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RESUMO 

 

Objetivou-se com essa pesquisa investigar como se dá a coleta seletiva na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Mariocay que se localiza na cidade de Gurupá, estado do Pará, para 

elucidar essa questão dialogou-se com alguns pesquisadores importantes da temática 

ambiental como Dias (2006), Pedrini (1998) entre outros que foram fundamentais para a 

conclusão deste trabalho, para tanto foi realizada uma pesquisa de campo o que possibilitou 

uma aproximação com o local em estudo e a aplicação de uma entrevista para 65 alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental dos turnos da manhã, intermediário e tarde. Para isso, foi 

elaborado um questionário com perguntas sobre as suas informações básicas, coleta seletiva, 

reciclagem e destino dos resíduos sólidos produzidos na escola. Foram obtidas consideráveis 

informações que permitiram análise e compreensão da temática de nossa pesquisa. Os dados 

obtidos demostraram que a escola precisa ter como meta a transformação de hábitos 

mobilizando os alunos para a formação da percepção e consciência ambiental, uma vez que as 

entrevistas mostram que muitas questões referentes ao descarte de lixo em locais inadequados 

apesar de visíveis passam despercebidos pelos alunos, desse modo, a Educação Ambiental é 

uma importante ferramenta que oportuniza aos professores sensibilizar os alunos e a 

comunidade, alvo de ações de intervenção e que os educadores precisam estar qualificados 

profissionalmente para trabalhar com essa temática na escola. Conclui-se que ao longo dos 

tempos gerou-se uma forte pressão sobre o meio ambiente global provinda das ações 

desmedidas do ser humano, ocasionando o surgimento dos movimentos ambientalistas que 

passaram a questionar o atual modelo de desenvolvimento industrial que se alastrou pelo 

mundo e que é necessário para se mudar esse quadro de degradação ambiental que herdamos 

de nossos antepassados e que levamos adiante discutir com a sociedade questões ambientais 

sustentáveis para superar a necessidade que o povo tem de conhecimentos acerca dessa 

temática e dos danos que os resíduos sólidos despejados em locais inapropriados ocasionam a 

saúde.  

 

Palavras-chave: Reciclagem. Coleta Seletiva. Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this research investigate how selective collection in Municipal Elementary 

School Mariocay which is located in the city of Gurupá, state of Pará, to elucidate this 

question is dialogued with some leading researchers of environmental issues as Days (2006 ), 

Pedrini (1998) among others who were instrumental in the completion of this work, for both 

field research was conducted which allowed an approach to the location study and the 

application of an interview with 65 students of the 6th grade of elementary school the 

morning shift, intermediate and late. For this, a questionnaire with questions about their 

background information, selective collection, recycling and disposal of solid waste produced 

in school was prepared. Considerable information was obtained that enabled analysis and 

understanding of the subject of our research. The data showed that the school needs to aim the 

transformation of habits mobilizing students for the formation of perception and 

environmental awareness, since the interviews show that many issues related to waste 

disposal in inappropriate places in spite of visible go unnoticed by Students thus 

environmental education is an important tool that provides an opportunity for teachers to 

sensitize students and the community, target of intervention actions and that educators need to 

be professionally qualified to work with this theme in school. It concludes that over the years 

generated a strong pressure on the global environment stemmed from unreasonable actions of 

human beings, causing the emergence of environmental movements who began to question 

the current model of industrial development that has spread around the world and that it is 

necessary to change this picture of environmental degradation that we inherited from our 

ancestors and we carry forward discuss with society sustainable environmental issues to 

overcome the need that people have knowledge about this subject and damage that solid waste 

dumped in inappropriate places cause health. 

 

 

Keywords: Recycling. Selective Collect. Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos são um dos grandes problemas ambientais do século XXI, pois os 

modelos consumistas adotados por grande parte das sociedades modernas provocam o 

aumento exagerado do volume de resíduos descartados. A produção de resíduos sólidos de 

diferentes naturezas (domésticos, industriais, serviços de saúde, etc.) e o descarte 

indisciplinado contamina o solo, a água, o ar e provocam doenças, enchentes e diminuição da 

vazão das águas dos rios. 

Neste contexto, o destino dos resíduos sólidos passa a ser um dos mais importantes 

temas discutidos pela Educação Ambiental. Trata-se de saber como se livrar do que é 

considerado sem utilidade e de reconhecer que se está diante de um problema ambiental de 

grandes proporções. Infelizmente, no modelo de sociedade que vivemos, não há como não 

produzir lixo. Desta maneira, a grande preocupação em torno do destino dos resíduos sólidos 

se dá principalmente devido a sua característica de ser inesgotável, comprometer grandes 

áreas para depósito, por sua complexidade estrutural e à grande diferença de materiais, de 

substâncias que trazem pequenos perigos a substâncias altamente tóxicas à vida no planeta. 

Os problemas provocados pelo descarte acentuado, acúmulo e destinação inadequada 

dos resíduos sólidos são mais preocupantes à medida que a quantidade e a variedade 

aumentam em proporção inversa à disponibilidade de espaço nas cidades para sua deposição, 

ou seja, cresce a quantidade de resíduos produzidos e diminuem as áreas disponíveis para 

descarte. Em geral, expressivas quantidades de resíduos vêm sendo armazenadas em áreas não 

apropriadas ou simplesmente despejadas em lixões a céu aberto, sem a mínima preocupação 

com a higiene ambiental.  

Como consequência, têm-se a contaminação dos recursos naturais, tais quais recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, do solo, do ar e a degradação da paisagem, além da 

proliferação e disseminação de ratos, moscas, baratas, bactérias, vermes, fungos e vírus, 

transformando esses locais em fonte difusora de doenças. A realidade da situação do acúmulo 

de resíduos sólidos na cidade de Gurupá é evidente e preocupante, pois a ausência de políticas 

públicas, saneamento básico, profissionais capacitados na área de Educação Ambiental são 

fatores que contribui para o crescimento alarmante de doenças como a contaminação da água, 

transmissão de doenças por bactérias, mosquito da dengue, leptospirose causada pela falta de 

conhecimento a respeito do tratamento adequado do lixo. 
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Desse modo, a pesquisa teve como objetivo geral investigar como se dá a coleta 

seletiva na Escola de Ensino Fundamental Mariocay e objetivos específicos, compreender a 

importância da relação entre escola e a sociedade de como assumir o seu papel com 

responsabilidade de construir o mundo; selecionar adequadamente o lixo na escola por meio 

da coleta seletiva manuseando cada um nos recipientes.  

Existe a necessidade de discutir a problemática a partir de ações que levem a 

conscientização dos indivíduos de modo que os mesmo mudem suas práticas cotidianas 

relacionadas à seletividade de todos os tipos de resíduos. Sabe-se que, historicamente as 

sociedades sempre deixaram de valorizar o uso de lixo por não saberem que o mesmo poderia 

melhorar a renda familiar. Assim, observa-se que nos últimos tempos as áreas que se propõe 

em investigar os problemas ambientais, estão recebendo uma atenção especial, devido à 

gravidade de vários problemas ambientais inclusive os que estão relacionados ao descarte 

irresponsável do lixo, que ora incomoda o mundo. 

No entanto, para que a educação de fato possa ter um papel importante na construção 

da cidadania, é preciso levar em consideração que a educação ambiental acrescenta uma 

especificidade: compreender e intervir sobre os problemas e conflitos ambientais causados 

pela relação sociedade natureza e como se pode perceber a escola é a instituição encarregada 

de tal tarefa. Aos educadores cabe a responsabilidade de acordar o aluno para o bom senso de 

descobrir dentro de si a autoconfiança e potencialidade para o exercício de sua cidadania, 

desencadeando posturas e atuações mediante as dificuldades sócio ambientais. (DACACHE, 

2004). 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. Inicialmente, faz-se uma breve 

introdução sobre o tema do trabalho, em seguida, no capítulo um trata-se do desenvolvimento 

do homem e sua relação com a natureza, bem como o desenvolvimento da Revolução 

Industrial e seus impactos no meio ambiente, sobre a crise ambiental e a questão da 

sustentabilidade e seletividade e reciclagem dos resíduos sólidos. 

No capítulo dois, apresentam-se os materiais e os métodos utilizados para a coleta de 

dados e como foram tabulados em gráficos os resultados das entrevistas com alunos e 

professores. No capítulo três são apresentadas as discussões relacionadas sobre a coleta de 

materiais sólidos na Escola Mariocay, como vem se desenvolvendo a Educação Ambiental na 

cidade de Gurupá e como a escola lida com essas questões e por fim fazem-se as Conclusões 

Finais e apresentam-se as Referências que deram suporte teórico ao trabalho.  
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1-CAPITULO I – O HOMEM NA NATUREZA 

 

1.1 - O DESENVOLVIMENTO DO HOMEM 

 

Historicamente, a humanidade não tem se preocupado com a vida no planeta. De 

acordo com Dias (1992), há uns cinco milhões de anos os primeiros seres humanos que 

habitavam o planeta Terra enfrentaram inúmeros desafios e dificuldades relacionadas à sua 

própria sobrevivência, porquanto a falta de conhecimento acerca da natureza tornava o 

homem um ser submisso a ela, ou seja, a vida do homem era afetada pela natureza tanto 

quanto a natureza era afetada pelo homem. Assim, o homem precisava de alguma forma, 

saber quais frutos serviriam para comer, onde encontrar água durante o período de estio, como 

proceder para evitar animais ferozes, quais plantas utilizar para produzir remédios e quais 

materiais poderiam ser utilizados como materiais de construção. 

No início dos tempos, quando os recursos naturais eram extraídos da natureza, o 

homem o fazia de forma parcimoniosa, apenas o necessário, sem desperdícios e os 

resíduos eram degradados e absorvidos por ela sem comprometer o meio ambiente, 

constituindo parte de um ciclo natural de decomposição. A percepção humana era 

extremamente desenvolvida, pois era essencial a sua sobrevivência, como na procura 

por alimentos e na sua proteção de animais e intempéries (KRÜGER, 2001, p. 29). 

 Naquele momento, percebe-se que o conhecimento ambiental era adquirido no 

confronto com situações práticas e serviam para proteção contra possíveis “ataques da 

natureza” e para melhor aproveitamento de seus benefícios. Tal conhecimento era passado de 

geração em geração, muitas vezes acrescido de novas informações. Soarez de Oliveira (2002) 

afirma que, nos primórdios da humanidade, existia o que se pode denominar de unicidade 

orgânica entre o homem e a natureza, sistema no qual o ritmo de trabalho e de vida dos 

homens acompanhava e se prostrava ao ritmo da natureza.  

 No entanto, com o passar dos tempos, a evolução do conhecimento do homem e a 

interação deste com a natureza ultrapassou a questão da simples sobrevivência, pois as 

ciências começaram a evoluir e os fenômenos naturais começaram a ser compreendidos. 

Assim, o homem deixou de abrigar-se em cavernas ou em árvores e começou a construir suas 

habitações. Deixou de colher alimentos e passou a plantar, deixou de caçar e passou a 

domesticar animais, a elaborar alimentos a partir da transformação de matérias-primas. 

