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     Esse produto educacional está vinculado à dissertação Educação

Ambiental Crítica: uma proposta pedagógica sobre resíduos

sólidos aplicada no curso técnico subsequente em saneamento do

IFRN/Mossoró, e também é fruto do Mestrado Profissional em

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

    Esse material se trata de uma intervenção pedagógica que

discute a temática dos resíduos sólidos urbanos à luz da Educação

Ambiental Crítica, perspectiva da Educação Ambiental que mais se

aproxima das bases da Educação Profissional e Tecnológica, pois

ambas prezam pela autonomia do estudante, pelo fortalecimento

da percepção crítica do discente, estão alicercadas nos pilares da

ciência e também da cultura e valorizam a formação dos indivíduos

em termos de cidadania. Essa intervenção pedagógica foi aplicada

aos alunos do Curso Técnico de Nível Médio em Saneamento, na

forma subsequente, do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Mossoró. 

    A intervenção ocorreu de maneira remota, no âmbito da

disciplina de Saúde Ambiental, e contou a participação de 17

pessoas. A aplicação aconteceu em um período de 15 horas, sendo

que a metade desse tempo foi direcionado para as atividades

assíncronas e a outra metade foi destinada aos encontros síncronos.  

Esse material é direcionado a todos os professores que pretendem

trabalhar com a temática dos resíduos sólidos urbanos sob o viés

crítico, especialmente com os discentes da Educação Profissional e

Tecnológica. Embora essa intervenção tenha sido aplicada no curso

de Saneamento, ela pode servir como inspiração para a produção e

aplicação de novas pesquisas no âmbito de outras disciplinas e de

outros cursos, tendo em vista que a

apresentação
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outros cursos, tendo em vista que a Educação Ambiental e os

Resíduos Sólidos Urbanos não se tratam de disciplinas, mas sim de

uma abordagem e de uma temática transversal, respectivamente,

que podem ser utilizadas nas mais diversas matérias e modalidades

do ensino formal de Educação. Essas possibilidades permitem que

os professores possam construir conhecimentos ao lado dos seus

alunos, e contribuir com o processo de emancipação desses sujeitos. 
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DISSERTAÇÃO QUE ORIGINOU O PRODUTO: Educação

Ambiental Crítica: uma proposta pedagógica sobre resíduos

sólidos aplicada no curso técnico subsequente em

saneamento do IFRN/Mossoró.

TIPO: Intervenção Pedagógica.

FORMA DE OFERTA: Remota (Microsoft Teams e Google

Meet).

CARGA HORÁRIA: 15 horas, distribuídas em 50% de

atividades síncronas e mais 50% de atividades assíncronas.

PÚBLICO-ALVO Estudantes da EPT de cursos da área

ambiental.

OBJETIVO: Buscar despertar nos estudantes uma reflexão

sobre a geração de resíduos sólidos  sob o prisma da 

 Educação Ambiental Crítica, considerando a formação de

sujeitos mais questionadores e que sejam capaz de fazer

uma leitura do mundo de modo reflexivo.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA
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     A Educação Ambiental crítica acontece a partir de uma concepção

pedagógica de natureza política, questionadora e problematizadora da

realidade socioambiental, conduzindo os discentes a uma formação

integral e emancipatória. Tal formação deve “contribuir para uma

mudança de valores e atitudes, formando um sujeito ecológico capaz de

identificar e problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas”

(CARVALHO, 2012, p.158). O sentido do processo de ensino-aprendizagem

decorrentes das ações da EA crítica é de formar um sujeito crítico e

transformador, consciente das relações entre sociedade, cultura e

natureza, reconhecendo-se como parte de uma totalidade e capaz de

portar-se como um sujeito ativo dos processos sócio-históricos (TORRES et

al, 2014). 

    A Educação Profissional e Tecnológica pauta-se pelo ideal de uma

educação que contribua com o desenvolvimento do senso crítico dos

estudantes, como enfatiza Nóvoa (2004); e de percepção das coisas e dos

fatos em sua totalidade, como aponta Ciavatta (2014), e que também

considere a importância da ética, tão debatida por Freire (1996); por meio

da ética, pode-se condenar a exploração da força de trabalho do ser

humano, o falseamento da verdade e o soterramento do sonho e da

utopia, e confrontar qualquer tipo de manifestação discriminatória de

raça, gênero e classe.

          

Nesta seção nós apresentamos como a Educação

Ambiental Crítica está alinhada à Educação

Profissional e Tecnológica. Para isso, nos

alicerçamos nos fundamentos da Educação

Ambiental Crítica e nas bases da Educação

Profissional e Tecnológica.

     bases conceituais

Educação Ambiental e a Educação Profissional
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     Pela ótica da ética freireana, como afirma Lima (2005), podemos

perceber que os dilemas ambientais que estão enraizados na nossa

cultura não ocorrem por uma falta de razão ou deficiência de

inteligência, mas sim perante uma situação de distorção ética, por falta

de comprometimento com a humanização, o que leva à falta de

indignação perante os absurdos relacionados ao estabelecimento da

crise ambiental vigente. 

     Mas, de que maneira poderíamos acrescentar a dimensão da ética

ambiental ao campo do desenvolvimento humano integral, na

perspectiva da formação politécnica e omnilateral? 

     Uma percepção crítica dos dilemas ambientais pode servir como um

aporte, na visão de Sousa Jr (2008), para superar as unilateralidades

burguesas, que se manifestam diariamente por meio das interações

com a natureza, com o outro e com o saber. Dentre as unilateralidades

burguesas, é possível citar a apropriação privada dos recursos naturais,

que, na visão de Peneluc e Silva (2008), é guiada pela lógica capitalista

do lucro, no qual o ritmo produtivo é crescente e espoliador da natureza,

cuja capacidade regenerativa é desconsiderada e desrespeitada.

    Similarmente, o sistema vigente espolia o trabalhador, aliena a sua

força produtiva e promove, muitas vezes, por meio da escola, o outro

sentido da alienação, centrada na incompreensão dos condicionantes

históricos que levam ao estabelecimento de uma sociedade desigual,

marcadamente classista. 

