lixo.  

Que tal reaproveitar garrafas PET 
para fazer um porta-balas?  
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Molde  
 

 
 

Passos 
 

1º passo  
 

Lave as garrafas e retire a parte de cima e o fundo das garrafas e 
retire a parte de cima e o fundo das garrafas, fure com estilete e 
corte com a tesoura. Separe o corpo das duas PET’s para os 
membros anteriores e posteriores do sapinho. Com os dois 
fundos da PET, encaixe uma na outra. Retire as rebarbas na 
direção interior. 
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2º passo 
 
Determine na parte de cima onde é o nariz 
e onde vai ficar os olhos. Marque com a 
canetinha. Encaixe as duas partes e 
marque com canetinha na parte das costas 
onde irá ser amarrado o arame. Na parte 
debaixo, marque onde irá ficar o membro 
posterior, e na parte atrás onde irá amarrar 
com o arame. 

 
3º passo  

 
Passe a fita verde nas bordas dos copinhos. 

 
 
 

  
4º passo 

 
Pegue o molde dos membros  

anteriores e posteriores  e  
repita 4 vezes cortando na PET verde. 

  
 
 

 
5º passo  

 
Com a tinta verde, fazer o contorno  

nas partes que foram cortadas. 
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6º passo 
 

Com o grampeador, colocar os membros 
anteriores nas laterais da parte debaixo. 

 
 

 
  

7º passo  
 

Nos pontos onde marcou, passe a  
ponta da agulha para perfurar, use a  

outra mais grossa para abrir o  
caminho. 

  
  

8º passo 
 

Utilize o arame para prender as duas partes. 
  
  

 
 

9º passo  
 

Coloque as patinhas do sapo com 
massa epóxi. 

 
 
 

  
10º passo  

 
Com os lacres cole os olhinhos do seu sapo. 

  



 

 

52 

 
11º passo  

 
Fazer a parte de acabamento com a fita verde  

cobrindo o arame e os membros anteriores do sapinho. 
  
  
  

 
 
 
 

Seu sapinho está pronto! 
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Maçã (Porta-bijuteria ou 

Porta-balas) 
 

 
Aproveitando a idéia da maçã, 

que é por sinal um fruto delicioso de 
uma árvore nascida em nossa terra, 
vamos refletir um pouquinho sobre 
nossa participação no meio ambiente. 
Nas metrópoles é fácil verificar que a 
vida urbana tem diminuído a 
quantidade de verde, a conseqüência 
dessa despreocupação com o meio 
ambiente pode ocasionar grandes 
desequilíbrios ecológicos, que colocam 
em risco também a nossa qualidade de 
vida. Pense em uma forma de 
contribuir com o meio-ambiente. Uma 
boa idéia é a reciclagem e um outro 
bom começo é você plantar alguma espécie de planta no seu quintal ou mesmo num vasinho em 
sua varanda. Dessa forma, você já estará tendo uma atitude consciente e muito bela. Abaixo, 
segue o passo a passo da reutilização de garrafas PET, para a montagem dessa peça, que pode 
ser utilizada como porta-jóias ou como um porta-balinhas. 
 
 
 
Material 
 

 2 pet’s brancas diferentes 
 Tinta plástica nas cores: vermelha (tom escuro e claro), verde (tom escuro e claro) 
 Tesoura 
 Estilete 
 Massa epóxi 
 Molde para folha  
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Molde folha da maçã 

 
 
Etapas: 
 
 
1º passo – Corte os dois fundos de PET em 
tamanhos diferentes para que dê encaixe, a de 
baixo deve ser menor. Pinte as duas partes de 
vermelho claro e em segunda dê mais uma mão 
de pintura com a tinta vermelha de tom mais 
escuro. 
  
  
2º passo – Use o molde de folha e corte duas folhas na PET. 
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3º passo – Pinte de verde escuro as duas folhas, dê duas mãos de 
pintura e deixe secar para depois fazer a pintura do desenho interno da 
folha com tinta verde clara. Encaixe as duas partes da PET como uma 
maçã. 
 
 
 
4º passo – Posicione as duas folhas no alto da maçã com massa epóxi 
para firmar. 
 
  
  
Sua maçã está pronta!!! 
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4   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A defesa do meio ambiente tem sido tema largamente divulgado nos 
últimos anos por governos, grupos ecológicos, técnicos e cidadãos comuns, em 
todos os lugares do mundo, sendo um assunto muitas vezes encarado como mais 
um modismo. 

Dentre as diversas preocupações vinculadas diretamente à preservação do 
meio ambiente encontra-se a destinação adequada do lixo domiciliar, produzido 
diariamente pela população urbana em quantidades crescentes. 

