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Apresentação
Este livro é uma obra coletiva, oriunda da produção de trabalhos de conclusão 

do curso de especialização Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis e de 
relatos de atividades de um programa de extensão universitária. O curso objetivou 
a formação continuada de professores da rede pública de ensino e teve algumas 
vagas destinadas à demanda social. O apoio financeiro foi dado pelo Ministério 
da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Secadi).

Já o programa de extensão, denominado Fortalecimento da Cadeia Produtiva 
dos Resíduos Sólidos de Natal (Focap-Resol), foi apoiado financeiramente pelo 
Ministério das Cidades, por meio do edital Proext/2014. No âmbito deste programa, 
alguns alunos do curso de especialização realizaram seus trabalhos de conclusão 
de curso, contando com a colaboração de bolsistas de extensão a ele vinculados.

Esta obra é composta por três volumes, os quais envolvem ensino, pesquisa e 
extensão de modo indissociável. Os trabalhos que constam nesses volumes foram 
aqueles que receberam indicação por parte dos membros das bancas avaliadoras 
dos trabalhos de conclusão do curso de especialização, além de um capítulo que 
trata de ações específicas do Focap-Resol. Em ambos os casos, a sustentabilidade 
socioambiental é enfocada. Desejamos a todos uma leitura agradável e muitas 
aprendizagens.

Maria de Fátima de Souza



In memorian
Isamara Maria de Souza
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Capítulo 1  
Do lixo ao luxo: experiência da implantação 

da coleta seletiva solidária na Escola 
Estadual “Manoel Severiano”

Wellington Israel Vicente 
Abigail de Souza Pereira 

Rosenilda Fernandes Pereira 
Maria de Fátima de Souza 

Antônio Lázaro Barbosa Vieira Junior

Introdução

Toda e qualquer atividade humana produz impacto sobre o meio ambiente, 
modificando-o positiva ou negativamente. Um dos objetivos da educação ambien-
tal (EA) é contribuir para a redução do impacto negativo decorrente das ações dos 
seres humanos no meio em que vivem. Nesse sentido, a responsabilidade individual 
e coletiva para manutenção e conservação do ambiente, bem como para o uso 
sustentável dos recursos naturais e do espaço, pela atual e pelas futuras gerações 
inclui todos os atores sociais.

A ideia de desenvolvimento, conforme o modelo capitalista, baseia-se na 
produção e no consumo crescentes por meio da intervenção maciça na natureza e 
da exploração do trabalho, sustentando-se pela diferença de classes, pela perma-
nência da pobreza e pela na degradação humana e ambiental. Esse modelo aliena 
o resultado das ações ao separar o ser humano da natureza e do seu trabalho, 
o que resulta na exclusão da quase totalidade dos indivíduos na construção de 
seu futuro e na erosão dos valores tradicionais (ALMEIDA, 2010; FERNANDES; 
MATTOS, 008; SILVA, 2010).

Assim sendo, a questão ambiental em torno dos resíduos sólidos tem raízes 
profundas, pautadas no modo de produção capitalista e nas relações desiguais e 
desfavoráveis ao meio ambiente, como explica Carvalho (2012, p. 165-166):
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Uma retrospectiva histórica mostra-nos quanto tem sido difícil estabelecer um 
pacto de convivência pacífica 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 rema-
nescentes, por exemplo, mas também como a base natural dos ambientes da vida 
social, ou seja, a base natural de nosso dia a dia.

Por muito tempo, consideraram-se os refugos e materiais já descartados 
como lixo, o que se fazia sem o menor cuidado com o ambiente. No entanto, com 
as sucessivas crises do petróleo e o despertar da consciência a respeito da finitude 
das matérias-primas, o que resta das atividades humanas passou a ser tratado 
sob outra perspectiva. Aquilo que anteriormente era chamado apenas lixo, com-
preendido como algo inservível, passou a ser tratado por termos distintos, como 
resíduos sólidos, cuja ideia intrínseca é de que nos resíduos existe algo que pode 
ser reaproveitado ou reciclado; além do rejeito, que corresponde à fração do que 
é inservível (BRASIL, 2010).

