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Resumo 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Centro de educação Infantil Irmã Maria José e teve por objetivos 

despertar nos professores, nos pais e nas crianças da educação infantil a consciência sobre os problemas 

resultantes do excesso de produção de lixo, através da coleta seletiva e aproveitamento de materiais 

recicláveis na construção de brinquedos pedagógicos. A pesquisa ação foi desenvolvida com 66 educandos 

matriculados no maternal l e ll e berçário l e ll, entre os meses de maio a agosto de 2015. Toda comunidade 

escolar foi envolvida através de palestras, orientações sobre separação de resíduos domiciliares e o seu 

possível reaproveitamento na construção de brinquedos pedagógicos.As atividades desenvolvidas foram: 

remanejamento e restauração dos coletores de lixo, classificação, lavagem e separação das embalagens 

com a participação ativa das crianças. Brincadeiras, jogos, músicas, vídeos e as estórias infantis foram 

utilizados como estratégias. Confeccionou-se bonecos de lata, aranhas saltitantes, petecas, trem, aviões, 

bolsinhas, bolas, carrinhos, móbiles (teto e berço), chocalhos e instrumentos para bandinhas de música, 

biloquês, mini jardim, entre outros. Pode-se concluir que a educação ambiental é um processo lento e 

contínuo de educação. As estratégias utilizadas apresentaram resultados relevantes entres as crianças e 

professoras observadas através da mudança de comportamento. 
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Introdução  

 

A Educação Ambiental é abrangente e propõe atingir todos os indivíduos, por meio de um processo 

pedagógico, constante, que busca despertar no educando, tomada de consciência dos problemas 

ambientais (CARVALHO et al, 2006). Freire (1996) acredita que estamos vivendo um momento de crise 

ética universal, uma vez que o homem não respeita a natureza e o meio ambiente. Deprá (2008) considera 

que o brincar é inerente ao homem e o brinquedo é a essência da infância e veículo de crescimento infantil 

possibilitador da autoafirmação da criança como ser histórico e social que contribuiu para o surgimento da 

brinquedoteca, local onde o brinquedo é coisa séria e a sucata vira o brinquedo. Segundo Carling (2013), 

a construção de brinquedos pedagógicos feitos com materiais recicláveis proporciona um espaço e 

oportuniza uma consciência crítica por parte das crianças, no ato de recolher, reciclar e separar o lixo e 

depois transformá-lo em brinquedo. O brincar contribui para a construção do conhecimento e é uma 

atividade garantida para a educação infantil como uma forma particular de expressão, pensamento, 
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interação e comunicação infantil (RCNEIs, 1998). Este trabalho teve por objetivos despertar nos 

professores, nos pais e nas crianças da educação infantil, a consciência sobre os problemas resultantes 

do excesso de produção de lixo jogado no meio ambiente através da coleta seletiva e aproveitamento de 

materiais recicláveis na construção de brinquedos pedagógicos. 

 

Material e Métodos 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, ou seja, é aquela onde a interpretação dos fenômenos é feita a partir 

de informações não numéricas (MINAYO, 1994). A coleta dos dados foi por meio de uma pesquisa ação. 

Para Figueiredo e Sousa, (2001) a pesquisa ação é um tipo de pesquisa com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo 

nos quais, pesquisadores e participantes, representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. Foram envolvidos os alunos, os pais e os professores nas oficinas por 

uma causa coletiva de educação ambiental. A ação conjunta percorreu os passos a seguir: seleção das 

turmas de educação infantil entre 6 meses e 3 anos incompletos; diálogo com as professoras e a 

comunidade escolar sobre o projeto; diálogo com os pais; explanação com as crianças sobre a questão 

ambiental através do lixo produzido por cada residência onde moram; solicitação a eles que ao invés de 

descartarem o lixo, que trouxessem para escola em sacos plásticos (foram distribuídos os sacos plásticos 

para ensiná-los a fazer a coleta e trazer para a escola); em conjunto foi feito com eles a  seleção do lixo 

nos locais apropriados; foi trabalhada as origens e as utilidades do material recolhido e a sua destinação 

correta e ou, como podem ser reaproveitados numa coleta seletiva ao invés de jogados no lixo poluindo o 

meio ambiente; buscou construir valores e evidenciar os benefícios de uma coleta seletiva; participação 

das atividades desenvolvidas com os coletores seletivos que foram deixados na escola para que possam 

continuar usando; seleção de material que potencialmente poderia ser reaproveitado para a construção de 

brinquedos; construçãode seus próprios brinquedos, e que são disponibilizados no canto da sala para uso 

diário nas atividades. Foi necessário o envolvimento dos pais e da comunidade escolar no projeto para que 

o mesmo tivesse êxito. Os resultados foram registrados por imagens e por descrições diárias.  