Começou a se deslocar a pé, mas com o tempo passou a encurtar distâncias, movimentando-se 
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primeiro sobre animais e depois em veículos e passou a resolver o problema do calor e do frio 

com técnicas apropriadas ao seu novo modo de vida.  

Portanto, percebe-se que com evolução da civilização humana e a crescente 

urbanização de territórios, a percepção do homem em relação ao ambiente foi mudando 

abruptamente. Antes o homem se sentia parte da natureza, mesmo provocando nela algumas 

alterações, porém, o homem moderno, ao contrário, tornou-se um adversário da natureza, 

alguém que parece lutar contra ela, a fim de dominá-la. Desta maneira, a natureza passou a ser 

entendida como algo separado e inferior a sociedade humana, cujos recursos podem ser 

produzidos infinitamente. Assim, a partir deste entendimento sobre a natureza, o homem, para 

atender suas próprias necessidades, começou a esboçar uma nova realidade baseada na egoísta 

tríade: retirar, consumir e descartar. 

 

1.2- REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E OS RECURSOS NATURAIS 

 

Desde o século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, a sociedade vem 

sofrendo enorme impacto no processo de transformação da produção de matéria-prima, pois o 

trabalho manual foi substituído pelo trabalho das máquinas em nome do desenvolvimento 

econômico de alguns grupos em detrimento da massa trabalhadora. Dessa forma, houve a 

substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia a vapor, com 

todas essas mudanças, houve as etapas das industrializações pela notável evolução 

tecnológica. Com a revolução nas técnicas de produção e a organização do trabalho, abriu-se 

um novo caminho para o enriquecimento dos países: a produção fabril, no qual cada 

trabalhador realiza uma etapa específica, possibilitou a produção em larga escala o livre 

comércio (concorrência), o investimento em tecnologia e a ampliação do mercado mundial. 

A Revolução Industrial eclodiu na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. 

Depois se expandiu para outros países, como França, Bélgica, Holanda, Rússia, Alemanha e 

Estados Unidos. Foi marcada pelo desenvolvimento de novas tecnologias e descobertas 

científicas que tiveram aplicações diretas nas técnicas e formas de produzir, nos meios de 

transportes (navios movidos a vapor, trem, automóvel) e nas comunicações (telegrafo, rádio, 

telefone), acelerando a velocidade e, mais uma vez, encurtando distâncias. 

Desta maneira, o capitalismo consolidou-se nas sociedades em que se instalou, e a 

indústria passou a disputar com o comércio a condição de principal setor de acumulação de 
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riquezas. Isso trouxe diversas transformações nas condições de vida das pessoas e nas 

relações de trabalho entre determinados setores da sociedade. Ocorreu, por exemplo, na 

Inglaterra um êxodo do campo para a cidade, que recebeu milhares de camponeses em busca 

de trabalho nas fábricas. 

Havia, portanto, uma grande oferta de mão de obra, num sistema produtivo em que os 

trabalhadores não eram proprietários de nenhum instrumento de produção: nem das 

instalações, nem do dinheiro do investimento, nem das máquinas, nem da matéria-prima. 

Soarez de Oliveira (2002) afirma que, sob as leis e normas do capitalismo, o contato com os 

recursos pertencentes à natureza passa, necessariamente, pelas relações mercantis, uma vez 

que sua apropriação pelo capital implica a eliminação de sua gratuidade natural. Desta 

maneira, o próprio trabalhador neste processo de acumulação de capital encontra-se obrigado 

a fazer de sua força de trabalho mais uma mercadoria, sempre a serviço do próprio sistema 

capitalista, em troca de um salário.   

Neste sentido, com o objetivo de aumentar os lucros e expandir suas empresas, os 

industriais ingleses empenharam-se em obter não apenas liberdade econômica e ampliação 

dos mercados consumidores. Havia também a busca por mão de obra barata para trabalhar nas 

fábricas. Com isso, os operários recebiam, de modo geral, salários baixos. Estes eram tão 

reduzidos que com frequência, toda família, incluindo mulheres e crianças, eram obrigadas a 

trabalhar nas fábricas para sobreviver. 

O capital torna-se o responsável pela ruptura na relação interdependente entre o 

homem e a natureza, através de seu processo de produção/reprodução que impõe que o ritmo 

das atividades humanas não seja o mesmo da natureza, mas o das relações capitalistas. 

Contudo à medida que aumenta a capacidade de extração dos insumos da natureza, aumenta, 

também, a quantidade de matéria-prima transformada e de recursos naturais explorados, tudo 

isto justificado apenas pelo aumento da lucratividade de poucos em detrimento da qualidade 

de vida de muitas pessoas. 

Nessas condições, os bens, antes duradouros, passam cada vez mais a ter um aspecto 

descartável, de forma a promover o aumento do consumo. Essa cultura passa a ser 

tão enraizada que o grau de desenvolvimento de uma sociedade ou nação passa 

inclusive a ser avaliado pela quantidade de lixo não orgânico produzido. Quanto 

mais elementos descartáveis, não orgânicos, o lixo contiver, mais aquela sociedade é 

considerada desenvolvida economicamente, contribuindo, paradoxalmente, para 

maior degradação do planeta (KRÜGER, 2001, p.30). 

Portanto, é com o surgimento da Revolução Industrial que a natureza passou a ser 

vista e tratada pelo homem como um grande depósito de matérias-primas com capacidade de 
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reposição infinita de estoque, o que gerou o esgotamento de recursos naturais, a destruição 

sistemática de ecossistemas e a perda da biodiversidade, levando a um dos maiores prejuízos 

ambientais da história da humanidade, evidenciando, desta forma, o modelo de 

desenvolvimento insustentável por trás desta realidade. 

 

1.3-MUDANÇAS NO MODO DE PRODUÇÃO 

 

Com a Revolução Industrial o processo de mecanização da produção ocorrido 

inicialmente na Inglaterra, no século XVIII, provocou mudanças na forma de fazer, 

transportar e comercializar mercadorias. Essas mudanças alteraram profundamente a maneira 

de viver e trabalhar das pessoas e acabaram por consolidar o capitalismo. Assim como, 

“representou a tradução mais fiel da hegemonia da produção em detrimento da conservação 

dos recursos naturais, isto é, da hegemonia humana na natureza”(SEGURA, 2001, p.31). 

Ao longo da história, podemos caracterizar três formas principais de transformação de 

matérias- primas: 

 Artesanato – Esse sistema surgiu há milhões de anos. O trabalhador faz tudo sozinho: o 

tecelão faz o fio e tece, produzindo o tecido; o sapateiro prepara o couro, recorta-o, 

confeccionando o sapato. No artesanato, em geral, os meios de produção como 

ferramentas e matérias-primas pertencem ao trabalhador, que geralmente, desempenha 

suas atividades em casa em uma oficina. 

 Manufatura – A partir do final da Idade Média, muitos artesãos passaram a trabalhar para 

um senhor, em geral um comerciante. Nesse caso, esse senhor fornecia a matéria-prima, e 

o artesão fazia o produto. Com o tempo, esses trabalhadores passaram a ser reunidos em 

um único lugar, recebendo salários para confeccionar o produto. No novo sistema, quase 

todos os meios de produção pertenciam ao empregador, e a produção era dividida em 

diversas etapas. Isso permitiu um grande aumento na produção, mas fez com que o 

trabalhador perdesse parte do controle sobre o produto final. 

 Maquino fatura – É nesse processo que surgem as fábricas, com a larga utilização das 

máquinas em substituição às ferramentas e ao próprio trabalho do ser humano. Em 

grandes instalações, realizando trabalhos bem específicos e operando máquinas, o 
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trabalhador não é mais dono dos meios de produção e praticamente não tem controle sobre 

a produção e o produto final. 

Com a revolução nas técnicas de produção e a organização do trabalho, abriu-se um 

novo caminho para o enriquecimento dos países: a produção fabril, no qual cada trabalhador 

realiza uma etapa específica, possibilitou a produção em larga escala, o livre comércio 

(concorrência), o investimento em tecnologia e a ampliação do mercado mundial. Esses 

elementos tornaram-se indispensáveis à busca de lucratividade. Nesse sentido, ampliar a 

capacidade produtiva por meio da produção industrial significava também a necessidade de 

ampliar mercado para os seus produtos e conquistar outras áreas para o fornecimento de 

matérias primas.  

 

1.3.1-A Revolução Industrial em movimento 

 

A ciência e a tecnologia desenvolveram-se muito rapidamente a partir do início do 

século XX e a intensificação da atividade industrial tornou suas técnicas de produção cada vez 

mais sofisticadas e foram multiplicadas ocupando território físico e comprometendo cada vez 

mais o meio ambiente (MELO, 2012). 

A tecnologia avança e a industrialização segue junto, com isso provocando mais riscos 

à vida humana. Ao lado do crescimento industrial existe a pressão econômica para dela 

(indústria) tirar mais lucro e desempenho. Explorando, muitas vezes, sem nenhum controle ou 

prevenção, as riquezas da terra por ordem de um capitalismo egocêntrico em sua forma de 

produzir. Esses fatos constatados atualmente afetam diretamente o meio ambiente, muitas 

vezes provocando impactos negativos, irreversíveis ou de difícil recuperação (MELO, 2012).  

Hoje os riscos produzidos se alastram em quase todas as dimensões da vida humana, 

obrigando-nos a rever a forma como agimos em relação ao meio ambiente. O consumismo 

leva a nos questionar sobre os hábitos de consumo e a maneira como a produção disso está 

sendo alimentada pelo próprio meio ambiente. As novas tecnologias industriais proporcionam 

inúmeras comodidades para nosso bem estar. No entanto, devemos ter a consciência dos 

riscos que essas novas tecnologias provocam no ambiente e a gravidade da situação 

(MAZZER E CAVALCANTI, 2004). 
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1.4 - A PRODUÇÃO INDUSTRIAL E AS MUDANÇAS AMBIENTAIS 

 

A ação humana sobre a natureza para garantir a sobrevivência dos indivíduos é uma 

característica encontrada nos mais diversos grupos sociais, nos diferentes momentos da 

história da humanidade. Qualquer povo ou sociedade modifica a natureza, embora de formas 

diferentes. Até o século XVIII, a ação humana sobre a natureza não causou transformações 

profundas. O homem construía habitações, caçava e domesticava animais, recolhia frutos das 

árvores e derrubava uma parte pequena das matas para fazer plantações. Pode-se dizer que 

havia então um equilíbrio nas relações do ser humano com a natureza (SOAREZ DE 

OLIVEIRA, 2002). 

A partir da revolução industrial que se iniciou na segunda metade do século XVIII, a 

natureza foi sendo profundamente modificada, até chegar ao grave problema atual da 

degradação do meio ambiente. A revolução industrial, portanto, constitui um marco, isto é, 

um momento importante na mudança das relações do ser humano com a natureza. Desde 

então, manchetes sobre problemas ambientais permeiam jornais e telejornais de quase todo o 

mundo e os chamados desastres ecológicos passaram a fazer parte do nosso cotidiano. O 

homo faber vem interferindo em ciclos naturais que levaram de milhões a bilhões de anos 

interagindo dinamicamente para formar as condições de vida as quais nos adaptamos 

(KRÜGER, 2001).  

