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Introdução 

O lixo representa uma grave ameaça à vida 
devido ao seu volume e toxicidade. O consumismo, 
incentivado pela mídia, estimula a insensatez do 
uso indiscriminado dos recursos naturais e contribui 
para a grande quantidade de lixo produzida ao 
redor do mundo

1
. Além disso, a disposição sem 

qualquer tratamento do lixo acarreta alterações das 
suas características físicas, químicas e biológicas, 
ocasionando desconforto da população (mau cheiro 
e poluição visual) e ameaça à saúde pública 
(proliferação de vetores de doenças).
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O desenvolvimento de atitudes sustentáveis 
em relação ao volume gerado e ao descarte do lixo 
requer mudanças comportamentais. Sendo assim, 
a escola se torna um dos principais responsáveis 
por construir um pensamento crítico. Através da 
educação, a conscientização ambiental dos alunos 
pode ser estimulada. Esse projeto tem como 
objetivo incentivar e desenvolver nos alunos do 
Ensino Médio, a partir da realização de um jogo 
interativo sobre a reciclagem de lixo, atitudes 
sustentáveis a respeito das questões ambientais e 
sociais. Este trabalho foi elaborado através do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (PIBID). 

Resultados e Discussão 

O projeto, dividido em dois encontros, foi 
realizado com 62 alunos do 2ª ano do Ensino 
Médio. Antes do primeiro encontro, os alunos 
responderam a um questionário contendo dez 
questões. A partir deste questionário, foi possível 
avaliar o conhecimento dos alunos sobre os temas 
sustentabilidade e lixo, assim como suas atitudes 
em relação a este último. Essa etapa foi 
fundamental para determinar o grau de 
profundidade na apresentação que seria feita a 
seguir, além de possibilitar estimar as mudanças 
nas concepções deles após o término do projeto. 

A partir do resultado dos questionários, foi 
feita uma palestra abordando diversos aspectos 
sobre o lixo, como sua coleta, disposição final, 
reciclagem, entre outros. Esta apresentação teve 
como grande aliada à interdisciplinaridade para 
estimular o interesse dos alunos. Na segunda aula, 
os alunos foram divididos em grupos para que o 
jogo da tabela (Figura 1) fosse um jogo didático e 
dinâmico. A tabela teve como principais enfoques a 

..................................................................................
discussão e a reflexão sobre a reciclagem do lixo, a 
qual muitas vezes não é abordada com uma 
profundidade adequada. 
 

 

 

  
Figura 1. Fotos da realização do jogo da 
reciclagem. 
 

Foi observado durante o projeto que os 
alunos, apesar de afirmarem que são necessárias 
ações sustentáveis e preservação do meio 
ambiente, não sabiam exatamente os conceitos e 
as ações envolvidas com o tema. Com o auxílio da 
palestra e do jogo didático, eles puderam 
aprofundar seus conhecimentos sobre um consumo 
consciente, reuso de materiais, entre vários 
aspectos associados ao lixo. A receptividade dos 
alunos sobre o assunto foi um dos indicativos no 
sucesso do projeto, possibilitando torná-los 
cidadãos mais conscientes dos seus deveres e 
obrigações. 

Conclusões 

O trato pedagógico utilizado nesta proposta 
promoveu um maior envolvimento dos alunos do 
Ensino Médio com temas associados ao processo 
de descarte, reciclagem e disposição do lixo, 
contribuindo para o surgimento de uma postura 
educativa mais responsável diante de questões 
sociais, tecnológicas e ambientais da sociedade 
como um todo. 
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