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Introdução 

O objetivo central do ensino de Ciências trata da 

formação de cidadãos críticos que possam tomar 

decisões relevantes na sociedade, assim a presen-

ça da Química no dia a dia das pessoas é mais do 

que suficiente para justificar a necessidade de o 

cidadão ser informado sobre ela
1
.   

A temática escolhida para o desenvolvimento do 

trabalho foi o lixo, motivada pela avaliação dos 

arredores da escola, a constatação do problema das 

enchentes, enfrentado pelas pessoas que circulam 

pelo bairro, e pelas discussões atuais da sociedade 

sobre a implantação das metas estabelecidas pela 

Política Nacional de Resíduos (PNRS) associada à 

necessidade de programas de coleta seletiva e 

reciclagem, assim como de logística reversa, que 

atribui aos fabricantes a responsabilidade de reco-

lhimento de determinados produtos usados e suas 

embalagens. Várias etapas permearam o desenvol-

vimento do trabalho: discussão da Lei Nº 12.305, 

DE 2 DE AGOSTO DE 2010 
2
, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, análise de planos de 

governo dos candidatos à prefeitura de SP em 

2012, aulas de sensibilização sobre a temática, 

elaboração de textos, resolução de exercícios e 

participação em aula prática para identificação dos 

compomentes de um lixo eletrônico. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente fez-se a caracterização da Escola Pa-

dre Anchieta e de suas imediações, constatando-se 

a presença de grande quantidade de resíduos sóli-

dos dispostos inadequadamente e dos problemas 

decorrentes dessa situação. Aproveitando a proxi-

midade das eleições municipais, os alunos realiza-

ram pesquisas sobre as propostas dos candidatos 

para a adequação do município à PNRS. As dinâ-

micas de sensibilização realizadas com os alunos 

da EJA  foram guiadas por questões que buscavam 

desenvolver nos estudantes a capacidade de expor 

pontos de vista, analisar proposições, questionar e 

buscar alternativas que contribuíssem com a reso-

lução da problemática. Assim, as dinâmicas e os 

questionamentos propostos acerca do consumo, do 

gerenciamento do lixo e das propostas dos candida-

tos para a resolução do problema, conduziram os 

estudantes a uma análise da realidade. Dessas 

discussões surgiram reflexões valiosas e constatou-

se que a problemática do lixo não era uma questão 

desconhecida pelos alunos, mas as proposições 

expostas se sustentavam numa visão pouco crítica 

do contexto real. Discursos ligados à relevância da 

coleta seletiva e os problemas ambientais que e-

mergem do descarte inadequado do lixo foram pon-

tos fortes da dinâmica. Finalmente fez-se uma ati-

vidade prática de desmontagem e reconhecimento 

dos componentes de uma pilha comum que promo-

veu discussões e reflexões sobre a destinação de 

resíduos sólidos, além de permitir a abordagem de 

conteúdos em química que desenvolveram habili-

dades e competências necessárias à formação do 

aluno. 

Conclusões 

A partir das atividades desenvolvidas foi possível 

confrontar o ponto de vista dos alunos com proble-

mas sociais atuais, criando oportunidades para que 

eles pudessem rever juízos de valor, refletir sobre a 

importância do voto em uma eleição e perceber 

como o conhecimento em Química pode contribuir 

no processo de tomada de decisão de modo mais 

consciente.  
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