 

1.5 - A PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

No decorrer do século passado, a sociedade capitalista vinha infligindo exageros de 

poluição à natureza por produtos industrializados e tóxicos, prejudicando o planeta e a 

existência do próprio ser humano. Com a produção de resíduos em larga escala, entenda-se 

esse processo no sentido de sólidos e no sentido social como: a miséria, a fome e a exclusão 

que, no entanto, vem desde o passado e continua avançando neste milênio, visando o lucro, 

com a afirmação da ação empresarial, com o processo de produção capitalista, e sendo 

caracterizado pela economia de mercado, hoje vinculada ao neoliberalismo (MONTEIRO et 

al, 2012).  

Em decorrência do mesmo está ligado ao consumo sem limites trazendo o desperdício 

e a grande produção de resíduos, dessa forma a manutenção da produção busca atender o 
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crescente consumo e requer buscar cada vez mais o uso de recursos naturais e energéticos, de 

forma produtiva da economia para o mercado capitalista industrial. Assim, quanto mais rápido 

o desenvolvimento tecnológico, maior o ritmo de alterações provocadas no meio ambiente 

(MONTEIRO et al, 2012). 

O aumento da escala de produção de bens de consumo tem sido um importante fator 

que estimula a exploração dos recursos naturais e eleva a quantidade dos resíduos. Para 

Barbieri (2004), a concepção de um ser humano separado dos outros elementos da natureza 

talvez tenha sido o fato de maior relevância para o aumento dos problemas ambientais.  

Neste sentido, da Revolução Industrial até os dias atuais, assistimos a inúmeros 

prejuízos ao ambiente natural, não apenas pela imprudência em relação às emissões de gases 

estufa e resíduos que poluíram o ar e os rios, mas também por explorar irresponsavelmente os 

recursos naturais sem atentar para as consequências futuras, ocasionando a transformação 

radical de paisagens originais em espaços vazios. Assim, pode-se observar que um dos piores 

resquícios desse modelo perdura nas culturas das sociedades atuais: a concepção predatória 

em relação à natureza. Essa maneira egoísta de pensar ampliou-se ao longo das gerações, 

gerando alienação generalizada das sociedades que se tornaram alvos fáceis de um modelo 

capitalista que impõe à sociedade a cultura do consumismo. 

 

1.5.1 - As questões ambientais 

 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO) 

(1997), a humanidade está tomando consciência dos danos e destruições causados ao 

ambiente natural. No entanto, até que se chegasse a uma conscientização de que o homem 

precisava interagir de modo diferente com a natureza, de forma proveitosa e menos 

degradante muitos desastres ambientais já haviam ocorrido. Neste sentido, alguns 

acontecimentos que foram marcantes em meados do século XX auxiliaram numa tomada de 

consciência sobre os riscos da industrialização e do uso indiscriminado da tecnologia. Alguns 

desses fatos serão relembrados aqui para melhor analisar todo o impacto de destruição e danos 

ambientais que a indústria causa no espaço físico em que se habita, transformando-o e 

alterando a ecologia natural que responde pelo processo de vida tanto vegetal, como animal. 

Os antecedentes da crise ambiental da década de 1970 manifestaram-se ainda nas 

décadas de 1950 e 1960, diante de episódios como a contaminação do ar em Londres 

e Nova York, entre 1952 e 1960, os casos fatais de intoxicação com mercúrio em 
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Minamata e Niigata, entre 1953 e 1965, a diminuição da vida aquática em alguns 

dos Grandes Lagos norte-americanos, a morte de aves provocada pelos efeitos 

secundários imprevistos do DDT e outros pesticidas e a contaminação do mar em 

grande escala, causada pelo naufrágio do petroleiro Torrei Canyon, em 1966. 

(Medina, 2008, p.02). 

No final da Segunda Guerra Mundial com o lançamento da bomba atômico sobre as 

cidades de Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de milhares de pessoas, o mundo se 

surpreendeu com o potencial destrutivo que se havia atingido com o avanço tecnológico e 

industrial. A partir do início dos testes nucleares e as explosões das bombas atômicas sobre o 

povo japonês, próximo a metade do século XX, é que surge e se organizam os primeiros 

ambientalistas, chamados alternativos, procurando mostrar ao mundo a possibilidade de estar 

sob o comando de industriais capitalistas, que poderiam explodir o planeta por conta de suas 

ambições e egoísmos. 

Entretanto, a verdadeira tomada de consciência ecológica, começou com a 

percepção de que o planeta estava sendo permanentemente danificado, quando no 

final da década de 1950 e o Japão estava passando por um rápido processo de 

industrialização. Nessa época, na Baía de Minamata, as pessoas ainda viviam como 

há centenas de anos, tiravam o alimento do mar e comiam peixe fresco diariamente. 

O primeiro sinal de alerta e de que havia alguma coisa errada, foi notado através dos 

gatos que, também comiam peixes, começaram agir estranhamente, com ataques e 

tremores seguidos de morte. Algumas pessoas começaram a apresentar os mesmos 

sintomas. As crianças estavam nascendo com o cérebro danificado. Tomiji Matsuda 

nasceu cego e com o cérebro defeituoso, tornando-se mais tarde um símbolo do 

movimento ecológico. Os médicos suspeitaram inicialmente que se tratava de 

envenenamento por metal e chamaram o fenômeno de “doença de Minamata”. Não 

existia nenhum tipo de veneno na Baía antes que uma indústria tivesse se instalado 

na vila – a Chiso Corporation. A fábrica continuou poluindo, matando e deformando 

gente e animais por mais dez anos. Os japoneses, assim como a maioria das pessoas 

no final dos anos 50, relacionavam fumaça e lixo com progresso, prosperidade e 

geração de empregos, e o Japão estava tentando acompanhar o ritmo de 

industrialização da Europa Ocidental e da América do Norte. Na época, o problema 

de Minamata ainda era considerado simplesmente um fato local. (MELO, 2012, p. 

04). 

Outro caso marcante a ser relatado foram os efeitos negativos da industrialização no 

campo, onde os pesticidas pareciam resolver definitivamente os problemas causados pelas 

pragas. Até que, em 1962, a jornalista e bióloga Rachel Carson lançou, nos Estados Unidos, o 

livro “Silent Spring”, cujo título refere-se ao silêncio causado pela ausência de insetos e de 

pássaro na primavera. Neste livro ela denunciava os perigos causados pelos inseticidas e 

pesticidas. Carson afirmava que os produtos químicos matavam os insetos e pragas 

prejudiciais, mas também os benéficos e destruíam o solo e envenenavam as pessoas (ROSA, 

2001). 

Com a publicação do livro de Rachel Carson promovia-se, naquele momento, uma 

discussão na comunidade internacional relacionando-se a diminuição da qualidade de vida, 

com o uso exacerbado de produto de síntese química na produção agrícola, contaminando os 
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alimentos e deixando resíduos no meio ambiente (ROSA, 2001). Nesse momento, ainda não 

se falava em Educação Ambiental, no entanto, os problemas ambientais já demonstravam a 

irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista. O aviso para os perigos de 

contaminação por conta dos produtos químicos acontecia quando os países industrializados 

estavam ficando cada vez mais dependentes do petróleo. 

Segundo Melo (2012), no final da década de 1960, o mundo mais uma vez se 

surpreendeu com um enorme derramamento de óleo na costa oeste da Inglaterra, sendo 

exibido nos noticiários o terrível espetáculo de animais morrendo atingidos pelo petróleo e de 

praias atingidas pelo vazamento. Ainda de acordo com o autor “o mais grave derramamento 

de óleo aconteceu no Alasca, em 1989, quando o navio Exxon Valdez se chocou com um 

rochedo. O casco se rompeu e deixou vazar 40 milhões de litros de petróleo, atingindo uma 

área ambiental de 250 km
2
.” (2012, p.04). 

Os grandes acidentes em detrimento do meio ambiente e da qualidade de vida dos 

seres vivos continuaram acontecendo por toda metade do século XX. 

Em dezembro de 1984, a cidade de Bhopal, na Índia, foi contaminada por 40 km
2
 de 

gás tóxico. Cerca de 200 mil pessoas ficaram queimadas ou cegas, 10 mil morreram 

na hora e até hoje as vítimas sobreviventes apresentam problemas respiratórios ou 

no aparelho digestivo. A causa foi um acidente na fábrica de pesticidas Union 

Carbide, multinacional com sede nos Estados Unidos. (MELO, 2012, p.05). 

Esses acontecimentos, entre outros, como se pode perceber, receberam ampla 

publicidade, fazendo com que países desenvolvidos temessem que a contaminação já 

estivesse pondo em perigo o futuro do homem.  

Em abril de 1986, ocorreu o maior acidente nuclear na Usina Nuclear de Chernobil, 

localizada na Ucrânia, então parte da União Soviética. É considerado o pior acidente 

da história da energia nuclear, produzindo uma nuvem de radioatividade que atingiu 

a União Soviética, Europa Oriental, Escandinávia e Reino Unido. Grandes áreas da 

Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram muito contaminadas, resultando na evacuação 

e reassentamento de aproximadamente 200 mil pessoas. É difícil precisar o número 

de mortos causados pelos eventos de Chernobil, devido às mortes esperadas por 

câncer, que ainda não ocorreram e são difíceis de atribuir especificamente ao 

acidente. Um relatório da ONU de 2005 atribuiu 56 mortes até aquela data – 47 

trabalhadores e 9 crianças com câncer de tireóide – e estimou que cerca de 4000 mil 

pessoas morrerão de doença relacionada com o acidente. O Greenpeace, entre outros 

contesta a conclusão do estudo.O governo soviético procurou esconder o ocorrido da 

comunidade mundial, até que a radiação em altos níveis foi detectada em outros 

países. (MELO, 2012, p.05). 

Estes são alguns dos acidentes de grandes proporções que abalaram e proporcionaram 

ao mundo a necessidade da tomada de consciência adequando melhor o crescimento 

tecnológico e industrial, estabelecendo normas mais rígidas com relação ao uso e exploração 

do ambiente natural, com a finalidade de prevenir e precaver as eventuais calamidades que 
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possam vir acontecer. No entanto, acidentes de menores proporções, acontecem no mundo às 

centenas, todos eles transformando de forma negativa o meio ambiente natural, ou seja, muito 

ainda precisa ser feito para uma mudança de atitude mais positiva das pessoas em relação ao 

uso que se faz do meio ambiente. 

Entretanto, um dos mais importantes movimentos sociais dos últimos anos foi a 

chamada “Revolução Ambiental”, que promoveu significantes transformações no 

comportamento da sociedade como um todo e na organização política e econômica mundial. 

Começando a ser questionada e debatida no final do século XIX, a questão ambiental emergiu 

após a Segunda Guerra Mundial, promovendo importantes mudanças na visão do mundo. A 

humanidade, pela primeira vez, percebeu que os recursos naturais são finitos e que seu uso 

incorreto pode representar o fim de sua própria existência. Com o surgimento da consciência 

ambiental, a ciência e a tecnologia passaram a ser questionadas. 