Muitos resíduos passaram a ser transformados em outras matérias-primas 
e subprodutos para outros processos, retirando assim o preconceito de que são 
inúteis. Mas para que haja esse reaproveitamento adequado, faz-se necessária 
a coleta seletiva, que se refere à separação entre os diversos tipos de resíduos 
para facilitar a sua correta destinação: transformação, reutilização ou descarte. 
Sendo assim, nos resíduos encontra-se uma parcela de materiais que são úteis, o 
que corresponde a recursos, no sentido de que podem substituir matéria-prima 
retirada de natureza; e uma parcela de materiais considerada inservível, o que 
corresponde ao rejeito ou lixo, que deve ter destinação final ambientalmente 
adequada (BRASIL, 2010).

O descarte inadequado dos resíduos sólidos é uma problemática bastante 
atual. Calcula-se que cada pessoa chega a produzir 1,0 kg de resíduo por dia no 
mundo, o que resulta num montante de cerca de 1,3 bilhões de toneladas/ano. No 
Brasil, a produção fica em torno de 1,0 a 1,5 kg/hab/dia (aproximadamente 115 
milhões de toneladas/ano). Diante desses indicadores, percebe-se a necessidade de 
se dispor de mecanismos como a coleta seletiva e a reutilização de resíduos, com 
vistas à redução do impacto ambiental produzido por nossa sociedade (JACOBI; 
BESEN, 2011).
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Esses impactos têm se exacerbado com o processo acelerado de urbanização 
e crescimento das cidades, que se estabeleceu a partir da Revolução Industrial 
(do século XIX em diante). No Brasil, por exemplo, mais de 80% da população vive 
atualmente em cidades, muitas destas sem a infraestrutura correspondente ao 
seu crescimento, o que contribui para alterações ambientais, físicas e biológicas 
locais, mas com reflexos mais amplos, principalmente devido ao uso intensivo 
dos recursos naturais (MUCELIN; BELLINI, 2008).

Segundo Ferreira e Anjos (2001), o acúmulo de resíduos em áreas urbanas 
gera um impacto negativo no ambiente, ao facilitar, com sua exposição a céu 
aberto em terrenos baldios, a proliferação de doenças e a contaminação de fontes 
d’água, lençóis freáticos e da fauna e flora circundante.

Segundo Mucelin e Bellini (2008), apenas 33% dos 5.507 municípios brasileiros 
coletam a totalidade dos resíduos produzidos. No Rio Grande do Norte, de acordo 
com os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), ape-
nas 7,8% dos resíduos produzidos são direcionados a aterros, sendo 1,8% aterros 
controlados e 6% aterros sanitários (RIO GRANDE DO NORTE, 2017).

Ainda de acordo com a Semarh, apenas 80% do município de Riachuelo é 
coberto pela coleta domiciliar, sendo que os resíduos recolhidos nesse município 
são enviados, sem qualquer separação, a um terreno baldio cedido pela prefeitura 
municipal, situado no distrito de Carnaúba, que dista 6 km da sede do município 
(Figura 1).

A gestão dos resíduos sólidos se constitui um grande desafio em todo o 
território nacional. Em parte, devido à necessidade de investimentos financeiros 
para obras de saneamento básico, mas também devido à necessidade de conheci-
mento mais amplo e profundo, por parte da população, a respeito dos impactos 
da disposição irregular dos resíduos no ambiente e do papel de cada cidadão 
nesse contexto.

É importante destacar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 
indica como um dos seus instrumentos a Educação Ambiental (BRASIL, 2010). A EA 
vem sendo internalizada também como objeto de políticas públicas de educação e 
meio ambiente, em âmbito nacional. Isso em resposta às novas demandas geradas 
pela transição ambiental do meio rural, para o urbano ou, ainda, como mediação 
educativa de um amplo conjunto de práticas de desenvolvimento social.
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Figura 1 – Aspectos da área do lixão de Riachuelo. A: visão geral; B: Aterramento 
dos resíduos após a queima; C: Líder dos catadores; D: Catadores em atividade

Fonte: Vicente (2015)

A respeito da EA, Carvalho (2012, p. 160) afirma que:

[…] seja no âmbito da escola formal, seja na organização comunitária, a EA pretende 
provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam obter do 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 busca produzir novo ponto de equilíbrio, nova relação de 
reciprocidade, entre as necessidades sociais e ambientais.