     Feito este paralelo, entendemos que a crise ambiental deve ser

compreendida em sua dimensão socioambiental, colocando-a no

campo da política, enquanto campo das decisões coletivas, tendo em

vista que politizar os assuntos ambientais significa essencialmente

entender e tratar os recursos advindos da natureza como bens públicos

indispensáveis à vida. Nesse sentido, Carvalho (2000) acredita que, com

essa inclusão palpável na defesa ou disputa pelos recursos ambientais,

diversas batalhas alcançam uma perspectiva pedagógica, ao passo que

criam espaços para debates, encontros e negociações entre planos

políticos, culturais e de interesses sociais diversos. 
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     A escola, na perspectiva dialética, pode produzir alienação, mas pode

ser também um excelente local para a difusão de informações contra

hegemônicas e para possível mudança de mentalidade. É necessário que,

nesse meio, seja discutida a temática ambiental, a partir de assuntos

relevantes e próximos aos discentes, tendo em vista que tal iniciativa

contribui com a formação cidadã, possibilitando o desenvolvimento do

pensamento crítico do educando quanto às formas irracionais de

exploração dos recursos naturais que embasam as atividades econômicas

na lógica capitalista. Nessa perspectiva, Paula e Henrique (2016) ponderam

que: 
[...] para ultrapassar as barreiras da lógica hegemônica, a sociedade

precisa de indivíduos com compreensão crítica para perceber as

implicações do modo de produção capitalista sobre o meio

ambiente e sobre si mesmo. Sendo assim, trabalhar situações reais é

imprescindível para que os sujeitos se percebam parte do meio e

sintam-se por ele responsáveis, já que o respeito ao meio ambiente

se constrói em um fazer e pensar diários (PAULA & HENRIQUE,

2016, p.90).

     Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire já tratava sobre a importância

de os professores abordarem temas que fizessem os alunos refletirem

acerca da realidade e das condições de vida nas quais estão inseridos. Nesta

obra, o autor utilizou o exemplo dos lixões para apontar a relevância da

discussão ambiental para o fortalecimento do pensamento crítico dos

discentes e aconselhava que os educadores devessem contrapor a

“realidade concreta”, como a encontrada nos lixões, ao conteúdo da

disciplina que lecionam (FREIRE, 1996). 

     Nesta perspectiva, entendemos haver um campo de atuação a ser

desbravado pelos educadores que atuam na Educação Profissional e

Tecnológica, no intuito de incorporar práticas de Educação Ambiental

Crítica em seu cotidiano. Vislumbra-se que os educadores possam discutir

com os alunos as mais variadas temáticas ambientais que se relacionam

direta ou indiretamente com o mundo do trabalho, e desenvolvam

atividades de sensibilização dos discentes, voltadas a criar uma relação

ética com o meio ambiente e que busquem a compreensão dos fatores

sócio-históricos ligados aos desequilíbrios ambientais. 



     As ações pedagógicas embasadas na perspectiva da Educação

Ambiental Crítica podem proporcionar uma formação discente mais

questionadora sobre o dilema ético homem/natureza, para que os

estudantes apresentem uma visão ampliada da realidade, buscando o

entendimento dos fenômenos em uma perspectiva totalizante, e que

sejam capazes de fazer uma leitura do mundo de modo mais reflexivo

(SOUZA, 2016). 

     Assim, torna-se possível mobilizar os estudantes a mudanças culturais,

à aquisição de novos valores, maneiras singulares de percepção sobre o

meio ambiente. Para tanto, é preciso que fique claro que a aquisição do

conhecimento por meio da educação não seja entendida somente como

o esclarecimento de como fazer, mas sim de criar oportunidades de

reflexão sobre o problema, de modo a erigir uma estrutura que

contemple a mobilização discente voltada às posturas éticas de

engajamento com a coletividade (CORRÊA et. al., 2005).

     Desta forma, o acesso ao conhecimento e ao debate sobre os

determinantes da crise ambiental contemporânea podem contribuir

para a geração de jovens mais sensíveis, e capazes de entender e lutar

por um novo relacionamento ético entre o homem e a natureza, como

parte fundamental para uma transformação social que culmine com

uma sociedade mais justa, e solidária (SOUSA, 2018). 
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Contribuições da abordagem Histórico - Crítica

Nesta seção nós apresentamos como a

Abordagem Histórico-Crítica nos auxiliou a

desenvolver um trabalho de Educação Ambiental

no âmbito da Educação Profissional e

Tecnológica.



   A Educação é um subsistema vinculado e dependente do
macrossistema social. Dessa forma, as percepções e práticas
pedagógicas não são independentes, pois estão subordinadas a uma
conjuntura histórica mais ampla, que condiciona seu caráter e seu
sentido pedagógico e político (CARVALHO, 1998). Nesse sentido,
podemos perceber que há um diálogo entre esse pensamento e as
vozes de Araújo e Frigotto (2015). Ao discutirem sobre a problemática
da formação humana, Moura, Lima Filho e Silva (2015) apontam
igualmente que a educação correspondente às necessidades humanas
é aquela que sai em defesa dos processos formativos emancipatórios. 
       A educação necessita se consubstanciar de ideias inovadoras e de
se aperfeiçoar perante os modelos tradicionais de ensino. No entanto,
para que isso aconteça, é imprescindível adotar metodologias de
ensino que considerem a realidade do aluno (TEIXEIRA, 2018),
coadunando-se com o pensamento de Freire (1996, p. 16) de que “o
ensino exige respeito aos saberes dos educandos”, bem como de
Moura, Lima Filho e Silva (2015), quando ressaltam que a formação de
vida também é essencial nesse contexto. 
       As ações didáticas devem problematizar os conteúdos e promover
a auto-organização como uma das principais estratégias para a
construção de indivíduos solidários, críticos e autônomos. Os sujeitos
de ensino e aprendizagem precisam ter uma atitude humana voltada
para a transformação, tendo em vista que devem pensar e agir na
intenção de transformar a sociedade, já que é dessa forma que
exercitarão o comprometimento político (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). A
ideia desses autores corrobora o que é exposto por Mizukami (1986), ao
se referir às ações didáticas embasadas na perspectiva da abordagem
sociocultural. 
      Educadores como Paulo Freire, a principal influência da abordagem
sociocultural no Brasil, relatam que a educação não soluciona todos os
problemas, mas sem ela não existe perspectiva de mudança. O
professor deve agir politicamente, exercitar sua cidadania, conhecer e
ter responsabilidade social, buscar formar-se enquanto ser reflexivo
para que consiga se educar, ou seja, para que tenha a sua condição
humana aprimorada, a fim de produzir cultura e formas de atuar no
mundo (LOUREIRO, 2006).
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       Embora a escola seja um espaço ambíguo no qual muitas vezes os
valores do sistema socioeconômico vigente são reproduzidos, pode
também se constituir como um espaço apropriado para o debate,
aprendizado e aproveitamento de diversos temas atuais e urgentes,
como fruto de sua importância na formação cidadã (REIGOTA, 1998).
Para tanto, a ação docente neste espaço deve ser na perspectiva de
gerar reflexão, a ponto de que os discentes se percebam também
como responsáveis pela sua formação e reconheçam que as suas ações
deverão contribuir para o bem-estar social. 
       É possível perceber a necessidade de estreitar o relacionamento da
Educação Ambiental na Educação Profissional com a abordagem
sociocultural, pois o compromisso político explícito nesta abordagem
também é defendido por pesquisadores que se debruçam sobre
conceber e colaborar com as bases teóricas da Educação Ambiental, a
exemplo de Carvalho (2000), que enfatiza o caráter fundamental de se
considerar o viés político neste campo de atuação pedagógico.  
      A visão de Carvalho (2000) dialoga com as vozes dos autores que
contribuem com a Educação Profissional e Tecnológica, como Ciavatta
(2014) e Araújo e Frigotto (2015), que apontam a importância das
pessoas ampliarem a capacidade de compreensão da realidade
específica e da relação que essa especificidade possui com a
totalidade social. Assim, o processo pedagógico deve se pautar na
construção de ambientes educativos transformadores, capazes de
promover a sensibilização e o senso crítico nos discentes, a incutir nos
alunos posturas que possam contribuir com o desenvolvimento deles
e da sociedade, nos fundamentos de uma formação holística.
       É necessário e adequado difundir no ambiente educacional, e, no
caso deste estudo, especificamente na Educação Profissional,
discussões acadêmicas sobre a geração dos resíduos sólidos e as
consequências socioambientais decorrentes desta atividade humana.
É importante debater sobre temáticas subjacentes ao tema, como o
consumo, o consumismo, o valor simbólico do consumo na sociedade
contemporânea, os valores sociais e a distribuição de riqueza, na
perspectiva da abordagem sociocultural, que parta da realidade dos
discentes e busque uma formação crítica, que estimule a autonomia e
a construção de conhecimentos significativos. 
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     Assim, torna-se possível mobilizar os estudantes a mudanças
culturais, à aquisição de novos valores, maneiras singulares de
percepção do consumo e do meio ambiente. Para tanto, é preciso
que fique claro que a aquisição do conhecimento por meio da
educação não seja entendida somente como o esclarecimento de
como fazer, mas sim de criar oportunidades de reflexão sobre o
problema, de modo a erigir uma estrutura que contemple a
mobilização discente voltada às posturas éticas de engajamento
com a coletividade (CORRÊA et. al., 2005).
  O acesso ao conhecimento, ao debate no campo sobre os
determinantes da crise ambiental contemporânea, intento da
proposta de ensino desenvolvida como parte desta dissertação,
procurou contribuir para a geração de jovens mais sensíveis,
capazes e responsáveis, por promoverem um novo relacionamento
ético entre o homem e a natureza (SOUSA, 2018). O trabalho
pedagógico com a temática dos resíduos sólidos no contexto da
abordagem sociocultural visou a formação de sujeitos
emancipados, críticos e reflexivos quanto à discussão em torno da
relação entre o ser humano e o meio ambiente.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Nesta seção trouxemos o conceito de resíduos