Desta forma, a Educação Ambiental surge como alternativa para mudar o 

comportamento das pessoas em relação ao meio ambiente, porém sua prática necessita ainda 

de muitos avanços, para que realmente tenha uma ação transformadora, e dentro de uma série 

de questões ambientais, os resíduos sólidos é uma das mais complexas, pois abrange diversos 

aspectos além do ambiental, como a questão do consumismo, da exclusão social e dos 

aspectos econômicos sobre o desperdício. 

 

1.5.2 - A crise ambiental e a sustentabilidade 

 

A transformação dos valores que passaram a priorizar a acumulação materialista, o 

individualismo, a mudança na organização das cidades, dos meios de transportes e 

comunicação, da agricultura e a reorganização da vida cultural em decorrência das conquistas 

tecnológicas do pós-guerra nos acompanha até os dias de hoje (CASCINO, 2007). Deste 

modo, o homem passa a conceber uma posição de dominador dos recursos naturais buscando 

um desenvolvimento a qualquer custo. 

Essa nova maneira de perceber o mundo tem provocado um verdadeiro impacto sobre 

o ambiente natural e seus efeitos que só foram percebidos como problema ambiental nas 

últimas décadas do século XX quando se observou um conjunto de fatores que levaram a uma 

crise pela poluição e degradação do ambiente natural demonstrando a falta de compreensão 

das relações existente entre homem e natureza. Com isso, a relação predatória do homem 
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sobre a natureza se intensificou, pois ele não mais se considera parte da natureza e sim seu 

dominador. 

Reconhece-se, portanto, que a civilização moderna é caracterizada pelo consumo 

exagerado, cercado de pobreza, em consequência da injusta distribuição de renda gerada pelo 

capitalismo. A cultura e a subjetividade do real dão lugar a negociações financeiras, que não 

estão interessadas nas tradições e nos costumes e vê a natureza simplesmente como fonte 

inesgotável de recursos que garantem a sobrevivência humana. 

Neste contexto, a crise ambiental deve ser pensada histórica e culturalmente e tendo 

fatores políticos e econômicos como determinantes de tal situação, pois “o modelo econômico 

da sociedade atual produz cada vez mais necessidades, na busca de formas de satisfazê-las, 

esgotam-se os recursos naturais” (TOZONI-REIS, 2008, p.28). Portanto, a natureza é 

transformada em mercadoria e, assim, grandes problemas socioambientais surgem e exigem 

soluções cada vez mais urgentes. 

De acordo com Segura (2001, p.32) “a sociedade passou a imprimir no mundo sem 

considerar as escalas de grandeza e complexidades merecidas, desencadeando os 

desequilíbrios que hoje comprometem a própria vida humana”. Somente com a percepção do 

impacto provocado pela ação humana sobre o ambiente é que se começa a manifestar a 

necessidade de mudanças e transformações na busca de soluções para a baixa qualidade de 

vida de muitas comunidades. 

 

1.6 - MOVIMENTOS AMBIENTAIS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os perigos impostos pela industrialização no mundo fizeram surgir movimentos de 

resistência e conscientização (educação, informação ecológica) no sentido de se criar normas 

e organismos que possam controlar riscos presentes e muito especialmente a noção 

relacionada com o futuro ambiental da humanidade. Sob essa perspectiva, compreendeu-se 

que a humanidade precisa reconhecer que as agressões ao meio ambiente colocam em risco a 

sobrevivência da própria espécie. Neste sentido, é a vida que se encontra em iminente perigo, 

haja vista que não é possível conceber um ecossistema sem o ser humano, tampouco é 

possível pensar na existência da humanidade sem a existência de algum ecossistema 

(KRAEMER, 2004). 
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 Assim, diante do quadro exposto acima, surgem vários grupos de defensores e 

pacifistas ambientais que, segundo afirma Santos (2005), buscaram discutir com o cidadão, as 

autoridades e os meios de comunicação suas respectivas responsabilidades para o 

enfrentamento das questões que envolviam a degradação ambiental. Nas décadas de 60 e 70, 

um dos primeiros movimentos sociais a lutar para tentar reverter esse caótico quadro de 

degradação que envolvia o meio ambiente foi a construção de uma nova ciência que ficou 

conhecida como Ecologia. Desta maneira, qualquer decisão seria baseada nos conhecimentos 

e descobertas da Ecologia e ciências afins, já que o conhecimento sobre o meio ambiente 

ainda era insuficiente.  

No ano de 1972 foi realizada a Conferência de Estocolmo, na Suécia, onde foram 

concebidos o Plano de Ação Mundial e as diretrizes para um Programa Internacional de 

Educação Ambiental. De acordo com Pedrini (1998) “pela primeira vez, a educação ambiental 

foi reconhecida como essencial para solucionar a crise ambiental internacional, enfatizando a 

priorização em reordenar suas necessidades básicas de sobrevivência na Terra”. No entanto, a 

Conferência de Estocolmo, apesar de sua notória importância, configurou-se mais como um 

ponto de partida centralizado para identificar os problemas ambientais, do que um começo de 

ação para resolvê-los e preveni-los.  

Já no ano de 1975, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), em regime de colaboração com o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), em resposta à recomendação nº 96 da Conferência de Estocolmo, 

sobre o Ambiente Humano, nomeia o desenvolvimento da Educação Ambiental como um dos 

elementos de maior importância para que se combata com rapidez a crise ambiental no mundo 

e cria o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA).  

Ainda no ano de 1975, é lançada a Carta de Belgrado no primeiro Seminário 

Internacional de Belgrado, primeiro evento internacional sobre Educação Ambiental, cujo 

objetivo era buscar uma estrutura global para a educação Ambiental, pois a Carta de Belgrado 

principalmente constatou um crescimento econômico e um processo tecnológico que ao 

tempo que trouxeram muitos benefícios para muitas pessoas, também acarretaram sérias 

consequências ambientais e sociais.  

Assim, Pedrini (1998) afirma que a Carta de Belgrado em seu bojo recomendava a 

construção de uma nova ética mundial que viesse erradicar a pobreza, o analfabetismo, à 

fome, a poluição, a exploração e a dominação do homem pelo homem. A Carta de Belgrado 

(1975) afirma textualmente que: 
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Governos e formuladores de políticas podem ordenar mudanças e novas abordagens 

para o desenvolvimento, podem começar a melhorar as condições de convívio do 

mundo, mas tudo isso não passa de soluções de curto prazo, a menos que a 

juventude mundial receba um novo tipo de educação. Esta implicará um novo e 

produtivo relacionamento entre estudantes e professores, entre escolas e 

comunidades, e entre o sistema educacional e a sociedade em geral. 

Neste sentido, percebe-se que a Carta de Belgrado entendia que era de vital 

importância que os cidadãos, em nível planetário, insistissem em favor de medidas que 

dessem suporte ao tipo de crescimento econômico que não acarretasse prejuízos às pessoas, 

assim como não diminuíssem as condições de vida e qualidade do meio ambiente e apostava 

na Educação Ambiental como ponto de mutação da sociedade em geral, bem como em uma 

nova relação entre sociedade e natureza.    

Em outubro de 1977, em Tbilisi na Geórgia (URSS), acontece a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Nessa conferência definem-se os objetivos e 

estratégias a nível nacional e internacional. De acordo com Pedrini (1998), naquele momento, 

postulou-se que a Educação Ambiental seria um elemento fundamental para uma educação 

formal e não formal, da qual deveria resultar benefícios para a humanidade.  

Ainda para este autor (1998) a Declaração de Tbilisi também entendeu que a Educação 

Ambiental é o resultado da reorientação e compatibilidade de diferentes disciplinas e 

experiências educacionais que facilitam uma percepção integrada dos problemas ambientais, 

proporcionando capacitação para ações suficientes às necessidades socioambientais. Dessa 

maneira, definiu como objetivos da Educação Ambiental o seguinte: 

1) Fomentar plena consciência e preocupação sobre a interdependência 

econômica, social, política e ecológica nas áreas urbanas e rurais; 

2) Proporcionar, a cada pessoa, oportunidades de adquirir conhecimentos, 

valores, atitudes, compromisso e habilidades necessárias a proteger e melhorar o 

meio ambiente; 

3) Criar novos padrões de comportamentos de indivíduos, grupos e sociedade 

como um todo em favor do ambiente (DECLARAÇÃO DE TBILISI de 1977, apud 

PEDRINI, 1998). 

Foi nessa conferência que se concluiu que a educação deveria preocupar-se com a 

conscientização, a transmissão de informação, o desenvolvimento de novos hábitos e a 

promoção de valores, bem como o estabelecimento de critério e orientações para a resolução 

de problemas.  

No ano de 1987, em Moscou, realizou-se o Congresso Internacional sobre Educação e 

Formação Relativa ao Meio Ambiente, evento promovido pela UNESCO, cujo documento 

final denominado Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação 

Ambiental para o Decênio de 90, enfatizava, segundo Pedrini (1998), a necessidade de se 
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atender, primordialmente, a formação de recursos humanos nas áreas formais e não formais da 

Educação Ambiental e na inclusão da dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de 

ensino. 

No ano de 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92, porque foi realizada no Rio de 

Janeiro. Teve como principais resultados a Agenda 21, conjunto de proposta de ação para o 

alcance da sustentabilidade, que trata da Educação Ambiental no capítulo 36; a Carta da 

Terra; o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidades 

Global, produzido pelas Organizações Não governamentais (ONG’s). 

Dentre estes vários documentos já mencionados advindos desta conferência, toma 

destaque a Agenda 21, que apresenta um plano de ação para o desenvolvimento sustentável 

em nível planetário. Este documento preconiza que se deve promover em colaboração com as 

ONG’s todo o tipo de programas educacionais centrados nos problemas locais, de modo a 

incentivar uma educação permanente sobre meio ambiente e desenvolvimento. 

Além desses movimentos em prol de uma conscientização do papel do homem na 

natureza, inúmeras leis também foram criadas ao longo do tempo com o intuito de reprimir 

qualquer prática danosa ao meio ambiente, tudo sobre a prevalência de sanções penais e 

administrativas. Uma das primeiras leis que tratou desta questão foi a Lei nº 6.938/81, cujo 

mote era a Política Nacional do Meio Ambiente. Para Pedrini (1998) essa lei foi um marco 

histórico na institucionalização da defesa da qualidade ambiental brasileira. 

Desta maneira, percebe-se que todas essas leis criadas e todos esses movimentos em 

prol de uma ação mais conscientes do homem em relação à natureza, expressam-nos uma 

lição importante: que todos nós (sem exceção) continuamos e vamos continuar a depender do 

meio ambiente para encontrar alimentos, água, enfim, encontrar o que nos é necessário à 

manutenção da vida e, tais razões são mais do que suficientes para que sejamos protetores 

desse ambiente que nos favorece a vida, protegendo-o de todo o tipo de destruição. 

 

1.6.1- A Educação Ambiental no Brasil 

 

No Brasil, as ações voltadas para uma nova visão do ambiente natural começaram por 

iniciativas isoladas de professores na década de 1950, ações que estavam ligadas à ecologia e 
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ao conservacionismo. Segundo os relatos de Dias (2004), em 1973 foi criada a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (SEMA), dentro do Ministério do Interior, convidando o 

professor Nogueira Neto para comandá-la. Foi o primeiro órgão nacional do meio ambiente.  

Dentre suas atividades, havia o controle da poluição e a promoção da Educação Ambiental.  