  

Resultados e discussão 

 

Esta pesquisa buscou analisar os dados obtidos através de observações e registros, confecções de 

brinquedo através de material reciclável visando resultados qualitativos. Deprá (2008) ressalta que o ser 

humano é considerado o principal responsável pelos problemas ambientais, caracterizado por uma visão 

utilitarista que visa o bem estar próprio, não se preocupando com seu próximo e nem com as outras formas 

de vida. Para Deprá (2008) a educação ambiental busca um novo ideáriocomportamental, tanto no âmbito 

individual quanto no coletivo. Nesse aspecto, este trabalho procurou na medida do possível envolver toda 

a comunidade escolar,com vistas de que a escola é um espaço fundamental para a conquista da cidadania. 

O desafio da questão ambiental, por sua extensão ecomplexibilidade, vem exigindo uma abordagem cada 



vez menos ortodoxa, rompendo com a tradição segmentada e reducionista, e requerendo a aplicação 

demétodos multidisciplinares e interdisciplinares (DEPRÁ, 2008). Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997) a questão ambiental é considerada urgente e importante para a sociedade, afinal o futuro 

da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos 

naturais disponíveis. Muitas escolas já tomaram iniciativas que têm sido desenvolvidas em torno desta 

questão. Por este motivo, nota-se a importância de se incluir a temática do meio ambiente como tema 

transversal dos currículos escolares, permeando toda prática educacional.  A maior parte dos problemas 

atuais, decorrentes do modelo de desenvolvimento, economia e sociedade, pode ser resolvida pela 

comunidade científica. A questão ambiental representa quase uma síntese dos impasses que o atual 

modelo de civilização acarreta. Isto significa que estamos vivendo uma crise ambiental e ao mesmo tempo 

civilizatória, na qual o homem faz parte do mundo e não é o dono dele. Mediante ao que defende Freire 

(1996) a educação é aquela em que educando e educador numa relação dialógica constrói o conhecimento 

a partir da realidade em que o educando está inserido. Segundo Carling (2013), a construção de brinquedos 

pedagógicos feitos com materiais recicláveis proporciona um espaço e oportuniza uma consciência crítica 

por parte das crianças, no ato de recolher, reciclar e separar o lixo e depois transformá-lo em brinquedo e 

isto foi observado durante a realização deste trabalho. É possível que as crianças envolvidas tenham 

recebido uma “sementinha” que no futuro, se encontrarem uma escola que dê continuidade no que foi aqui 

iniciado, poderá vir a germinar e produzir bons frutos. No decorrer do desenvolvimento do trabalho foi 

observada a satisfação estampadas no rosto das crianças por estarem realizando atividades diferentes. 

Aos poucos se incentivou o uso de sucata em toda instituição;nas lembrancinhas de datas comemorativas 

e outros objetos como os mobiles para as salas do berçário l e ll. Diante dessa temática é que a educação 

ambiental deve ser trabalhada na educação infantil, percebendo que o ambiente em que vivemos é fruto 

de nossas ações diárias, é necessário preparar o aluno desde cedo para que ele construa um 

conhecimento significativo, social e cultural. Neste sentido, fica evidente que o uso de materiais recicláveis 

nas creches e escolas como estratégia para trabalhar temas ligados à educação ambiental pode 

proporcionar inúmeros benefícios como: diminuição da contaminação do solo, ar e rios, diminuição dos 

riscos à saúde, e o consumismo. Sem deixar de falar que os brinquedos confeccionados com materiais 

recicláveis auxiliam no desenvolvimento motor e cognitivo do educando. As crianças se envolveram em 

todas as atividades realizadas como jogos, dramatizações, músicas, confecção do próprio brinquedo que 

estão sendo bastante utilizados e procurados nos horários destinados ao brincar. É no brincar que a 

criança, interage, amadurece, socializa e aprende. As professoras e outros profissionais da educação foram 

aos poucos se interessando também pelas atividades desenvolvidas e tornaram se mais ativas e 

autônomas em relação ao desenvolvimento de novas propostas. Os pais que participaram desde o início 

foram peças importantes no processo, que é contínuo, lento e que depende do empenho da comunidade. 

Diante do exposto é possível perceber que essa temática é de alta relevância, que o projeto proporcionou 

mudanças de comportamento em toda comunidade escolar, porém para obter resultados consistentes 

dependerá de continuidade. 

 



Conclusão 

 

A preocupação com o meio ambiente é algo que deve ser trabalhado desde a educação infantil com objetivo 

de preparar os indivíduos para exercer a ética ambiental. É preciso viver em harmonia, de forma 

sustentável, refletindo continuamente sobre nossas ações consumistas num mundo cada vez mais 

capitalista. O trabalho desenvolvido obteve resultados satisfatórios, pois, os indivíduos envolvidos 

apresentaram mudanças de comportamento. 
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