Aula lá fora
Episódio 05: “Reciclagem de lixo”
Resumo
A série Aula lá fora se estrutura a partir do conceito de aula-passeio como uma atividade
planejada, articulada aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. A aula para além do
espaço escolar tem como objetivo ampliar a construção do conhecimento ao proporcionar
ao aluno uma forma mais participativa de aprendizagem. São 15 programas feitos em
escolas da rede pública municipal de Santo André, na região do ABC, em São Paulo. No
episódio 5 – “Reciclagem de lixo” – o apresentador Ismael de Araujo visita a creche Irmã
Rosina da Silva e acompanha as atividades desenvolvidas com crianças entre 4 e 5 anos
sobre reciclagem de lixo. O episódio apresenta a preparação, a realização e a comunicação
de uma aula extraclasse como forma de aproximar os alunos do meio social e, com essa
vivência, perceber questões ambientais importantes como a preservação da natureza. A
aproximação da sala de aula a outros espaços educativos promove a aquisição do
conhecimento, a partir do contato com a realidade, de forma significativa, contribuindo
para a consciência socioambiental.
Palavras-chave
Aula lá fora, aula-passeio, reciclagem de lixo, meio ambiente, formação de professores.
Nível de ensino
Este vídeo é recomendado à formação inicial e continuada de professores da educação
infantil e ensino fundamental.
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Modalidade
Formação de professores.
Componente curricular
Projetos, Metodologia da Educação Infantil, Metodologia do Ensino Fundamental,
Planejamento educacional, tema transversal Meio ambiente.
Disciplinas relacionadas
Educação Infantil, Didática, Pedagogia.
Aspectos relevantes do vídeo
O apresentador Ismael de Araújo inicia o programa apresentando a Creche Irmã
Rosina da Silva, que atende crianças de 4 e 5 anos da rede pública municipal de Santo
André, na região do ABC, em São Paulo. O apresentador acompanha a professora
Valquiria Veronesi e as auxiliares de educação Secyle Serli Leme e Marcia Cordeiro em
um projeto de aula extraclasse sobre o tema reciclagem de lixo.
A professora parte das lembranças das crianças a respeito do cheiro de esgoto que
sentiram e da preocupação com o meio ambiente que demonstraram na ocasião. Com isso,
propõe uma atividade na qual as crianças, em grupo, deverão, em uma folha, classificar o
que é lixo bom e o que é lixo ruim por meio de gravuras, recortes, desenhos. Com essa
atividade é promovido um levantamento do conhecimento prévio a respeito do tema. Pela
faixa etária das crianças, todas as atividades propostas envolvem movimentação física,
corpórea, afinal o desenvolvimento de habilidades motoras, entre outras, contribui para o
desenvolvimento da criança de forma integral.
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Em seguida, nova proposta leva as crianças para o quintal da escola para uma
brincadeira de caça ao tesouro. Na fala da consultora pedagógica Beatriz Tragtenberg, “a
aula lá fora pode começar no pátio da escola”. O contato com o meio natural reforça o
respeito pela natureza, que está sendo desenvolvido em sala de aula. Aproveitando o
espaço externo que a escola tem, onde há presença de árvores e outras plantas, o ensino
sobre reciclagem ganha novo sentido.
Ao seguirem as pistas, no final da atividade de caça ao tesouro, as crianças
aprenderão, de forma lúdica, sobre reciclagem e preservação da natureza e ganharão de
presente (tesouro) brinquedos confeccionados pelos pais com material reciclado.
No bloco seguinte, os alunos visitam a Usina de Reciclagem, SEMASA – Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, para conhecer o processo de
reciclagem do papel. Ao terem contato com o processo de reaproveitamento do papel, os
aprendizes podem vivenciar a experiência não apenas como espectadores mas como
participantes das etapas práticas, participando ativamente da feitura do papel reciclado. A
aula extraclasse serve para ampliar a experiência didática, aprender a interagir em novos
espaços com adultos e, com isso, aprimorar a oralidade e a autonomia.
Uma etapa importante da aula fora do ambiente escolar é o registro, a
documentação da visita. No vídeo “Reciclagem de lixo”, foram utilizadas câmeras digitais
pelas crianças para registrar com fotos a visita na usina. O registro pode ser feito também
com desenhos, textos escritos ou mapas.
No retorno à sala de aula, foi criada uma narrativa da viagem de forma a sintetizar
o aprendizado. Para as crianças, coube a tarefa de ilustrar a história criada, atividade que,
além de contribuir para a sistematização do conteúdo trabalhado, exercita o contar histórias
de sua própria autoria.
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Além de todas essas atividades lúdicas, após o passeio, as crianças tiveram a
oportunidade de fazer na escola papel reciclado, segundo a receita da usina, e também de
utilizá-lo, criando ilustrações a respeito da reciclagem de lixo. As práticas apresentadas
pelas professoras colocam o aprendiz no centro do trabalho pedagógico de forma ativa,
estimulando a vida na sociedade a partir da conscientização sobre o valor da preservação
ambiental para se viver em um mundo melhor.
Cabe destacar que, durante a filmagem do vídeo, quando as crianças retornavam
do passeio, a escola tinha sofrido um assalto e vários equipamentos eletrônicos foram
roubados. O fato não foi omitido para as crianças, que puderam ver as conseqüências de tal
ato, ficando sem TV, telefone e computador, aparelhos utilizados na educação. Para a
coordenadora pedagógica Beatriz, não se pode ignorar um assalto na escola. Faz parte da
vida compreender os bons e maus atos presentes na sociedade e analisar o impacto que
causam, principalmente dentro de uma proposta educativa em que se pretende romper com
os muros que limitam a escola e fortalecer a participação social, estimulando o bom
relacionamento entre os homens e com a natureza a partir da construção cotidiana e
coletiva da cidadania.
Duração da atividade
A atividade proposta pode ser realizada em dois encontros pedagógicos de 4 horas/aula
cada.
O que o aluno/PROFESSOR poderá aprender com esta aula
Aprofundar a reflexão sobre a questão ambiental por meio do trabalho educativo.
Desenvolver ações pedagógicas que ampliam o espaço escolar.
Fortalecer valores éticos pertinentes à formação do ser humano.
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Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo mediador com o
aluno/PROFESSOR
Nivelamento de conceitos como meio ambiente, reciclagem, desenvolvimento sustentável.
Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
A proposta tem como objetivo possibilitar a reflexão a acerca da questão ambiental
e educacional para a realização de uma prática educativa para a qual aponta a ética: a
formação de valores por meio de uma educação que busque a dignidade da vida do ser
humano e do planeta. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – meio ambiente,
saúde (1997, p.35),