Assim, tomando a escola como um lugar de formação, percebe-se que a 
gestão educacional tem papel importante no que diz respeito ao preparo de 
indivíduos para lidar com a problemática dos resíduos sólidos. Isso pode ser 
feito por meio da EA, incluindo desde a sensibilização até ações pedagógicas e 
administrativas.
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Na realidade, em atendimento ao que orientam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), a escola deve tratar sobre questões que interferem no cotidiano 
dos alunos, contribuindo dessa forma para a formação de cidadãos participativos, 
que reconhecem e têm consciência do seu papel na sociedade (BRASIL, 1998).

A EA vem sendo incorporada como uma prática inovadora em diferentes 
âmbitos e se constitui uma ferramenta pedagógica que proporciona a sensibilização 
da comunidade alvo das ações ambientais. Tem influência direta ou indireta na 
qualidade de vida das pessoas, visto que a qualidade do ambiente em que o indivíduo 
se insere tem impacto nos determinantes de saúde e doença, que incluem desde 
a exposição a produtos tóxicos e vetores de doenças até a percepção da vida e da 
adequação ao meio social (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

Assim, percebe-se que a EA permeia um universo extremamente heterogêneo 
no qual, para além de uma ideia em torno da valorização da natureza como um 
bem, existe uma grande diversidade de objetivos socioeducativos, de metodologias 
pedagógicas e de compreensões acerca do que seja a mudança ambiental desejada 
ou até mesmo mais adequada. Decorre daí uma variedade de práticas que se 
abrigam sob a denominação de educação ambiental (CARVALHO, 2012).

No artigo 1º da lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), o legislador afirma:

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 1).

Considera-se que a EA é um processo de aprendizagem permanente, baseado 
no respeito a todas as formas de vida, pois propõe e reorienta valores e ações. Nessa 
perspectiva, sustentabilidade e respeito à natureza se referem a valores, enquanto 
a correta administração dos recursos naturais, como a água, e a gestão adequada 
dos resíduos se referem a ações. E ambos contribuem para a transformação da 
conduta individual e social e, por conseguinte, para a preservação e conservação 
do meio ambiente.

A EA pressupõe uma transformação por meio da sensibilização social, a partir 
do reconhecimento de que os indivíduos e a coletividade são responsáveis pelo 
ambiente em que vivem e de que os recursos naturais são finitos. Nesse sentido, a 
EA é uma proposta educativa que tenta elaborar respostas aos desafios decorrentes 
do modo de vida pautado no consumo e que o estabelece como requisito para o 
bem-estar humano e para alavancar o “crescimento” (CARVALHO, 2012).
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Considerando isso, o objetivo deste trabalho foi promover a sensibilização 
da comunidade de uma escola pública, bem como propor ações educativas e 
administrativas para a implantação da coleta seletiva solidária na referida unidade 
de ensino, em caráter piloto.

Procedimentos metodológicos
O trabalho foi realizado na Escola Estadual “Manoel Severiano”, na zona 

urbana do município de Riachuelo, Rio Grande do Norte. A unidade está geogra-
ficamente situada na parte mais nobre da cidade. Na ocasião do estudo, tinha 51 
servidores em seu quadro efetivo e 745 alunos; destes, 162 (21,8%) eram provenientes 
da zona rural e 583 (78,2%) da zona urbana. A escola funcionava nos três turnos 
(matutino, vespertino e noturno), abrangendo o ensino fundamental (do 1º ao 9º 
ano) e o ensino médio.

O primeiro passo foi apresentar o projeto à direção da escola e à coordenação 
pedagógica do turno vespertino, o que incluiu vincular a participação dos alunos 
à nota da disciplina de Geografia e o uso do contraturno (matutino e noturno) 
para as oficinas com eles, além do recolhimento dos resíduos produzidos nas 
atividades administrativas da escola.

Assim, a temática de resíduos sólidos e os problemas por eles causados 
ao meio ambiente e ao homem entraram no planejamento bimestral, tanto em 
termos das atividades pedagógicas, durante o 3º bimestre letivo de 2014 (julho 
a setembro), como para obtenção de nota da disciplina de Geografia. Os alunos 
envolvidos eram de turmas do 9° ano (A e B).

Após a reunião, a direção repassou as informações discutidas aos fun-
cionários do turno. E, por meio de conversas informais com os servidores de 
apoio – administrativos, da higienização e da cozinha –, foi reforçada a importân-
cia do projeto, buscando apoio destes para a coleta de materiais potencialmente 
recicláveis.