sólidos urbanos, abordamos a Política Nacional

dos Resíduos Sólidos, apresentamos o panorama

mais recente da geração de RSU no Brasil e

relatamos que o mau gerenciamento dos resíduos

sólidos pode refletir em problemas ambientais,

sociais, econômicos e para a saúde pública.
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     Ao se considerar uma perspectiva generalista, constata-se que o

termo resíduo é referente à parte descartada que pode ser

reaproveitada (SOUZA, 2016). Todavia, ao buscarmos uma definição

mais específica, em conformidade com o Dictonary of Water and

Waste Management, esse item contempla os resíduos comerciais, os

provenientes de construção e demolição, os domésticos, de jardim e

os resíduos industriais. 

      A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) também traz em

seu contexto a definição de resíduos, apontado como: 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável  o

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

 em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010).seu

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou

      Depreende-se que os resíduos sólidos são provenientes das ações
do ser humano em sociedade. A esses materiais também são
somados os resíduos que não possuem propriedade física sólida,
mas que precisam ser descartados em um recipiente sólido, como é
o caso do óleo de cozinha, que possui especificidades que não lhe
permite o lançamento nos corpos d´água e que exige soluções
viáveis quanto a sua destinação final ambientalmente adequada.
Esse óleo descartado pode, por exemplo, voltar para o ciclo
produtivo e ser reciclado, e depois de ter as suas propriedades físico-
químicas alteradas, pode ser transformado em sabão. Ações como
essa ajudam a impedir que o óleo seja descartado de forma
incorreta e/ou receba uma disposição final ambientalmente
inadequada.
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  Para que possamos compreender o contexto que envolve a

problemática dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, é necessário

que conheçamos algumas definições que estão elencadas no Artigo

3º da PNRS, nesse sentido destacam-se as seguintes terminologias:

destinação final ambientalmente adequada, disposição final

ambientalmente adequada, geradores de resíduos sólidos, gestão

integrada de resíduos sólidos, reciclagem, rejeitos e reutilização.

      A seguir, trouxemos alguns conceitos elencados na PNRS:

Destinação final ambientalmente adequada: corresponde às

ações voltadas para a destinação dos resíduos sólidos, que

engloba a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a

recuperação, o aproveitamento energético ou outras

destinações que são permitidas pelos órgãos ambientais

competentes, desde que sejam observadas as normas

específicas para evitar e/ou minimizar os eventuais danos e

riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Disposição final ambientalmente adequada: diz respeito ao

ordenamento dos detritos nos aterros, considerando as regras

operacionais específicas, de forma a prevenir contra os possíveis

danos à saúde, à segurança pública e reduzir os impactos

negativos ao meio ambiente.

Geradores de resíduos sólidos: são as pessoas físicas ou

jurídicas, de direito público ou privado, que produzem resíduos

sólidos por intermédio das suas atividades, e dentre elas inclui-

se o consumo.
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Gestão integrada de resíduos sólidos: trata-se de um

agrupamento de ações que são direcionadas para a procura de

soluções para os resíduos sólidos, levando em conta os aspectos

políticos, econômicos, ambientais, culturais e também sociais,

com base no controle social e perante a premissa de um

desenvolvimento que respeite as capacidades ambientais.

Reciclagem: corresponde ao mecanismo de transformação dos

resíduos sólidos que abrange a modificação de suas

características físicas, físico-químicas ou biológicas, visando a

transformação em insumos ou novos produtos, desde que

observadas as condições e os padrões definidos pelos órgãos

ambientais competentes.

Rejeitos: são os resíduos sólidos que, depois de acabar todas as

alternativas de tratamento e recuperação por meio dos

recursos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,

não possuem outra opção além da disposição final

ambientalmente adequada.

Reutilização: trata-se do processo de aproveitamento dos

resíduos sólidos sem que exista a necessidade de sua

modificação biológica, física ou físico-química, desde que

observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos

órgãos ambientais competentes.
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    O Brasil gera diariamente um volume significativo de resíduos

sólidos urbanos e os sistemas de coleta presentes nas regiões do

país não cobrem totalmente a demanda. Uma parte do material

coletado não recebe o destino correto, que são os aterros sanitários,

e vão diretamente para os aterros controlados ou lixões, que são

locais em que os rejeitos não são tratados adequadamente e onde o

meio ambiente não é previamente preparado para recebê-los.