Em 1975, ocorreu o primeiro Encontro Nacional sobre Proteção e Melhoria do Meio 

Ambiente, promovido pelo governo federal, que trouxe inclusive convidados estrangeiros 

(BRASIL, 1997). Já em 1976, a SEMA, juntamente com a Fundação Educacional do Distrito 

Federal, promoveram cursos de extensão em ecologia para professores. E, ainda para a área da 

Educação Ambiental estabeleceu contato com o Ministério da Educação e da Cultura (MEC), 

resultando na definição de que a Educação Ambiental poderia ser inclusa no currículo escolar, 

porém sem constar como uma matéria isolada (BRASIL, 1997). 

No ano de 1981, foi promulgada a lei nº 6.902, que estabeleceu novos tipos de áreas 

para preservação ambiental. Em agosto do mesmo ano, promulgou-se a primeira lei que 

coloca a Educação Ambiental como um importante instrumento para ajudar a solucionar os 

problemas ambientais. É a mais importante lei ambiental do Brasil, responsável por instituir a 

Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981).   

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), em 1984, estabeleceu as 

diretrizes para a Educação Ambiental e, em 1988, a Constituição brasileira destacou a 

necessidade de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino (MEDEIROS e 

MERCÊS, 2001). A Educação Ambiental tornou-se, nesta constituição, obrigatoriedade em 

todos os níveis de ensino sem que seja tratada como disciplina isolada. A redação final, no 

capítulo do Meio Ambiente, ficou de acordo com as definições internacionais de Tbilisi e 

reafirmadas no encontro de Moscou (BRASIL, 1997). 

A partir de 1997, os professores passaram a contar com um instrumento oficial de 

apoio a Educação Ambiental nas escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), onde 

o ambiente aparece como tema transversal em todos os ciclos da educação fundamental, 

independente da área de ensino (BRASIL, 1998). 

Em 1999, o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEMA) criou a lei nº 

9.795/99, uma legislação específica para a Educação Ambiental, levando em consideração 

questões como a interdisciplinaridade, a sustentabilidade e a capacitação. A referida lei 

definiu Educação Ambiental como “o processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
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a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 

vida e sua sustentabilidade” (art. 1º). 

Neste sentido, é importante frisar que a Educação Ambiental se funda com dois 

princípios básicos. O primeiro seria uma ética que orienta os valores e comportamentos para 

os objetivos de sustentabilidade ecológica e a equidade social, o segundo para a nova 

formação do mundo como sistemas complexos, usando a interdisciplinaridade como 

metodologia (MEDEIROS e MERCÊS, 2001). 

Dentro da interdisciplinaridade ficou determinada que a Educação Ambiental deve 

constituir-se como prática educativa integrada, não se constituindo em disciplina isolada. A 

sustentabilidade destaca, entre os princípios básicos da Educação Ambiental, o enfoque 

holístico, democrático e a concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre meio natural, socioeconômico e cultural. 

 

1.7 - PRODUÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Os impactos ecológicos não eram considerados nas sociedades primitivas, porque a 

produção de lixo era reduzida e a possibilidade de assimilação ambiental era grande. Após o 

desenvolvimento tecnológico na Revolução Industrial registrado no mundo, passaram a exigir 

considerações capazes de limitar esses impactos. É dentro desse tipo de sociedade que, em 

nossos dias, o problema deve ser considerado, a fim de que esse sistema possa ser 

devidamente planejado tornando-se adequado e eficiente (LIMA, 2001). 

Ainda segundo o autor acima mencionado, é comum definir como resíduos sólidos 

todo e qualquer resíduo que resulte das atividades diárias do homem na sociedade. No 

entanto, Schneider et. al (2004), amplia esse conceito de resíduos sólidos englobando tudo o 

que é gerado como consequência não desejada de uma atividade humana e, em geral, de 

qualquer ser vivo. Portanto, esta definição pode ser entendida como o conjunto de resíduos 

resultantes das atividades humanas e dos animais domésticos. 

O país brasileiro produz 241.614 toneladas de lixo por dia, onde 76% são depositados 

a céu aberto, 13% em aterros controlados, 10% em usinas de reciclagem e 0,1% são 

incinerados. Do total do lixo urbano, 60% são formados por resíduos orgânicos (EMBRAPA, 

2005), ou seja, R$ 12 bilhões em alimentos são jogados no lixo por ano. Para Layargues 
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(2002), este valor representa 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o suficiente para 

alimentar 8 milhões de famílias, ou cerca de 30 milhões de pessoas carentes por ano, com 

cestas básicas no valor de R$ 120,00.  

Neste sentido, percebe-se que, atualmente, os resíduos sólidos estão entre as principais 

preocupações da sociedade global, pois o crescimento da população, o desenvolvimento 

industrial e a urbanização acelerada, atrelados à postura individualista da sociedade 

consumista, vêm contribuindo para o aumento do uso dos recursos naturais e para o aumento 

na geração de resíduos agravando ainda mais o quadro de degradação ambiental existente, 

porque a maior parte desses resíduos produzidos pela sociedade, geralmente são despejados 

no meio ambiente de maneira inadequada causando a contaminação da água, do solo, 

ocasionando vários prejuízos de caráter ambiental, social e econômico. 

Os resíduos sólidos são classificados quanto aos riscos potenciais de contaminação do 

meio ambiente e quanto sua natureza e origem. De acordo com a NBR 10004 da ABNT, no 

item 3, os resíduos sólidos são definidos como “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 

resultam de atividades das comunidades de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviço e de varrição”. Neste sentido, classifica-os em: 

Resíduos Classe I – Perigosos 

É caracterizado por apresentar resíduos que, em função de suas propriedades físico-

químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar: 

 Risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma significativa um 

aumento de mortalidade ou incidência de doenças; 

 Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo é manuseado ou destinado de 

forma inadequada. 

Os resíduos perigosos são classificados em função de suas características de 

inflamabilidade, corrossividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Apresentam ou 

podem apresentar riscos à saúde ou ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de 

forma inadequada.  

Resíduos Classe II – Não inertes ou banais 

São os resíduos que não se encontram na classe I (perigosos) ou na classe III (inertes), 

no termo desta norma. Os resíduos da classe II podem ter propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 
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Resíduos Classe III – Inertes 

São os resíduos que não se encontram na classe I (perigosos) ou na classe II (não 

inertes ou banais). 

Os resíduos podem ser classificados por sua natureza física, por sua composição 

química e por sua origem, em: 

Por sua natureza física: 

- Seco: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, cerâmicas, 

guardanapos e tolhas de papel,  pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina, porcelana, 

espumas, cortiças.  

- Molhado: restos de comidas, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, 

alimentos estragados, etc.  

Por sua composição química: 

- Orgânico - é composto de pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaços 

de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim.  

- Inorgânico: composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, borrachas, 

tecidos, metais, alumínio, tecidos, isopor, lâmpadas, velas, parafina, cerâmicas, porcelana, 

espumas, cortiças, etc.  

Pela sua origem: 

- Domiciliar: aquele originado da vida diária das residências, constituído por restos de 

alimentos (tais como, cascas de frutas, verduras, etc.), produtos deteriorados, jornais, revistas, 

garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade 

de outros itens. Pode conter alguns resíduos tóxicos.  

- Comercial: aquele originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais 

como, supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc. O lixo destes 

estabelecimentos e serviços tem uma quantidade de papel, plásticos, embalagens diversas e 

resíduos de asseio dos funcionários e usuários, tais como papéis toalha, guardanapos, papel 

higiênico, etc.  

- Público e de Serviços de Saúde: aquele originado dos serviços de limpeza urbana, 

incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, galerias, 



30 
 

córregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc. constituído por restos de 

vegetais diversos, embalagens etc.  

- Hospitalar: descartados por hospitais, farmácias, clínicas veterinárias, (algodão, seringas, 

agulhas, restos de remédios, luvas, pedaços de corpos, curativos, sangue coagulado, órgãos e 

tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, resina sintética, filmes 

fotográficos de raios-X). Em função de suas características merece um cuidado especial em 

seu acondicionamento, manipulação e disposição final. Deve ser incinerado e os resíduos 

levados para aterro sanitário. Resíduos assépticos destes locais, constituídos por papéis, restos 

da preparação de alimentos, resíduos de limpezas gerais (pós, cinzas, etc.), e outros materiais 

que não entram em contato direto com pacientes ou com resíduos sépticos anteriormente 

descritos, são considerados como domiciliares. 

- Industrial: aquele originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como, 

metalúrgica, química, petroquímica, papelaria, alimentícia, etc. O lixo industrial é bastante 

variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, 

plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. Nesta categoria 

inclui-se grande quantidade de lixo tóxico. Esse tipo de lixo necessita de tratamento especial 

pelo seu potencial envenenamento.  

- Radioativo: são resíduos provenientes da atividade nuclear (resíduos de atividades com 

urânio, césio, tório, radônio, cobalto). Esses resíduos permanecem em atividades por milhares 

de anos, e seu tratamento e disposição final obedecerão às exigências definidas pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN.  

- Agrícola: resíduos sólidos das atividades agrícolas e pecuárias, como embalagens de 

adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, etc. Em várias regiões do mundo estes 

resíduos já constituem uma preocupação crescente, destacando-se as enormes quantidades de 

esterco animal geradas nas fazendas de pecuária intensiva. Também as embalagens de 

agroquímicos diversos, em geral altamente tóxicos, têm sido alvo de legislação específica, 

definindo os cuidados no seu destino final e, por vezes, corresponsabilizando a própria 

indústria fabricante desses produtos.  

- Entulho: resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos de escavações. O 

entulho é geralmente um material inerte, passível de reaproveitamento.  

Neste sentido, Vieira (1999) afirma que, o uso inadequado, pelo homem, dos recursos 

naturais e energéticos e a nova ordem ambiental e econômica que está se estabelecendo no 
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mundo moderno, tem feito com que o homem repense sua relação com o ambiente. Dessa 

maneira, através das exigências cada vez maiores da sociedade organizada, dos países 

desenvolvidos, de organizações governamentais e não governamentais, fazem com que novas 

estratégias de desenvolvimento econômico e social sejam compatibilizadas através da 

preservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida. 

 

1.7.1 - Política dos 3Rs 

 

Após a produção de qualquer material sólido, tanto em nível urbano quanto industrial 

ou agrícola, sobram resíduos, especialmente em locais menos desenvolvidos, onde esses 

resíduos são descartados aleatoriamente. Alguns resíduos sólidos são materiais de difícil 

decomposição e precisam ser geridos de modo adequado, pois são altamente prejudiciais à 

saúde e ao ambiente natural e merecem um sistema de coleta e reciclagem rigorosas. Este 

problema tem despertado no ser humano um olhar diferenciado em relação à reciclagem e 

reutilização de produtos que simplesmente seriam inutilizáveis. A reciclagem e a reutilização 

estão sendo vistas como duas importantes alternativas para a redução da quantidade de 

resíduos, criando, dessa forma, bons hábitos de preservação do ambiente. 