O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de ajudar
os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao
meio para que possam assumir posições afinadas com os valores
referentes à sua proteção e melhoria. Para isso é importante que possam
atribuir significado àquilo que aprendem sobre a questão ambiental. E
esse significado é resultado da ligação que o aluno estabelece entre o que
aprende e a sua realidade cotidiana, da possibilidade de estabelecer
ligações entre o que aprende e o que já conhece, e também da
possibilidade de utilizar o conhecimento em outras situações. (PCN –
meio ambiente, saúde, 1997, p.35)

Etapa 1
Recepcione os participantes do encontro informando-os de que verão algumas
imagens e que em seguida deverão expor suas impressões sobre elas.
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Fonte: http://artistoria.wordpress.com/category/arte-moderna/neoclassicismo/ Acesso: 15 out 2011.

Quais sentimentos vieram à tona ao ver essa imagem? O que ela representa para
você? Compare-a agora com a imagem a seguir:
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Fonte: http://zuckerbook.wordpress.com/tag/lixo-extraordinario/ Acesso: 12 out 2011

Qual a semelhança entre as duas? O que elas têm de diferente? Que elementos
compõem o fundo do quadro?
Faça intervenções para que os participantes percebam que o quadro tem como fundo
o lixo.
Mostre agora essa foto:
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Fonte: http://blogs.estadao.com.br/marcelo-rubens-paiva/nao-me-lixo/ Acesso: 16 out 2011.

Por que ela choca mais?
Contextualize as imagens. A primeira é um quadro do pintor francês Jacques-Louis
David, pintado em 1793, chamado A morte de Marat (Marat assassiné). Essa pintura é uma
homenagem a Jean-Paul Marat, revolucionário francês, morto por assassinato.
A tela serviu de base para a imagem seguinte feita pelo artista plástico brasileiro
Vik Muniz que, a partir de elementos do cotidiano, redesenha obras de arte conhecidas. Sua
obra serviu de referência para o filme-documentário Lixo Extraordinário, que mostra o
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projeto social de Muniz com catadores de lixo em Gramacho – Duque de Caxias, no Rio de
Janeiro. O homem retratado é Tião Santos, catador de material reutilizável e também
protagonista do filme.
A terceira imagem é uma foto que retrata, de forma realista, o descarte de lixo de
forma inadequada e os trabalhadores que retiram do lixo o seu sustento.
Embora transformadas em arte, as imagens revelam um problema alarmante: o
descarte do lixo, que é um dos maiores impasses ambientais que enfrentamos. O IBGE em
2000 apontou que se coleta 125,281 mil toneladas de resíduos domiciliares e que 52,8%
dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões no lugar de aterros sanitários.
Convide os participantes para assistirem ao trailer do filme Lixo Extraordinário,
disponível em http://www.lixoextraordinario.net/trailer.php. O trailer dura em torno de
3min30’.
Após a exibição, promova uma discussão com o grupo com as seguintes questões:
Pode-se retratar a sociedade por seus hábitos de consumo e pelo papel que o consumo
tem na vida das pessoas. O que você faz individualmente e coletivamente para atenuar
impactos ambientais, oriundos do acúmulo de lixo? É possível tratar o lixo de outra
forma? O que pode fazer a educação?