    Em 2010, ano em que foi implantada a Política Nacional de

Resíduos Sólidos no país, o Brasil produziu em torno de 66 milhões

de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Em 2019 esse

número aumentou, e foram gerados cerca de 79 milhões de

toneladas de RSU no território nacional. Depreende-se que a

geração de RSU cresceu em torno de 19% no período de 10 anos.

Desse total, 92% (72,7 milhões) foram coletados, mas, por outro lado,

6,3 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta, e,

por consequência, tiveram destinação imprópria. Do montante

coletado, cerca de 59,5% (43,3 milhões) foram dispostos em aterros

sanitários e os outros 40,5% foram despejados em locais

inadequados, totalizando 29,5 milhões de toneladas encaminhadas

para lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2020).

   O panorama da ABRELPE (Agência Brasileira de Empresas de

Limpeza Pública e Resíduos Especiais) apontou que apenas 10

Estados brasileiros possuem índice de cobertura de coleta acima da

média nacional, que é 92%, esses estão são: São Paulo, Rio de

Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, Distrito Federal,

Paraná, Espírito Santo, Amapá e Mato Grosso do Sul. Os menores

índices de coleta foram registrados Norte e no Nordeste com os

estados do Ceará com percentual de 80,1%, Rondônia com 78,9%, 
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estados do Ceará com percentual de 80,1%, Rondônia com 78,9%,

Pará com a porcentagem de 76,7%, Piauí 69,2% e Maranhão com

63,9% (ABRELPE, 2020).

     Em termos regionais, as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste

registram índices que estão abaixo da média nacional. Na região

Norte, 79% das cidades (357 municípios) enviam seus resíduos para

aterros controlados ou lixões. O Nordeste, por sua vez, concentra o

maior número de munícipios que encaminham seus resíduos para a

disposição irregular, sendo 1.340 municípios (74,6%) que

encaminham os resíduos gerados para aterros controlados e lixões

(ABRELPE, 2020). É necessário mencionar que Mossoró-Rio Grande

no Norte, cidade onde está localizada o campus em que aplicamos

esse produto educacional, faz parte do percentual que encaminha

os seus rejeitos para disposição final ambientalmente adequada, ou

seja, para o aterro sanitário local. 

   Os dados que o panorama, traçado pela ABRELPE, nos traz é que a

destinação dos resíduos sólidos no Brasil impacta diretamente a

vida da população e a saúde de mais de 77 milhões de brasileiros, e

que esse cenário da disposição ambiental inadequada tem custo

ambiental e custo para tratamentos de saúde que giram em torno

de 1 bilhão de dólares por ano (ABRELPE, 2020).

      Em conformidade com a PNRS, os aterros sanitários deveriam ser

implementados até o segundo semestre de 2014, período em que a

referida lei estaria completando 4 anos de vigência. Nesse sentido,

os lixões existentes no Brasil deveriam ser erradicados. Entretanto,

como a perspectiva não foi alcançada, foram criados novos prazos

por meio do Projeto de Lei n. 2.289/2015, que estendeu a

prorrogação até julho de 2018. Diante da situação, e tendo em vista

que as metas não foram atingidas, os prazos serão modificados.
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     A participação das regiões brasileiras em relação à quantidade

de resíduos que foram objeto de coleta varia bastante. É do

Sudeste que provém a maior quantidade de resíduos, e subtende-

se que seja por conta do número de habitantes, pois o Sudeste é a

região mais populosa do Brasil. Essa ordem é seguida pelo

Nordeste e Sul, respectivamente. O Norte e Centro-Oeste não

seguem essa lógica, em virtude de que, embora a região Norte

possua mais habitantes, a região Centro-Oeste descarta mais. De

acordo com o panorama da ABRELPE (2020), a quebra dessa

sequência entre o Norte e o Centro-Oeste, possivelmente, se deve

ao fato de que Brasília é uma das maiores geradoras de resíduos

sólidos urbanos do Brasil. O Quadro 1 traz essa expressão em

números, onde é possível mensurar o tamanho do impacto para o

meio ambiente.

Quadro 1  –  Quantidade de RSU coletados nas regiões do Brasil 

Fonte:  ABRELPE  (2020).

     Ao fazer um comparativo entre os anos de 2010 e 2019, observou-

se que a quantidade de resíduos sólidos urbanos que foram

descartados e coletados por dia cresceu em todas as regiões do país.

Conforme Souza (2016), em meio às populações urbanas mais

consumistas do planeta, o nível de consumo dos brasileiros se

assemelha ao dos norte-americanos, que são reconhecidos como os

maiores geradores per capita de resíduos. Seguindo esse contexto,

compreende-se que a explanação de informações por região facilita

a compreensão do cenário brasileiro. 21



compreende-se que a explanação de informações por região facilita

a compreensão do cenário brasileiro.

      De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ao

realizar a estimativa da população residente no Brasil e nas

unidades da Federação com data de referência em 1º de julho de

2020, identificou-se que a população da região Centro-Oeste é de

16.504.303 habitantes, o Nordeste possui 57.374.243, o Norte do país

tem 18.672.591 pessoas, o Sudeste 89.012.240 e a região Sul

30.192.315, perfazendo um total de mais de 211.000.000 de

habitantes no país (IBGE, 2020). Se formos considerar que cada

brasileiro gera em média 1 kg de resíduos sólidos por dia, então

deduzimos que a quantidade gerada diariamente e anualmente é

bastante relevante.  

    Diante desse contexto, acreditamos que o crescimento da

geração de resíduos sólidos urbanos que é provocado pelos

processos produtivos, pelo consumo, consumismo e a destinação

incorreta desses materiais têm desencadeado uma diversidade de

impactos ambientais que também se refletem em sérias

consequências para a saúde dos seres vivos e em problemas de

ordem econômica e social.

Nesta seção abordamos sobre os impactos

associados ao mau gerenciamento dos resíduos

sólidos urbanos. Enfatizamos sobre as condições

de risco e de insalubridade que são enfrentadas

pelos catadores de materiais recicláveis, falamos

sobre a marginalização do trabalho dos catadores

e sobre o descarte de resíduos nos cursos d’água.

O descarte de RSU nos lixões e o trabalho dos catadores
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    Despejar os resíduos sólidos a céu aberto, ou seja, nos lixões, é

considerado uma prática condenável porque acarreta em

transtornos, que quando não combatidos podem trazer prejuízos

para o meio ambiente e também para a saúde das pessoas. Nos

lixões, é possível constatar uma diversidade de problemas: a

proliferação de vetores de doenças, o mau cheiro, a contaminação

do solo e das águas subterrâneas e superficiais pela infiltração do

chorume, que é oriundo do processo de decomposição dos resíduos. 

    As queimadas e o excesso de gás metano, que é decorrente da

decomposição dos resíduos, são agravantes da poluição do ar e

interferem negativamente na atividade dos catadores que

trabalham nos lixões. Esses ambientes atraem animais doentes, e

isso oferece risco à população, tendo em vista que existem muitas

famílias que moram nos lixões e nos seus entornos (FONTES; LIMA;

GUIMARÃES, 2018). 