Desta maneira, tem-se utilizado da política dos 3R’s que significam Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar. Segundo Bonelli (2010), reduzindo e reutilizando se evitará que maiores 

quantidades de produtos se transformem em lixo e reciclando se prolonga a utilidade de 

recursos naturais, além de reduzir o volume de lixo. Sobre o conteúdo da política de reduzir, 

reutilizar e reciclar, Bonelli (2010) afirma que: 

 Reduzir: implica em reduzir o consumo de tudo o que não nos é realmente necessário. 

Isto significa rejeitar produtos com embalagens plásticas e isopor, preferindo as de 

papelão que são recicláveis, que não poluem o ambiente e desperdiçam menos energia. 

 Reutilizar: significa usar um produto de várias maneiras, como, por exemplo: a) reutilizar 

depósitos de plásticos ou vidro para outros fins, como plantar, fazer brinquedos; b) 

reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do remetente e 

destinatário; c) aproveitar folhas de papel rasuradas para anotar telefones, lembretes e 

recados; d) instituir a feira de trocas para reciclar, aproveitando o máximo os bens de 

consumo, como roupas, discos, calçados, móveis, etc. 



32 
 

 Reciclar: é uma maneira de lidar com o lixo de forma a reduzir e reusar. Este processo 

consiste em fazer coisas novas a partir de coisas usadas. A reciclagem reduz o volume do 

lixo, contribuindo para diminuir a poluição e a contaminação, bem como na recuperação 

natural do ambiente, assim como economiza os materiais e a energia usada na fabricação 

de outros produtos. 

 

1.7.2 - Seletividade e reciclagem 

 

A ameaça de exaustão dos recursos naturais não renováveis aumenta a necessidade de 

reaproveitamento dos materiais recicláveis, que são separados na coleta seletiva de lixo. A 

coleta seletiva e a reciclagem de lixo têm um papel muito importante para o ambiente. Por 

meio delas recuperam-se matérias-primas que de outro modo seriam tiradas da natureza. 

Muitos desses resíduos sólidos são compostos de materiais recicláveis e podem retornar a 

cadeia de produção, gerando renda para trabalhadores e lucro para empresas.  

A coleta seletiva é uma possibilidade para retirar dos lixões e dos aterros sanitários o 

lixo que pode ser reaproveitado. A ameaça de extinção dos recursos naturais não renováveis 

aumenta a necessidade de reaproveitamento de materiais descartados. Essa coleta também 

pode ser feita em casa, nas escolas ou nas empresas. Ela serve para organizar, de forma 

diferenciada, os resíduos sólidos que podem ser reciclados. Existem pontos coletores com 

diferentes divisores, ou tambores coloridos para cada tipo de material de embalagem. É 

importante ressaltar que os materiais de embalagens devem ser limpos antes de colocados nos 

coletores ou tambores. 

Neste sentido, a coleta seletiva é um dos principais instrumentos de intervenção na 

realidade socioambiental. “A coleta seletiva constitui processo de valorização dos resíduos, 

em que estes são selecionados e classificados na própria fonte geradora, visando seu 

reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo” (DIDONET, 1999, p.17). Destacando-se 

pelo seu caráter educativo, pela possibilidade de mobilizar a comunidade na busca de 

alternativas para a melhoria de seu ambiente de vida, transformando os cuidados e tratamento 

com os resíduos sólidos em exercício de cidadania. 

O reaproveitamento dos resíduos sólidos é muito importante, ao contrário do que se 

pensa, esses materiais definidos como obsoletos, possuem um grande potencial de 

reaproveitamento, pois, em sua grande maioria, pode ser reciclado, conservando os recursos 
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naturais. A reciclagem é o processo de transformação de um material em outro produto. Por 

exemplo, transformar o plástico da garrafa PET em cerdas de vassoura ou fibras para 

moletom. A reciclagem gera economia de matérias-primas, água e energia, é menos poluente 

e alivia os aterros sanitários, cuja vida útil é aumentada, poupando espaços preciosos da 

cidade que poderiam ser usados para outros fins, como para construir parques, casas, hospitais 

etc. Assim, Rodrigues & Cavinato (1997) explica que, 

Reciclar significa transformar os restos descartados pelas residências, fábricas, lojas 

e escritórios em matéria-prima para a fabricação de outros produtos. Não importa se 

o papel está rasgado, a lata amassada ou a garrafa quebrada. Ao final, tudo vai ser 

dissolvido e preparado para compor novos objetos e embalagens. A matéria orgânica 

também pode ser reciclada, mas é através do processo de compostagem que ela 

virará adubo orgânico (p.58). 

Deste modo, a reciclagem, a recuperação e a reutilização são importantes ferramentas 

para reduzir a quantidade de lixo. Essas ferramentas são instrumentos de Educação Ambiental 

que fortalecem nas pessoas as relações com o meio ambiente, despertando em cada um, o 

hábito para repensar, respeitar e conservar as características ambientais do lugar onde vivem. 

 

1.8 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM GURUPÁ 

 

Os resíduos quando tratados de maneira inadequada podem poluir, pois muitos 

materiais que são descartados no ambiente podem conter materiais pesados em sua 

composição química; outros podem prejudicar a biota, como é o caso do despejo de restos de 

alimentos que atraem animais e insetos proliferadores de doenças infecciosas acarretando 

sérios riscos à saúde do ser humano, haja vista que muitas pessoas recorrem aos lixões em 

busca de algo que possa ser aproveitado em casa ou algo que lhe traga algum complemento à 

renda familiar, como alumínio, por exemplo, que pode ser vendido.  

Na cidade de Gurupá é possível verificar que não são tomados os cuidados necessários 

quando se trata da questão dos resíduos sólidos, pois não existe coleta seletiva e nem 

reciclagem de material. E pelas ruas da cidade podem-se ver entulhos na beira das ruas, lixos 

espalhados nas calçadas em frente aos grandes e pequenos comércios sem nenhuma 

responsabilidade. Na maioria dos casos são caixas de papelão que servem de embalagem para 

frangos, vegetais estragados, latas, dentre outros, que, na maioria das vezes, são deixados nas 

calçadas após o carro coletor de lixo passar fazendo a coleta diária. 
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O senhor Manoel Francisco E. de Matos, secretário de Meio Ambiente, em entrevista 

diz que o objetivo do órgão é, primeiramente, regulamentar a secretaria junto aos órgãos 

municipal, estadual e federal para então desenvolver um trabalho de conscientização da 

sociedade para que ela entenda a importância do meio ambiente e de seus recursos naturais, 

sendo que uma de suas principais preocupações é o desmatamento, sobretudo nas nascentes 

de água e o destino inadequado do lixo caseiro que é capaz de aterrar os rios e esgotos. 

Porém, a cidade de Gurupá não dispõe de rede de esgoto e em alguns lugares da 

cidade o carro que transporta o lixo não passa por algumas ruas como é o caso do bairro do 

Horto, em que o gari passa com um carrinho de mão recolhendo o lixo e colocando-o atrás do 

muro da Creche Criança Feliz até que o carro que transporta o lixo possa passar pelo local e 

recolhe-lo para depositar em um lixão a céu aberto que fica localizado na Rodovia Gurupá-

Pucuruí, no entanto, enquanto o carro que transporta o lixo não passa recolhendo-o, animais 

como urubus e cachorros vão espalhando o lixo pela rua, o que torna de certa forma, o 

trabalho dos garis sem utilidade pública, pois é como se eles recolhessem o lixo das casas dos 

moradores para espalhar nas ruas.  

Segundo Dias (2006), uma pessoa produz cerca de 1Kg de resíduos por dia no mundo. 

Seguindo este raciocínio e tomando por base a última contagem populacional feita pelo Censo 

em 2010, onde se contavam 29.062 habitantes na cidade de Gurupá, calcula-se que são 

produzidos 29.062 kg de resíduos por dia. Em uma semana são 203.434 kg. Em um mês são 

871.860 kg. E em um ano seriam produzidos 10 462.320 kg de lixo. Isso contando apenas o 

lixo produzido pelos habitantes da cidade que representam aproximadamente 30% da 

população do município.  

Valle (2006) afirma que são provindos das habitações humanas a maior parcela de 

resíduos sólidos, constituídos, sobretudo, por restos de alimentos e embalagens, podendo 

alguns produtos após consumo ao ser despejados no ambiente natural conter algumas 

características perigosas ao ambiente ou danosas a própria saúde das pessoas. Este mesmo 

autor (2006) ainda considera que os resíduos sólidos são uma visão expressiva dos riscos 

ambientais, quando dispostos no meio ambiente de maneira inadequada.  

Assim, o papel dos órgãos públicos como secretarias de Meio Ambiente, Educação e 

Saúde seria a de promover a articulação de ações educativas voltadas às atividades de 

proteção do meio ambiente, potencializando a função da educação para as mudanças de 

atitudes, pois é patente que uma parte dos problemas vividos atualmente no mundo são 

ocasionados em decorrência de ações humanas irresponsáveis.     
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2- CAPITULO II-  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariocay que 

está situada na Avenida São Benedito Nº 210, centro, perímetro compreendido entra a 

Alameda José Machado e a Travessa Washington Luiz, setor São Francisco de Assis, onde 

também se localizam alguns estabelecimentos públicos, comerciais e residenciais. A escola 

atende uma clientela com faixa etária de 10 a 18 anos de idade, no total de alunos são 

matriculados 910. Sendo que no 6º ano da manhã, intermediário e tarde totalizam 65 alunos. 

A escola contém nove salas de aula, uma secretaria, uma diretoria, uma biblioteca, um 

laboratório de informática, um refeitório, uma cozinha, banheiros masculino e feminino, uma 

sala de professores. Quanto ao espaço físico não contém uma área para a recreação dos 

discentes. Em termos de qualidade de ensino a escola oferece um bom atendimento para a 

comunidade escolar. 

A pesquisa pode ser amplamente entendida como um conjunto de atividades 

orientadas, cujo objetivo é obter conhecimento a respeito de algo, no entanto, para ser 

considerada científica, necessita de métodos e técnicas que a sustentem e que facilitem o 

processo de apreensão daquilo que se pesquisa. Sendo assim, esta pesquisa se realizou com 

base em uma organização literária referente ao tema exposto para o estudo tornando explícita 

a estrutura metodológica utilizada para a construção do presente trabalho. 

O estudo fora intitulado “As Vantagens da Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos na 

Produção de Material Didático na Escola Mariocay” que se fundamentou em pesquisas 

bibliográficas e pesquisa de campo numa abordagem quantitativa e qualitativa, sendo 

utilizado método descritivo e analítico dos dados coletados que serviram de base para fonte de 

dados nas pesquisas as quais foram organizadas analisadas e interpretadas seguindo os 

objetivos da investigação proposta. A pesquisa teve como abordagem o método qualitativo 

que de acordo com Severino (2007) leva em conta a subjetividade, a particularidade do objeto 

de pesquisa, pois vem contemplar um melhor desenvolvimento acerca da questão educacional 

em que os objetos de estudo são os alunos e sua interrelação com o meio ambiente. Pois, 

segundo Minayo (2002) a abordagem qualitativa trabalha com um nível de realidade que não 

pode ser apenas quantificado. 