Mas, aplicações práticas resultantes desta postura de defesa da natureza 
são uma realidade nos dias de hoje. Melhor que isso: pode-se aliar proteção do 
meio ambiente a resultados econômicos, sociais, ecológicos e de economia de 
recursos naturais, através de uma destinação adequada do lixo urbano, ou seja, 
do aproveitamento da parte orgânica do lixo para a produção de composto 
orgânico de boa qualidade, e do reaproveitamento dos resíduos sólidos 
inorgânicos através de reciclagem de materiais, que se mostram fontes 
inesgotáveis de energia. 

Entretanto, um problema grave na representação social sobre a reciclagem 
é esta ser vista como a panacéia dos problemas ambientais da atualidade, fato 
que não condiz com a visão ambiental científica face à problemática 
contemporânea.  

Também cabe ressaltar que a reciclagem não só do papel, mas também de 
outros materiais é importante para melhorar a qualidade de vida e a 
sustentabilidade das comunidades, mas para que um resultado real seja 
alcançado se faz necessário discutir de forma mais ampla a respeito da relação 
entre o consumo e o modo de vida atual. 

Aparentemente tal afirmativa perece radical, mas a reciclagem se encontra 
inserida na política dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), mas apenas o 
aspecto da reciclagem é abordado, pois para a manutenção do Status quo 
econômico e político, os dois primeiros R’s são contraproducentes, logo, propaga-
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se o discursos que é mais conveniente e não o que se propõe a melhorar a 
qualidade de vida realmente, levando-se em conta que alguns casos de 
reciclagem e a reutilização não resolvem o problema do lixo, apenas protelam-no 
por mais algum tempo. 

Por esses motivos acredita-se que é necessário um chamamento às bases 
da educação ambiental para que a população não confunda a mesma com um 
discurso mascarado de “ecologicamente correto” tampouco segundo DIAS (2001), 
com ecologia, ou pior, ecologismo, em que há uma preocupação exacerbada com 
a natureza e não com os problemas sócio-econômicos de habitantes de 
determinadas comunidades, tais como o lixo e as sub-condições de vida de 
diversas pessoas que subsistem do mesmo. 

Diante disso, o caminho para resolver a problemática ambiental mundial, 
passa pela educação que será co-responsável pela promoção da mudança de 
postura, de comportamento e de atitudes.  

Entretanto, o que se observa na escola pública brasileira, é a ausência de 
estrutura para desenvolvimento de projetos de EA, conforme as propostas 
sugeridas pelas grandes conferências. Os obstáculos são vários, como, 
burocracia, falta de apoio aos professores, tanto de ordem financeira como 
pedagógica, etc. 

No Sistema Prisional, esta falta de estrutura é ainda mais evidente e 
presenciado por meio de noticiários e relatos que afirmam, que o Sistema 
Penitenciário Brasileiro, em sua grande maioria, é obsoleto, sem nenhuma 
estrutura que possa auxiliar na recuperação do preso.  

Apesar de tratar-se de um sistema falido e desacreditado pela sociedade,  
qualquer participação por parte da sociedade e do Governo é de grande valia, por 
tratar-se de seres humanos, que apesar de terem cometido infrações ou crimes, 
são indivíduos, pessoas que muitas vezes, querem sair do mundo da 
criminalidade, mas não têm oportunidade, pois a única porta que se abre para eles 
é a do crime. 
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Pela Educação de Jovens e Adultos, os indivíduos presos podem ter uma 
oportunidade de acesso à educação e assim ter uma perspectiva de vida digna, 
pois, ao invés de ficarem ociosos, estarão estudando.  

Porém, é notório que a educação de Jovens e Adultos não será a “tábua de 
salvação” para eliminar a exclusão/evasão escolar e a marginalidade, e promover 
a recuperação e ressocialização do indivíduo preso, porém considera-se um 
caminho que poderá contribuir para minimizar tais problemas. 

Sendo assim, a proposta de ensino deste trabalho poderá possibilitar a 
constante construção de novos caminhos, novos fazeres, novas práxis 
pedagógicas, consolidando novos horizontes para imprimir a perspectiva de 
implantar nos espaços prisionais a Educação Ambiental para que o processo de 
ensino e de aprendizagem, rompa os paradigmas do ensino tradicional.  

Com a realização de oficinas experimentais de aproveitamento de resíduos 
sólidos os alunos poderão tornar-se multiplicadores de uma prática ambiental 
racional com seu próprio julgamento e não apenas sujeitos dos processos de 
ensino-aprendizagem advindos de um discurso de meias verdades sobre como a 
ação humana agride o meio ambiente, não só no contexto de natureza, mas 
também das mazelas sociais postas e que tratam o lixo como uma resolução dos 
problemas de parte da sociedade menos favorecida economicamente, que visa 
obscurecer facetas de uma realidade existente. 

Logo, a aparente utopia de um meio ambiente que concilie desenvolvimento 
associado à sustentabilidade ambiental, qualidade de vida e igualdade social só 
será alcançada com muita reflexão, boa vontade, esforços pessoal e comunitário, 
disposição e ações políticas aliadas ao fundamental entendimento de que o 
planeta como um todo é afetado por cada atitude isolada. 
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