    Os autores Ferreira e Anjos (2001) relatam que o trabalho com

materiais recicláveis é tido como uma função que influencia, de

modo direto, na saúde ou doença dos trabalhadores, pois aumenta

a possibilidade de trazer danos à integridade dos catadores, que

podem adoecer ou morrer em decorrência da atividade ou das

condições adversas as quais precisam se submeter para realizar o

trabalho. 

     Existem agentes contidos nos resíduos sólidos que podem causar

prejuízos à integridade dos catadores, – e à saúde de qualquer

pessoa que manipule os resíduos incorretamente –, que são os

agentes físicos (gases e odores, objetos pontiagudos, materiais

perfurocortantes, material hospitalar); químicos (líquidos que

escapam de pilhas e baterias, remédios e metais pesados) e

biológicos, como é o caso dos vírus, bactérias e fungos (FERREIRA;

ANJOS, 2001). 
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   Nesse sentido, salienta-se que existem microrganismos causadores

de doenças que estão presentes nos resíduos sólidos que são

coletados diretamente das residências como lenços umedecidos,

papeis, algodão, preservativos, absorventes, agulhas e seringas.

Somados a esses rejeitos, ainda existem os resíduos provenientes de

consultórios, clínicas e hospitais. Ao considerarmos o contexto que

estamos vivendo, da pandemia do Covid-19, e sabendo que o vírus

causador da doença já sofreu várias mutações, é preciso enfatizar

que todas as pessoas que forem manipular esses rejeitos devem ter

bastante cuidado e precisam estar munidos dos equipamentos de

proteção individual (EPIs), como luvas e máscaras, pois a

possibilidade desses materiais estarem contaminados e infectarem

outras pessoas é aumentada. Além dos equipamentos citados, os

catadores de resíduos ainda devem se equipar com botas, chapéus

e vestimentas apropriadas (calças, blusas de mangas longas, capa

de chuva e outros itens).

   A maior parcela dos catadores realiza suas atividades sob

condições insalubres, sem instrumentos de proteção, e isso resulta

em uma maior probabilidade desses trabalhadores adquirirem

doenças. Dentre as dificuldades associadas à atividade

desempenhada pelos catadores, tem-se a possibilidade de

desenvolver doenças respiratórias, lesões por acidente, maior

exposição a adquirirem alguma infecção ou doenças relacionadas à

manipulação incorreta de metais pesados e substâncias químicas

(GONDIM; SILVEIRA, 2020).

    De acordo com a Norma Regulamentadora n.15 (NR-15) do

Ministério da Economia, o trabalho dos catadores é considerado

como uma atividade insalubre de grau máximo (BRASIL, 1978), o

que exige atenção quanto ao uso de EPIs e sobre a necessidade

desses profissionais desempenharem suas atividades em locais

adequados.
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adequados. Os anexos da NR-15 fazem referência sobre a exposição

dos trabalhadores a ruídos, calor ambiente, radiações, vibrações, frio,

umidade, agentes químicos, poeiras minerais, além dos agentes

biológicos.

     As informações dos autores, aqui mencionados, ganham mais

visibilidade nas imagens a seguir (Figuras 1 e 2), tendo em vista que

as vozes vão ao encontro da realidade dos lixões, onde atuam

pessoas que foram marginalizadas pelo mercado de trabalho e

encontraram na separação e revenda de recicláveis um meio de

sobrevivência. Uma parte desses trabalhadores vive nos arredores

desses ambientes sem ter acesso à água potável, à energia e

dependendo de doações para que possa se alimentar e ter o que

vestir; uma outra parte soma com as estatísticas dos moradores de

rua. Segundo Magni e Gunther (2014), uma parcela significativa da

população de rua é formada por pessoas que foram excluídas do

universo laboral formal e tiveram suas vidas afetadas pela condição

de miserabilidade. Essa situação tem causado a desintegração

familiar, a ruptura social e tem contribuído com a baixa autoestima

desses trabalhadores. 

Figura 1 –  Moradias no entorno do lixão de Floriano-PI

Fonte: Acervo da pesquisa (2020).
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Figura 2 –  Descarte de resíduos no lixão de Floriano-PI

Fonte: Acervo da pesquisa (2020).

   Mesmo sabendo que a coleta de materiais é o meio de

subsistência dos catadores, ainda assim é preciso salientar que o

processo de reciclagem esconde suas controvérsias. De acordo com

Ferraz, Gomes e Busato (2012), dentre essas contradições está o fato

de que esse processo só estimula os empresários a investirem nesse

nicho porque a mão de obra do catador é barata. A renda que esses

trabalhadores possuem ao final de cada mês não é suficiente para

atender ao menos às necessidades básicas, – comprar alimentos,

pagar contas de água e energia –, pois o valor ganho pela revenda

dos produtos é irrisório (FONTES; LIMA; GUIMARÃES, 2018).

     É perceptível que o trabalho dos catadores de resíduos não é

valorizado. Por conta disso, essas pessoas passam por privações

financeiras e problemas sociais que podem ser observados

mediante a situação de pobreza em que esses profissionais vivem e

por meio das dificuldades enfrentadas por eles todos os dias

(FONTES, LIMA, GUIMARÃES, 2018). A Figura 1 deixa isso evidente,

pois mostra que os catadores muitas vezes residem em ambientes

insalubres, em casas feitas de pau a pique, papelão, plástico e dos

restos de materiais encontrados no lixo. 26



restos de materiais encontrados no lixo.

  A Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente, aponta que os lixões fazem parte dos crimes ambientais,

haja vista que gera agressões, muitas delas irreparáveis, contra a fauna

e a flora, além de poluição, crimes de ordenamento urbano e outros

crimes ambientais que causam danos à saúde humana ou que

provocam a mortandade de animais (BRASIL, 1998).

     Nesse sentido, é preciso mencionar que dentre as contribuições que

surgiram após a implementação da Política Nacional de Resíduos

Sólidos (PNRS), destacam-se a necessidade da erradicação dos lixões e

a inclusão social, dos catadores, por meio das associações/cooperativas

de materiais recicláveis como uma maneira de reduzir os impactos

ambientais, os danos à saúde pública e como uma forma de melhorar

a renda dos profissionais que sobrevivem da coleta e da reciclagem de

materiais. 