Para melhor desenvolvimento da pesquisa, trabalhou-se também com a pesquisa 

quantitativa que segundo Minayo (2002), significa expressar por meio de números as opiniões 
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e informações para classificá-las e analisá-las utilizando recursos e técnicas estatísticas. Já a 

pesquisa de campo além de coletar dados permite que se conheçam as especificidades do que 

se pesquisa e, dessa forma se faça uma melhor análise de todos os dados coletados, 

permitindo também, que o pesquisador interfira na situação atual com vistas a modificá-la ou 

adequá-la, contanto que isso não interfira no resultado da pesquisa possibilitando a 

observação “que é todo procedimento que permite acesso aos fenômenos estudados” 

(SEVERINO, 2007, p. 123). 

Neste sentido, quando o pesquisador é observador ou participante, é um sujeito que 

deseja conhecer os aspectos da vida de outras pessoas que poderão contribuir para a resolução 

de um problema que incomoda o pesquisador. Desta maneira, foram selecionados como 

instrumentos de coleta de dados questionários que é um instrumento que pode ser aplicado 

através do contato direto para ser respondido, explicado e abordado os objetivos da pesquisa, 

esclarecendo dúvidas com relação a certas questões. Segundo Barros e Lehfeld (2000), o 

questionário é o instrumento mais usado para o levantamento de informações. Não está 

restrito a uma determinada quantidade de questões, no entanto, adverte-se que não seja muito 

exaustivo, desanimando o pesquisado. O questionário pode ser construído com perguntas 

abertas ou fechadas e, ainda, a combinação dos dois tipos.  

A fase mais formal de análise dos resultados acontece quando a coleta dos dados está 

praticamente encerrada. Neste momento o pesquisador deve ter uma ideia clara das possíveis 

direções teóricas da pesquisa, trabalhando o material acumulado no decorrer da coleta de 

dados, procurando destacar os principais achados da pesquisa. Portanto, é necessário que o 

pesquisador elenque nessa análise, como primeiro passo, um conjunto de categorias 

descritivas.   

Para Michelat apud Ludke (1986), para formular essas categorias iniciais, é necessário 

ler e reler todo o material até se chegar a uma espécie de impregnação do seu conteúdo. Isso 

significa que a análise dos dados não deve se restringir tão somente ao que está explícito no 

material coletado, mas procurar ir mais a fundo, revelando mensagens implícitas ou temas 

“silenciosos” nas entrelinhas do discurso do pesquisado. Assim, nos questionários utilizados, 

as perguntas tinham caráter objetivo para que pudessem ser utilizadas em gráfico onde os 

dados foram comparados e, posteriormente apresentados com a descrição dos resultados 

obtidos, seguidas das devidas discussões amparadas pelas teorias estudadas no decorrer da 

pesquisa. 
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3- CAPITULO III-  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Faremos, portanto, neste capítulo a apresentação dos dados coletados a partir do 

questionário aplicado a professores, coordenadores pedagógicos e alunos durante a pesquisa 

de campo realizada na escola Mariocay. As perguntas analisadas foram baseadas nas respostas 

de 65 entrevistados, sendo que o foco principal deste estudo se deu sobre o conhecimento 

sobre a reciclagem e descarte do lixo na escola. 

De acordo com a pergunta: Você sabe o que é reciclagem de lixo?, pode-se perceber 

que 100% dos entrevistados deram uma resposta positiva com relação ao conhecimento que 

detém sobre reciclagem de lixo, ou seja, todos os entrevistados disseram ter ciência sobre o 

que é a reciclagem de lixo. No entanto, ter conhecimento sobre o que é a reciclagem de 

resíduos sólidos não significa, necessariamente, que todos os entrevistados façam a 

seletividade do lixo que produzem na escola e/ou em suas casas, pois o lixo coletado na 

cidade de Gurupá é descartado em lixão a céu aberto. 

Para Carvalho (2004) a preocupação em torno do descarte dos resíduos sólidos no 

ambiente tem raízes mais profundas e se pautam em relações injustas e totalmente 

desfavoráveis a natureza. 

Uma retrospectiva histórica mostra-nos quanto tem sido difícil estabelecer um pacto 

de convivência pacifica entre os seres humanos, o ambiente e os interesses dos 

diferentes grupos sociais sobre o direito e acesso aos bens e recursos ambientais e 

sobre suas formas de uso. [...] essa convivência tem sido marcada pelo domínio de 

uma racionalidade instrumental e utilitária, em detrimento de uma postura de 

reciprocidade ante a natureza enquanto alteridade a ser respeitada – atendendo-a não 

só como as formações florestais, os mananciais e outros ecossistemas 

remanescentes, por exemplo, mas também como a base natural dos ambientes da 

vida social, ou seja, a base natural de nosso dia-a-dia (CARVALHO, 2004, p.163). 

Os resíduos sólidos deveriam ser separados corretamente, pois através dessa atitude é 

que se poderia deixar o ambiente mais limpo e/ou menos poluído. O lixo separado deveria ter 

destino correto, ou seja, deveria ser reciclado, porque além de contribuir para a manutenção 

de um ambiente mais saudável ajuda aqueles que trabalham na coleta e proporciona a 

conscientização das pessoas enquanto se mantem a cidade limpa, pois de acordo com Dias 

(2006) uma pessoa produz cerca de um quilo de resíduos por dia no mundo. Neste sentido, a 

coleta seletiva e a reciclagem são consideradas partes de uma mudança de costumes abusivos 

contra o meio ambiente que é o responsável pela eliminação dos resíduos produzidos pelos 

seres humanos.  
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Gráfico 01 – Coleta seletiva na Escola Mariocay. 

Fonte: Elaboração própria (Relatório de Pesquisa de Campo, 2014). 

Observando o gráfico 01 acima, pode-se perceber que, dos entrevistados, apenas 77% 

têm o conhecimento de que a escola faz a coleta seletiva dos resíduos sólidos produzidos, 

enquanto 23% afirmam que a escola não faz a coleta seletiva, o que leva-nos a crer que a 

escola necessita ter como meta a transformação de hábitos mobilizando os alunos para a 

formação da percepção e consciência ambiental.  

Seja no âmbito da escola formal, seja na organização comunitária, a EA [Educação 

Ambiental] pretende provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam 

obter o conjunto da sociedade tanto a sensibilização à crise ambiental e à urgência 

em mudar os padrões de uso dos bens ambientais quanto o reconhecimento dessa 

situação e a tomada de decisões a seu respeito – caracterizando o que poderíamos 

chamar de um movimento que buscar produzir novo ponto de equilíbrio, nova 

relação de reciprocidade, entre as necessidades sociais e ambientais (CARVALHO, 

2004, p.158 grifo nosso). 

A Educação Ambiental é uma importante ferramenta que oportuniza sensibilizar a 

comunidade, alvo de ações de intervenção. Ela, também, proporciona conhecimento sobre a 

problemática da produção e do descarte inadequado dos resíduos sólidos. Assim, o incentivo a 

reciclagem e a utilização de materiais reciclados são algumas das práticas que podem ser 

implementadas pela escola, como aliadas no processo de sensibilização e conscientização dos 

alunos e da comunidade em geral. 

No entanto, Carvalho (2001) alerta que, o maior empecilho para a implementação de 

novas práticas que visem à melhoria ambiental é o modelo econômico baseado no binômio 

concentração/exclusão. Este modelo de desenvolvimento com a concentração de renda e a 

exclusão afeta o ambiente natural em dois sentidos: pela via da pobreza, que, em alguns casos, 

só sobrevive com o uso predatório dos recursos naturais, e pelos mais ricos, que adotam 

padrões de consumo absolutamente insustentáveis.  

77% 

23% 

Pergunta 2 - É feita a coleta seletiva do lixo na 
sua escola? 

SIM    50 NÃO   15
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Neste sentido, é extremamente ingênuo crer que apenas com programas educacionais 

específicos que expliquem a técnica da reciclagem e a importância da coleta seletiva pode-se 

incentivar a população a mudar suas atitudes ou a se preocupar com o destino dos resíduos 

sólidos que produzem. Gonçalves (2001) afirma que toda teoria sem ação é vazia e toda ação 

sem teoria é cega. Pois, o problema que se apresenta atualmente é muito mais complexo e 

profundo, com raízes no modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade.  

Assim, é possível aprofundar a temática ambiental e levar os alunos a refletir sobre 

diversas questões que dizem respeito ao tratamento dos resíduos sólidos. Muito mais do que a 

transmissão da técnica de seletividade e reciclagem dos resíduos sólidos é necessário levar os 

alunos a um exercício de reflexão e cidadania, ou seja, há uma discussão ética. “O lixo – outro 

lado do consumo –, como exemplo expressivo do modelo de desenvolvimento adotado pela 

nossa sociedade, é um instrumento pedagógico poderoso” (DACACHE, 2004, p.33). 

Desta maneira, os resíduos sólidos devem ser compreendidos como uma oportunidade 

de recuperar a energia contida nos materiais, evitando o degaste excessivo dos recursos 

ambientais naturais. Portanto, a Educação Ambiental aliada à coleta seletiva e a reciclagem 

pode vir favorecer o desenvolvimento sustentável. Sendo que a prática da Educação 

Ambiental pode ser desenvolvida de diversas formas, cabe ao professor organizar e mediar o 

conteúdo ensinado, mobilizando afeto e o desejo do aluno para que o mesmo se aproprie e 

transforme o conhecimento. 

 

Gráfico 02 – Palestra na Escola Mariocay sobre reciclagem de lixo. 

Fonte: Elaboração própria (Relatório de Pesquisa de Campo, 2014). 

No gráfico 02, observa-se que a maioria dos entrevistados, 57%, tem conhecimento de 

que a escola promove palestras sobre a reciclagem do lixo, enquanto 43% não detém esse 

43% 

57% 

Pergunta 3 - Na sua escola há palestra sobre a 
reciclagem do lixo? 

SIM   28 NÃO   37
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conhecimento ou não se interessam pela temática. Apesar deste resultado, é preciso que se 

forneça aos alunos elementos para que ele possa pensar e refletir sobre os objetivos deste 

processo educativo, levando-o a aprender a escolher com mais consciência. Entretanto, as 

tentativas de se falar em reciclagem dos resíduos sólidos na escola, parecem não trazer os 

resultados esperados.  

 

Gráfico 03 – Destino final do lixo coletado na Escola Mariocay. 

Fonte: Elaboração própria (Relatório de Pesquisa de Campo, 2014). 

Deve-se considerar que os resíduos sólidos são uma visão expressiva dos riscos 

ambientais quando dispostos de maneira inadequada no ambiente natural e essa deveria ser 

uma das maiores preocupações do ser humano: o local onde é depositado o lixo que ele 

produz. No entanto, o que se percebe na observação do gráfico 03 é que 35% dos 

entrevistados afirmam que não sabem o destino que é dado ao lixo coletado na cidade de 

Gurupá e 65% sabem exatamente que grandes quantidades de resíduos produzidos pela 

população gurupaense vêm sendo despejadas em lixões a céu aberto, sem a mínima 

preocupação com a higiene ambiental e a saúde da própria população. Ao contrário do que se 

possa supor, muitos desses materiais denominados de lixo podem ser reaproveitados e 

reciclados, conservando, desta maneira, os recursos naturais não renováveis.   