Após o grupo repensar seus próprios hábitos, postura e valores a respeito de como
cada um se posiciona no mundo e de sua relação com o meio ambiente, incentive-os a
pensarem como formadores de opinião: o que podem então fazer? Convide-os a assistir o
vídeo Aula lá fora – Episódio 5: Reciclagem de Lixo.
Peça que, ao assistirem, façam as anotações que julgarem relevantes. Exiba o vídeo
na íntegra – em torno de 28min.
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Abra uma roda de discussão e deixe que o grupo discuta as idéias a respeito do
trabalho pedagógico que o programa apresenta.
Feche o encontro com a leitura coletiva do texto De olhos bem fechados, de Cheila
Aparecida Gomes Bailão, arquiteta, urbanista, especialista em Planejamento Urbano e
Mestre em Construções para Países Tropicais, Diretora do Departamento de Resíduos
Sólidos do Semasa. (anexo A)
Etapa 2
Acolha o grupo retomando o tema da reciclagem do lixo, relembrando o trabalho
feito pela Usina de triagem e reciclagem de papel, apresentado no vídeo assistido no
encontro anterior. Nessa usina é desenvolvido o projeto com adolescentes aprendizes em
situação de vulnerabilidade social.
Distribua a letra da música Crianças e jovens (RAP), de autoria de Manoel Mendes
Francisco e Anderson Pereira, aprendizes da Usina de Triagem e Reciclagem de Papel.
(anexo B). Faça uma leitura com o grupo e discuta a importância da educação para
promover a harmonia do homem com o meio ambiente.
Após essa leitura, lance para o grupo um desafio: eles serão distribuídos em três grupos e
cada grupo receberá um “verbo”. Verbo requer ação, portanto cada verbo trará um desafio a
ser desenvolvido. Confeccione três papéis, com um verbo em cada, para sorteio dos grupos.
Os verbos a serem utilizados são:
REDUZIR – REUTILIZAR - RECICLAR
O grupo que tirar o verbo REDUZIR deverá pensar em uma proposta que consista
em diminuir a quantidade de lixo produzido na escola, promovendo a redução do
desperdício.
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O grupo que retirar a palavra REUTILIZAR deverá criar uma proposta que utilize
materiais que, na maioria das vezes, são descartados como lixo.
O grupo sorteado com a palavra RECICLAR deverá dar nova utilidade a um
material, fabricando outro.
A proposta é que apresentem uma idéia preliminar, não precisa ser o projeto
estruturado. Os grupos apresentarão suas idéias ao final do encontro. Os critérios para
avaliar se o grupo conseguiu alcançar o objetivo serão: originalidade, criatividade e
relevância para o grupo.
Sugestões:
1.

Essas

propostas

podem

ser

disponibilizas

no

site

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/espacoDaAula.html na forma de aula/projeto para
serem compartilhadas com professores de todo Brasil.
2.

E que tal abrir a avaliação das propostas a toda a comunidade escolar para que ela
possa comentar, dar sugestões, escolher o mais adequado à realidade da escola e
implantar?

Questões para discussão
Os inúmeros debates sobre as transformações do mundo atual e do futuro comum
perpassam a discussão no campo da ética, da política e da educação. É necessário
compreender o mundo não mais como partes (local, nacional, internacional, global), pois
formar a consciência planetária é a única possibilidade de manter a vida, em toda a
extensão da palavra.
Para garantir a nossa existência no planeta, como a educação deve promover o
desenvolvimento da identidade cidadã planetária?
A TV Escola leva até a sua sala de aula os melhores documentários e séries de conteúdo educativo.
Acompanhe nossa programação no Canal 123 da Embratel, no Canal 112 da SKY, no Canal 694 da
Telefônica TV Digital ou gratuitamente sintonizando sua antena parabólica: analógica - Hor /Freq. 3770 e
digital banda C Vert /Freq. 3965
Na internet acesse http://tvescola.mec.gov.br e assista ao vivo, 24 horas.

Como desenvolver competências como a de coexistência e convivência do compartilhar?
Como desenvolver a responsabilidade coletiva?
Projetos socioambientais contribuem para a inclusão e a vida harmoniosa entre as pessoas e
a natureza?