    Além dos problemas dos lixões, é preciso refletir que o descarte nos

cursos d´água também impacta a natureza e a sociedade. Conforme

Mucelin e Bellini (2008), a população brasileira tem tendência de se

concentrar nas áreas urbanas, e a maior parte dessas pessoas se

deslocou das áreas rurais para as cidades. Os indivíduos que não

tinham condições de adquirir imóveis em locais seguros ocupavam

áreas das encostas de rios e fundos de vales. No entanto, os hábitos dos

moradores urbanos têm promovido alterações ambientais e impactos

para o ecossistema. O descarte de resíduos no fundo de vales, às

margens dos rios ou em cursos d´água é consequência da urbanização,

que tem gerado a contaminação dos corpos d’água, assoreamento,

enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, – e

contribuído com a morte de animais –, tendo em vista que os cursos

das águas de um rio podem alcançar também o oceano. 
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O PRODUTO EDUCACIONAL

1º ENCONTRO: Levantamento dos conhecimentos prévios dos
alunos

Explicar aos alunos a maneira como a proposta pedagógica será

desenvolvida e por qual motivo se optou por desenvolver a ação

no ambiente virtual;

Aplicar um questionário (Apêndice A) para ter acesso aos

conhecimentos prévios dos alunos e sobre o contexto social em

que esses discentes estão inseridos. 

Objetivos: 

Ações Pedagógicas: 

Envio do link de um questionário, preparado previamente, por meio

do Google Forms, para os participantes. A intenção é de fazer um

levantamento dos conhecimentos prévios de cada estudante, de

modo que seja possível compreender as percepções e o contexto

(situações do cotidiano) em que esses alunos vivem.

O ensino exige respeito aos saberes dos educandos, e por isso, os

docentes devem considerar o contexto social em que os

estudantes estão inseridos (FREIRE, 1996).  

Conhecimentos mediados subjacentes: 

28



Sugestões para professores: 

Para a realização desse momento é necessário, a princípio, que o

professor perceba a importância de ter acesso aos conhecimentos

que os seus alunos construíram ao longo de suas trajetórias, pois

dessa maneira o docente poderá contextualizar os assuntos

trabalhados com a realidade dos educandos, e dessa forma, os

conteúdos ministrados farão sentido para os discentes. Diante disso,

é necessário que o educador elabore um questionário que

contemple perguntas referentes aos resíduos sólidos urbanos, aos

subtemas que estão relacionados com a temática central e que

também elabore perguntas que sejam voltadas para ter acesso ao

contexto de vida dos estudantes, mas essas perguntas devem estar

alinhadas à temática e aos subtemas propostos. 

2º ENCONTRO:  a realidade de um ofício desvalorizado

Apontar as condições de risco enfrentada por um catador de

lixo;

Relatar as dificuldades encontradas para a execução do trabalho

no lixão; 

Relatar as dificuldades do trabalho independente e sem apoio

dos gestores públicos;

Explanar sobre os impactos que a produção de resíduos gera

para a atividade laboral;

Apresentar a percepção ambiental de um catador de resíduos

sólidos urbanos a partir de sua visão sobre o descarte de resíduos

e o seu trabalho de catador/reciclador;

Realizar a leitura de um poema que traz em sua essência uma

reflexão sobre a condição de vida degradante associada à

convivência com os detritos;

Objetivos: 
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Contar com a participação de um catador de resíduos sólidos.

Essa participação pode ocorrer de forma presencial ou por meio

de vídeo gravado previamente e apresentado aos participantes.

Nesse contato o profissional deve falar sobre a sua experiência

de vida, sobre as situações de riscos ao qual, diariamente,

encontra-se exposto, sobre os impactos que a geração de

resíduos provoca na sua atividade laboral e sobre as dificuldades

de trabalhar de forma independente, sem fazer parte de uma

associação ou de uma cooperativa de catadores e sem o apoio

dos gestores públicos;

Em seguida reproduzir ao curta-metragem Ilha das Flores;

Finalizadas a fala do catador e a exibição curta, fazer a leitura do

poema O bicho de Manuel Bandeira;

Após os alunos assistirem os dois vídeos e lerem o poema,

realiza-se uma discussão sobre o conteúdo desses materiais.

Ações Pedagógicas: 

Discutir sobre um curta-metragem que trata sobre a geração de

resíduos, destinação e a associação dessas ações com a condição

de vida de pessoas que se alimentam desses rejeitos. 

A realidade do trabalho dos catadores de lixo e os impactos

financeiros e sociais perceptíveis sobre a condição laboral destes

trabalhadores. A percepção e sensibilidade ambiental destes

trabalhadores mediada pela convivência com os resíduos e os

lixões (FONTES; LIMA; GUIMARÃES, 2018). 

Conhecimentos mediados subjacentes: 
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LINKS DOS VÍDEOS UTILIZADOS NA APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO PILOTO

Catadores de resíduos sólidos: a realidade de um ofício desvalorizado:

https://www.youtube.com/watch?v=_BOs7uSZ9Wo

Curta-metragem "Ilha das Flores":

https://www.youtube.com/watch?v=8iGNqVhqNIs

Poema "O bicho":

https://www.pensador.com/poesia_o_bicho_de_manoel_bandeira/

Sugestões para professores: 

Para que seja possível organizar esse momento, recomendamos aos

docentes que pesquise sobre recursos audiovisuais que

contemplem a temática dos resíduos sólidos urbanos, mas que

especialmente se voltem para a história de vida dos catadores de

materiais recicláveis que trabalham em lixões. Nessa perspectiva, é

necessário que os materiais contemplem os riscos, as dificuldades

que estão relacionadas à atividade de catação e que também

aborde sobre os impasses sociais que são vivenciados por esses

trabalhadores. Ainda sugerimos, que o docente utilize recursos de

origem variada, pois no nosso caso, elaboramos um vídeo autoral

com a participação de um catador de resíduos sólidos;

apresentamos um curta-metragem e realizamos a leitura de poema.

É necessário salientar que os materiais deverão sensibilizar os

estudantes e conduzi-los à uma reflexão sobre a vida dos sujeitos

que dependem dos resíduos sólidos para poder tentar sanar as suas

necessidades básicas.
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No terceiro encontro ministrar uma aula expositiva, com o

auxílio de slides, previamente preparados com o auxílio do

PowerPoint;

A explanação deve versar sobre o panorama da geração de

resíduos sólidos no Brasil; sobre a legislação ambiental que diz

respeito ao tema; sobre a problemática dos resíduos orgânicos e

as formas de reaproveitamento; e sobre os resíduos que são e

que não são objetos de coleta no país;

Após a apresentação, abre-se um espaço para debate, na

intenção de que os participantes possam dar as suas

contribuições, fazer questionamentos e discutir com os demais

participantes sobre o conteúdo ministrado.

Ações Pedagógicas: 

3º ENCONTRO:  panorama dos resíduos sólidos no Brasil

Realizar uma explanação oral dialogada sobre o panorama dos

resíduos sólidos no Brasil; 

Apontar as consequências decorrentes da geração de resíduos e

do descarte incorreto para o meio ambiente e para a sociedade;

Realizar uma explanação acerca da legislação ambiental

concernente aos resíduos sólidos no Brasil. 