Entretanto, o que se percebe é que a questão dos resíduos sólidos se mostra muito mais 

complexa, pois é preciso que sejam levantados uma série de questionamentos envolvendo os 

valores da sociedade contemporânea, e valores relativos à natureza humana. De acordo com 

Jacobi (2003) a Educação Ambiental tem importante papel e assume uma função 

transformadora, na qual a responsabilidade dos seres humanos é indispensável para a 

65% 

35% 

Pergunta 4 - O lixo retirado de sua escola é 
jogado a céu aberto?  

SIM   42 NÃO   23
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promoção do desenvolvimento sustentável, tornando-se condição necessária e impreterível 

para se modificar o quadro de degradação socioambiental existente. 

 

Gráfico 04 – Recipientes para coleta seletiva de lixo na Escola Mariocay. 

Fonte: Elaboração própria (Relatório de Pesquisa de Campo, 2014). 

Na leitura do gráfico 04 pode-se perceber que a escola adota o sistema de coleta 

seletiva de resíduos sólidos, pois 92% dos entrevistados afirmam que a escola faz uso de 

recipientes de coleta de lixo enquanto 8% dizem desconhecer que a escola disponibilize tais 

recipientes. Portanto, tem-se como veracidade a resposta da maioria. Neste sentido, acredita-

se que escola deveria incentivar e conscientizar os alunos desde muito cedo, pois ela é uma 

instituição de aprendizagem e convivência com o diferente, com os outros e com o meio 

ambiente. 

A escola deveria, também, proporcionar aos alunos outras experiências de preservação 

do meio ambiente. São pequenas atitudes como a implantação da coleta seletiva de resíduos 

sólidos que despertam nos alunos atitudes de contribuição com a melhoria do meio ambiente e 

deve partir de cada indivíduo, pois a escola é um ambiente de aprendizagem, conscientização 

e formadora de caráter do ser.  

 

3.1 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A Educação Ambiental surge no cenário mundial como resposta à preocupação da 

sociedade com o futuro da vida. Sua proposta principal é a de superação da dicotomia entre 

natureza e sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nas pessoas. Um dos seus 

92% 

8% 

Pergunta 5 - Há recipiente em sua escola para 
coleta de lixo? 

SIM   60 NÃO   5



42 
 

fundamentos é a visão socioambiental, que afirma que o meio ambiente é um espaço de 

relações, é um campo de interações culturais, sociais e naturais. Desta forma, entende-se que a 

cidadania no seu processo de construção deve valorizar o meio ambiente através da Educação 

Ambiental, pois a escola deve representar um papel fundamental na formação de cidadãos 

comprometidos com a causa ambiental e que primem pela qualidade de vida no presente e no 

futuro. 

Diante disso, é importante destacar uma síntese de atividades sugestivas baseadas nas 

sugestões de Silva (apud ALVES, SILVA e VASCONCELOS, 2007), voltadas para o 

trabalho com Educação Ambiental que podem ser executadas pela escola a fim de alcançar 

todas as partes interessadas, tais quais: 

 Elaboração e execussão de projetos que envolvam pais e alunos sobre Preservação 

Ambiental e desenvolvimento sustentável. 

 Promover oficinas de reciclagem e reutilização de materiais para pais e alunos. 

 Sensibilizar os moradores da comunidade motivando-os a participarem das ações 

voltadas para a Educação Ambiental. 

 Construir diagnóstico ambiental participativo da unidade de ensino e do seu entorno. 

 Promover eventos como: plantar árvores incentivando assim a arborização no entorno 

da escolar. 

 Convocação para uma maior participação dos pais e da comunidade em assuntos da 

escola relacionados ao ambiente como: coleta seletiva, reciclagem do lixo e limpeza do 

ambiente escolar. 

 Palestras aos pais e alunos por meio de vídeos sobre a degradação ambiental e suas 

consequências. 

 Promover atividades extra-classe como: programação teatral, jogos e gincanas, que 

valorizem e estimulem ações de preservação.  

 Estimular o desenvolvimento dos vários tipos de inteligência. 

 Utilizar recursos didático-pedagógicos adequados à realidade do grupo envolvido e 

que possam ser posteriormente desenvolvidos pelos participantes. 

 Evidenciar e valorizar as potencialidades ambientais, sociais e culturais da 

comunidade. 
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 Identificar os problemas locais e em conjunto buscar soluções individuais e coletivas. 

 Capacitar as lideranças locais para que possam dar continuidade aos trabalhos. 

 Realizar planejamento das atividades de Educação Ambiental de modo sistemático, 

contínuo e permanente. 

 Usar como ponto de partida no processo ensino-aprendizagem, o cotidiano do 

educando. 

 Valorizar a vida em sua totalidade.    

 Avaliação semestral das ações pedagógicas e administrativas com todos os professores 

e a equipe administrativo-pedagógico. 

As propostas aqui sugeridas podem ser analisadas e inseridas nas práticas escolares 

considerando as dimensões cognitivas, de valoração e de habilidades que, em conjunto, 

possam contribuir para a diferenciação da qualidade do ensino-aprendizagem, e para que se 

possa de certa forma, garantir um futuro melhor, mais civilizado e muito mais consciente dos 

malefícios causados à natureza ao longo de todos esses séculos.  
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CONCLUSÃO 

 

 Diante do que foi exposto percebe-se que a relação do homem com a natureza mudou 

bastante com o decorrer do tempo, pois com a eclosão da sociedade industrial, o consumo de 

recursos naturais aumenta para manter o conforto e o alto nível de consumo que apenas uma 

parcela da sociedade mundial passa a desfrutar. Essa situação se agrava mais após a Segunda 

Guerra Mundial, com o modelo de desenvolvimento industrial apresentado ao mundo.  

Assim, ao longo das últimas décadas as pressões sobre o meio ambiente global 

tornaram-se evidentes, fazendo surgir uma voz em comum em favor do desenvolvimento 

sustentável que começou com os movimentos ambientalistas que passaram a questionar os 

valores e conceitos sobre o modelo de desenvolvimento e suas consequências para a 

sociedade e para a natureza. Essa nova estratégia requisita uma nova maneira de pensar o 

meio ambiente e um novo conjunto de valores. Para tanto, a educação é fator primordial à 

promoção de tais valores, cuja finalidade é aumentar a capacidade das pessoas de enfrentar as 

questões ambientais e de desenvolvimento industrial.  

 A educação em todos os níveis deve ser orientada para o desenvolvimento sustentável 

e para forjar atitudes, padrões de capacidade de fazer com que o ser humano se entenda como 

parte integrante do meio ambiente e crie comportamentos ambientalmente conscientes, tal 

como um sentido de responsabilidade ética. No entanto, a sociedade atual está cada vez mais 

envolvida com a presença das aparentes novas tecnologias e com cenários cada vez mais 

urbanizados, perdendo, desta maneira, a relação que possuíam com a terra e suas culturas. E 

ainda, os cenários atuais apresentam muita poluição, desperdícios de materiais e construções 

sem o devido respeito ao meio ambiente, passando a ser uma situação normal para muitas 

pessoas. 

Com relação aos dados coletados e as observações feitas no decorrer da pesquisa de 

campo, pode-se perceber que ao destino dado aos resíduos sólidos na cidade de Gurupá muito 

precisa ser feito e que uma das possíveis soluções a essa questão seria construir uma parceria 

entre as escolas, a própria Secretaria de Educação, a Secretaria de Meio Ambiente e a 

Secretaria de Saúde para que se possa discutir com a sociedade questões ambientais 

sustentáveis e de certa forma superar a necessidade que o povo tem de conhecimentos a 

respeito do que os resíduos sólidos despejados em locais inadequados podem ocasionar a 

saúde da população. 
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Assim como as leis e diretrizes precisam ser respeitadas e fiscalizadas rigorosamente 

pelos órgãos públicos competentes e pela própria sociedade comprometida com outro futuro 

que não seja o da destruição, para que juntos possamos alcançar, deveras, o desenvolvimento 

sustentável tão desejado. Pois, de certo modo, todos nós queremos um mundo melhor seja no 

âmbito político, social, econômico, cultural e ecológico representando condições melhores de 

vida. Neste sentido, compreender a Educação Ambiental é importante para que se tenha noção 

das ações humanas e suas consequências para o meio ambiente é uma forma de ampliar a 

percepção socioambiental.  

Deste modo, a partir das leituras de importantes pesquisadores da temática ambiental 

realizadas no decorrer da pesquisa, percebemos que a escola é o lugar onde se espera que o 

indivíduo comece a vivenciar e a praticar o exercício da cidadania, do respeito pelo outro e 

pelo ambiente no qual vive, com princípios éticos na busca de uma melhor qualidade de vida 

e de desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, pode-se pensar que o professor na prática 

de seu saber fazer tem um enorme desafio a ser conquistado: formar a consciência ambiental, 

primeiramente, em si e depois em seus alunos para que estes, por sua vez passem-na adiante 

formando uma teia de saber, entretanto, essa consciência deve ser realizada através de 

conteúdos fortalecidos, da produção de materiais didáticos sólidos, procedimentos 

metodológicos bem delineados e objetivos claros e altamente definidos.   

 Portanto, é de fundamental importância compreender que a possibilidade de um futuro 

melhor, ambientalmente saudável, depende das nossas atitudes no presente e que para tanto a 

construção de um saber ambiental é totalmente urgente. Neste sentido, pensar a possibilidade 

da inclusão ambiental na escola poderá abrir caminhos para ações mais responsáveis, novas 

interpretações, novos conhecimentos e novos comportamentos. Uma nova forma de pensar e 

ver o mundo surge quando se acredita na possibilidade de intervir e construir um bem estar 

coletivo, pondo-se como parte integrante dele e não como destruidor dele. 

 Este trabalho sugere muito mais a problematização e o debate sobre a tríade relação 

educação-ambiente-sociedade do que a tentativa de esgotar o assunto ou produzir conclusões 

supostamente acertadas a ponto de finalizar o tema, que por natureza se apresenta bastante 

vasto. Espera-se, no entanto, com esta pesquisa poder contribuir de uma forma ou de outra 

com professores, alunos e comunidade em geral para que se tenha uma Educação Ambiental 

que só fará sentido se proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de novos conhecimentos 

e atitudes, valores, habilidades e interesses ativos necessários para proteger o meio ambiente e 

construir uma sociedade melhor e mais preocupada com o futuro.  
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Serviço Público Federal  

Ministério da Educação 

Universidade Plena Nacional de Formação de Professor  

Curso: Licenciatura em Ciências Naturais 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Pesquisar de Campo 

Entrevista com Aluno (a) 6º ano A.   

Nome do aluno (a)                                                                                         . 

  

1º Você sabe o que é Reciclagem de lixo? 

(     )  Sim          (    ) Não 

2º É feita a coleta seletiva do lixo em sua escola? 

(      ) Sim      (      ) Não  

3º Na sua escola há palestra sobre Reciclagem do lixo? 

(     ) Sim              (     ) Não 

4º O lixo retirado de sua escola é jogado a céu aberto? 

(     ) Sim       (     ) Não 

5º Há recipiente em sua escola para coleta de lixo? 

(       ) Sim         (      ) Não 

 

Data da Pesquisa                /                /                     . 

 

Assinatura do Aluno (a) 