Dica:

Assistir na íntegra o filme Lixo Extraordinário (Waste Land). Uma
produção Brasil – Reino Unido, 20110 dos diretores Lucy Walker, João
Joardim e Karen Harley, com Vik Muniz.
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Consultora: Jaqueline Barbosa Ferraz de Andrade

ANEXO A

De Olhos Bem Fechados

As conseqüências das atividades humanas são inúmeras, no entanto, duas
manifestações decorrentes dessas atividades não encontraram, ainda, soluções sócioambientais politicamente corretas na grande maioria dos países em desenvolvimento: a
fome e o lixo.
A diferença entre elas é que o homem, com capacidade de adaptar-se a todas as
condições, não consegue viver com fome e sobreviver a ela, porém, é capaz de viver no
lixo e sobreviver dele.
Hoje, no Brasil, na maioria das cidades, milhares de pessoas, homens, mulheres,
adultos, crianças, matam sua fome a partir da catação nos lixões e nas ruas. Trata-se de um
grande e perverso sistema de coleta seletiva, tanto nos lixões como nas ruas, ancorado no
setor informal do trabalho por meio da exploração da miséria.
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A cadeia informal de sucateiros e catadores abastece o mercado de resíduos no
Brasil, um negócio de sucesso em nossa economia, uma vez que estamos entre os maiores
países recicladores de latas de alumínio do mundo e de metal ferroso da América Latina.
Parcela significativa da sociedade brasileira encontra-se de olhos bem fechados para
isso que tem sido a principal temática do Fórum Nacional Lixo e Cidadania que, aqui no
ABC, tem como meta principal o tema “Criança no lixo nunca mais!”.
Além desse grande desafio, outros deverão ser enfrentados: o desconhecimento
acerca do que acontece com o lixo após ser depositado na nossa porta; o equívoco de
atribuir a responsabilidade da destinação de resíduos apenas ao poder público municipal,
enquanto Governo do Estado, grandes geradores como indústrias, hipermercados e
shopping-centers ou geradores de resíduos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente,
também são responsáveis pelo tratamento e destino final de seus resíduos.
Felizmente, a nova legislação ambiental, políticas integradas de gestão de resíduos
sólidos, programas de coleta seletiva e participação popular conseqüentes com a nossa
realidade são instrumentos para atingirmos outras perspectivas para o novo milênio, com a
co-responsabilidade de todos sobre a geração e destinação dos resíduos.
Aos poucos, a sociedade do Grande ABC está se empenhando em viabilizar
atividades humanas que, necessariamente, deixam de gerar fome e resíduos que não tenham
condições de serem tratados de forma social e ambientalmente segura, o que já se percebe
na adesão às ações municipais de promoção da inclusão social e cidadania, para que no
futuro próximo não feche os olhos para a fome, nem jogue o nosso lixo para debaixo dos
viadutos ou ao longo dos rios e córregos da cidade.

Cheila Aparecida Gomes Bailão
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Arquiteta, urbanista, especialista em Planejamento Urbano e Mestre em Construções para
Países Tropicais, Diretora do Departamento de Resíduos Sólidos do Semasa.
Disponível em www.semasa.sp.gov.br/admin/.../LIVRO_GEST_ED_AMB_V2.pdf

ANEXO B
CRIANÇAS E JOVENS

Crianças e jovens numa má companhia
nas ruas da cidade de noite e de dia
começam com vício de fumar, cheirar cola
Que são oferecidas por um homem gravatinha
A jogada ensaiada pela maconha e farinha
Hoje é de graça, amanhã já paga cem,
o ciclo vicioso que não acaba bem
Ele na erva começou, e no pó se acabou
O relógio, ele teve que vender
para comprar a maldita erva do poder
Suas casas são a rua
Suas camas são o chão
Resto de comida são a sua alimentação.
No primeiro assalto você leva sorte,
escapa da polícia e também da morte.
No segundo assalto as coisas não vão bem,
não escapa da polícia mas escapa da Febem
No terceiro assalto seu destino está selado
pela polícia acaba sendo baleado.
Com um tiro na cabeça, o outro no coração.
É mais um fim de um bom ladrão
O remédio do vício está dentro de você
Tenha fé na vida e na vontade de viver.
A TV Escola leva até a sua sala de aula os melhores documentários e séries de conteúdo educativo.
Acompanhe nossa programação no Canal 123 da Embratel, no Canal 112 da SKY, no Canal 694 da
Telefônica TV Digital ou gratuitamente sintonizando sua antena parabólica: analógica - Hor /Freq. 3770 e
digital banda C Vert /Freq. 3965
Na internet acesse http://tvescola.mec.gov.br e assista ao vivo, 24 horas.
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