Objetivos: 

O Brasil gera um grande volume de resíduos sólidos urbanos e

uma parte desses materiais não recebem o tratamento correto, e

por isso, contribuem com o agravamento da crise ambiental

(ABRELPE, 2020);

Conhecimentos mediados subjacentes: 
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos versa sobre o correto

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos em âmbito

nacional, e para isso aponta a necessidade de extinguir os lixões

(BRASIL, 2010).

Sugestões para professores: 

Recomendamos aos docentes que, antes de preparar esse encontro,

que acessem o Panorama da Agência Brasileira de Empresas de

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) atualizado, tendo

em vista que todos os anos a ABRELPE divulga novos dados e

estatísticas. Além disso, também recomendamos que o educador

conheça a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que durante a sua

abordagem, que deverá ser dialogada, busque formas de interagir

com os educandos para os discentes possam compartilhar as suas

impressões acerca do conteúdo ministrado.

4º ENCONTRO:  relação entre consumo, cultura e a geração de
resíduos sólidos urbanos

Realizar a exibição do documentário Obsolescência

Programada - The Light Bulb Conspiracy, que traz em sua

essência as contradições do capitalismo e os impasses

provocados pelo consumo, além da discussão sobre o valor

simbólico do consumo;

Discutir com os alunos sobre os aspectos presentes no

documentário (consumo, consumismo, desigualdades sociais,

transtornos ambientais e a relação com a cultura);

Estimular o diálogo entre os alunos para que seja possível

compartilhar informações e ter acesso às percepções dos

estudantes. 

Objetivos: 
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Exibir o documentário Obsolescência Programada - The Light

Bulb Conspiracy. Esse material envolve aspectos do consumo,

consumismo, da ilusão sobre o alcance ou manutenção de status

social proporcionada pela capacidade de compra do indivíduo e

da ideia de felicidade que está associada ao ato de consumir,

ainda expondo algumas contradições existentes no modelo

capitalista e os motivos pelo qual a sociedade deve buscar se

contrapor a esse sistema;

Após a exibição do material, deve ser aberto um espaço para que

os alunos possam interagir;

Na oportunidade, os estudantes devem expor o que

compreenderam acerca do contexto apresentado pelo material.

Ações Pedagógicas: 

Conhecimentos mediados subjacentes: 

“A partir da estratégia capitalista de aumentar o consumo, pelos

mecanismos da obsolescência programada e perceptiva, nasce o

consumismo como um modo de vida baseado no desperdício e no

excesso. Esse modo de vida desconsidera a finitude dos recursos

naturais, acentua os processos de desigualdade social e se apoia na

ideia de que os bens materiais podem ser a fonte da felicidade e da

paz” (TRIGUEIRO apud AMARAL et al. 2018, p. 140).

Sugestões para professores:

Para que seja possível organizar esse encontro, sugerimos aos

professores que, mais uma vez pesquisem sobre recursos

audiovisuais que tragam em sua abordagem a temática dos

resíduos sólidos, que façam uma análise acerca do consumo que é a

base de sustentação do sistema capitalista, mas que também

versem a respeito da obsolescência programada e da obsolescência

perceptiva. Os docentes também poderão optar por text 34
 



LINK DO VÍDEO UTILIZADO NA APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO PILOTO

Obsolescência Programada - The Light Bulb Conspiracy (documentário)

https://www.youtube.com/watch?v=AKZg0G3wBec

A insustentável sociedade de consumo (texto)

 https://www.comciencia.br/comciencia/

perceptiva. Os docentes também poderão optar por textos, que

tragam em sua essência essa abordagem. Aqui, apresentamos como

uma sugestão o texto "A insustentável sociedade de consumo" de

Cris Bueno . 

5º ENCONTRO:  Mesa redonda Resíduos Sólidos Urbanos - 
 perspectivas para uma formação cidadã

Explicar para os participantes o que é uma

associação/cooperativa de catadores de materiais recicláveis,

como esta entidade se constituiu, e suas principais atividades;

Apontar os prejuízos que o descarte de resíduos sólidos nos

cursos d´água geram para a natureza, para o ambiente

aquático, para os animais aquáticos e de que forma isso

interfere na vida dos seres humanos, especialmente em

problemas de saúde pública; 

Expor os problemas enfrentados pelas cidades vizinhas, cujas

situações são decorrentes da geração e do mau gerenciamento

dos resíduos sólidos. 

Objetivos: 
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Ações Pedagógicas: 

Para a realização da mesa redonda é necessário contar com a

participação de alguns convidados, podendo ser estudantes,

pesquisadores ou profissionais que lidam em suas atividades de

pesquisa ou laborais com a temática dos resíduos sólidos urbanos. É

necessário salientar que as falas dos convidados deverão

contemplar alguns subtemas como: o trabalho dos catadores que

fazem parte de associações ou cooperativas e os benefícios que

essas organizações geram para o meio ambiente, para a economia e

para a sociedade; o processo de reciclagem; economia solidária; os

prejuízos que o descarte dos resíduos sólidos nos cursos d’água

geram para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade;

as atividades de Educação Ambiental que são desenvolvidas para

sensibilizar os seres humanos a repensarem sobre os seus hábitos de

consumo, de geração de resíduos e também de descarte; e expor os

dilemas enfrentados pelas cidades brasileiras que destinam os

rejeitos gerados para a disposição ambiental inadequada. Depois da

explanação dos convidados, é necessário que seja aberto um espaço

de debate e interação, onde todos os participantes poderão realizar

questionamentos.

O percurso rumo à uma sociedade sustentável é fortalecido ao

passo em que são desenvolvidas práticas educativas que

conduzam o ambiente escolar para uma reflexão em volta dos

dilemas ambientais, e dos efeitos provocados por uma sociedade

(LEFF, 2003).

Conhecimentos mediados subjacentes: 
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Aplicar dois questionários para os alunos, de modo que fosse

possível avaliar se a intervenção pedagógica ocasionou

mudança de compreensão dos alunos em relação aos

subtemas desenvolvidos ao longo da proposta de ensino, e

captar a percepção dos estudantes sobre a intervenção

pedagógica.

Aplicar um questionário direcionado para o professor da

disciplina, de modo que o docente possa compartilhar a sua

percepção sobre a aplicação da intervenção pedagógica, sobre

os recursos que foram utilizados e sobre como ele avaliou essa

proposta para a aprendizagem dos estudantes.

Objetivos: 

Durante o evento o docente deverá mediar as apresentações e

ao final da fala dos convidados, o professor deverá abrir um

espaço para que os participantes da pesquisa possam realizar

questionamentos, compartilhar informações ou situações que já

vivenciaram que estejam correlacionadas com as exposições

feitas. O professor será o responsável pela condução desse

momento, e para articular as participações dos convidados é

necessário que o professor-mediador se cerque a respeito dos

mais variados assuntos que comporão a mesa redonda.

Sugestão para professores: 

6º ENCONTRO:  Avaliação do produto educacional 
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Na ocasião, os discentes devem responder dois questionários do

Google Forms;

Nesse encontro também o professor também deve respodner o

questionário direcionado a ele relatando a sua percepção sobre

a proposta pedagógica.

Ações Pedagógicas: 

A intervenção pedagógica envolve o delineamento e a realização

de interferências, que podem ser mudanças ou inovações

pedagógicas, direcionadas para a geração de avanços,

aperfeiçoamentos nos processos de aprendizagem dos

indivíduos que dela participam, seguida da análise dos

resultados dessas interferências (DAMIANI et al, 2013).

Conhecimentos mediados subjacentes

Sugestão para professores: 

Sugerimos aos professores que quando forem preparar o

questionário de avaliação, que optem por repetirem algumas

questões do questionário pré-teste, pois, dessa forma, será possível

realizar um comparativo com o questionário que deve ser aplicado

do início da intervenção pedagógica, ou seja, os professores deverão

analisar o conteúdo das respostas que os discentes expuseram no

questionário pré-teste e comparar com as respostas desse

questionário pós-teste. No que tange ao outro questionário,

direcionado para os educandos, sugerimos que os educadores

peçam que os alunos avaliem a intervenção pedagógica, ou seja, os

estudantes deverão analisar a maneira como os conteúdos foram

ministrados, os recursos que foram utilizados durante a intervenção

pedagógica e apresentar as suas percepções sobre o que essa

vivência lhes proporcionou.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO (PRÉ-TESTE) DE LEVANTAMENTO DOS

CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS

SEXO: (    ) Feminino       (    ) Masculino

IDADE: .............ANOS

RESIDE EM QUAL CIDADE? (    ) Mossoró-RN      (   ) Outra; Qual?________________

1) O que você entende sobre resíduos sólidos urbanos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) Você acredita que todas as pessoas produzem a mesma quantidade de

resíduos (lixo) por dia? Justifique.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) O que você faz com o lixo que produz em sua casa?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4) Você sabe diferenciar lixo de resíduo?

(    ) Sim                                         (    ) Não

Se sim, explique qual a diferença: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) Você conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)?

(   ) Sim(    ) Não

Caso sua resposta seja sim, o que a PNRS estabelece?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6) Você sabe quais são os efeitos do descarte de resíduos?

(   ) Sim(    ) Não

Se sim, explique quais são: 

______________________________________________________________________
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7) Existe serviço de coleta de Resíduos Sólidos (Lixo) no município de Mossoró

(RN) ou em sua cidade?

(    ) Sim                                          (     ) Não                                           (     ) Não sei

8) Existe o serviço de coleta domiciliar direta de Resíduos (Lixo) na sua rua?

(    ) Sim                                          (     ) Não                                          (     ) Não sei

9) Existe(m) catador(es) que passam na sua rua recolhendo materiais que

podem ser reciclados?

(     ) Sim                                          (     ) Não                                           (     ) Não sei

10) Existe(m) cooperativas ou associações de catadores ativas no município de

Mossoró (RN) ou na sua cidade?

(     ) Sim                                          (     ) Não                                           (     ) Não sei

11) Existe (m) no município de Mossoró (RN), ou em seu município, empresas que

compram materiais recicláveis?

(    ) Sim                                          (     ) Não                                           (     ) Não sei

12)  Para onde vai o lixo que é descartado na sua cidade?

(      ) Aterro controlado                                                  (      )Aterro sanitário 

(      ) Lixão                                                                     (      ) Não sei

13) Qual a diferença entre aterro controlado, aterro sanitário e lixão?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

14) Você conhece a realidade dos trabalhadores que exercem a função de

catadores de resíduos em lixões? Se sim, descreva o que você conhece.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15) Você sabe o que é uma cooperativa/associação de catadores de resíduos

sólidos, e quais ações ela desempenha?

(     ) Sim                                          (     ) Não
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Se sim, explique:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

16) Você sabe qual é o papel das cooperativas de catadores para o meio

ambiente, para a economia e para a sociedade?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

17) Você sabe quais são as implicações do descarte de resíduos sólidos nas águas

do mar, ou próximo ao mar, no meio ambiente, incluindo a vida aquática em

geral e nos animais marinhos?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique quais são:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18) Qual a relação existente entre consumo e o meio ambiente?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19) O que você entende por obsolescência? Como ela pode ser classificada?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

20) A propaganda midiática exerce algum efeito em seu comportamento de

consumidor?

(     ) Sim                                          (     ) Não                                           (     ) Não sei
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Se sim, qual efeito?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

21) Você procura evitar o consumo de algum produto?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, qual(is) produto(s) e por quê?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO (PÓS-TESTE) PARA AVALIAÇÃO DA

COMPREENSÃO/PERCEPÇÃO DO ALUNO SOBRE PONTOS DIVERSOS NA

TEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

1) Você sabe diferenciar lixo de resíduo?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique qual a diferença:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) Você conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Caso sua resposta seja sim, o que a PNRS estabelece?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) Você sabe quais são os efeitos do descarte de resíduos?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique quais são:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4) Qual a diferença entre aterro controlado, aterro sanitário e lixão?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) Você conhece a realidade dos trabalhadores que exercem a função de

catadores de resíduos em lixões? Se sim, descreva o que você conhece.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6) Você sabe o que é uma cooperativa/associação de catadores de resíduos

sólidos?

(     ) Sim                                          (     ) Não
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Se sim, explique o que é:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7) Você sabe qual é o papel das cooperativas de catadores para o meio

ambiente, para a economia e para a sociedade?

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8) Você sabe quais são as implicações do descarte de resíduos sólidos nas águas

do mar, ou próximo ao mar, no meio ambiente, incluindo a vida aquática em

geral e nos animais marinhos? 

(     ) Sim                                          (     ) Não

Se sim, explique quais são:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9) Qual a relação existente entre consumo e o meio ambiente?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10) O que é obsolescência? Como ela pode ser classificada?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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APÊNDICE C – PERCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

1) Quais suas impressões sobre a temática trabalhada e sobre a forma como o

conteúdo foi ensinado?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) Como você avalia a experiência de participar dessa pesquisa? Justifique.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3) Depois de participar dessa pesquisa você notou diferença em relação ao seu

ponto de vista sobre algum tema refletido? Justifique. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4) Você adotou alguma medida para ajudar a diminuir o problema da geração

de lixo, ao longo do período de desenvolvimento de nossa da proposta

pedagógica? Relate. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5) Como você avalia a possibilidade de outras pessoas terem acesso a essa

temática e aos conteúdos trabalhados durante essa proposta pedagógica?

Justifique.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

51



APÊNDICE D – PERCEPÇÃO DO PROFESSOR SOBRE A PROPOSTA

PEDAGÓGICA

1) Quais são as suas impressões sobre o conteúdo trabalhado?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2) Como você avalia a metodologia utilizada para o desenvolvimento da

proposta de ensino?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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