Para as turmas escolhidas, foi feita uma apresentação do projeto, a qual foi 
seguida de uma atividade de sensibilização. Para isso, foi feita a exibição de uma 
série de vídeos sobre coleta seletiva. Estes foram os seguintes: Lixo – Destino correto 
e coleta seletiva, Reciclagem – Muito Bom!!!, Coleta seletiva e Coleta seletiva do lixo. Esses 
vídeos tratavam de como se deve fazer a destinação correta dos resíduos sólidos 
e a importância da coleta seletiva, quais as mudanças possíveis na nossa rotina 
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para o reúso correto dos resíduos, o significado das cores dos coletores de resíduos, 
o tempo de decomposição dos diferentes materiais e como se deve destinar os 
materiais que podem ser ou não ser recicláveis, respectivamente.

Em seguida, foi aplicado um instrumento com cinco questões discursivas, 
para avaliar a visão desses alunos sobre o tema naquele momento. Para fins de 
análise, as respostas foram agrupadas em categorias, seguindo alguns critérios 
para análise de conteúdo, conforme Bardin (2010).

Foi elaborada uma sequência didática a ser aplicada com as turmas, na qual 
constavam as atividades que seguem. Houve uma palestra sobre sustentabilidade 
e outra sobre questões ambientais no século XXI, com os palestrantes Damião 
Medeiros (ambientalista) e Jorge Martiniano (técnico agrícola), respectivamente 
(Figura 2), os quais apresentaram os seguintes vídeos: O futuro que queremos e 
Sustentabilidade ambiental e coleta seletiva.

Figura 2 – Palestra do técnico agrícola Jorge Martiniano

Fonte: Vicente (2014)

Além disso, durante as aulas da disciplina de Geografia, foram exibidos 
outros dois vídeos de mesmo tema: Gente limpa vídeo – Coleta seletiva e Coleta seletiva. 
Também foi lançado o desafio para as turmas participarem da campanha para a 
coleta de resíduos potencialmente recicláveis e para deposição desses resíduos nos 
recipientes destinados para essa finalidade. Esses recipientes foram inicialmente 
caixas de papelão e posteriormente, baldes plásticos, com tampa e com capacidade 
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para 60 litros. Em ambos os casos, foram identificados pelos alunos com cores e 
etiquetas com nomes referentes a cada tipo de resíduo, sob a orientação da equipe 
gestora do projeto (Figura 3).

Figura 3 – Alunas identificando os recipientes para a coleta seletiva

Fonte: Vicente (2014)

O material recolhido foi separado por tipo, a cada dois dias, pelo período de um 
mês. Após esse tempo, parte dele foi destinada para reutilização no âmbito da própria 
escola e o restante, doado para artesãs locais e catadores de materiais recicláveis.

Também foi feita a escolha democrática entre o corpo discente para os 
membros dos “Guardiões da Educação Ambiental”, nome dado ao grupo constituído 
por 20 alunos, sendo dez de cada uma das turmas trabalhadas, para executar 
trabalho voluntário com relação ao gerenciamento de resíduos sólidos na escola, 
servindo de multiplicadores das informações entre os alunos e ajudando a manter 
a coleta seletiva em atividade no contraturno de suas aulas.

Resultados e discussão
As ações anteriormente mencionadas tiveram acolhimento por parte do 

corpo docente, haja vista que tanto a temática quanto a metodologia ativa eram, 
até então, pouco exploradas naquela escola. Os processos de ensino e aprendizagem 
foram enfatizados, já que se seguiu a sequência didática proposta, o que conseguiu 
ampla adesão por parte de todos os envolvidos.

Observou-se que o alunado demonstrou curiosidade e interesse pelo tema 
abordado, uma vez que 90 estudantes das turmas de 9º ano participaram das 
atividades, mesmo quando essas eram realizadas no contraturno.
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O resultado da análise do instrumento aplicado (n=24) mostrou que 62,5% 
do alunado entrevistado era do gênero feminino e os demais, 37,5%, do gênero 
masculino, sendo 58,3% da turma do 9º ano A e 41,7% do 9º ano B.

Quanto à questão “O que você entende por lixo?”, verificou-se que 75% dos 
alunos relacionaram o termo lixo a algo que resta das nossas atividades, mas sem valor; 
enquanto 25% o relacionaram a algo que pode ser reutilizado ou reciclado (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Compreensão dos alunos a respeito do que é lixo
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Fonte: Nossos dados

É importante mencionar que no instrumento foi utilizado o termo lixo por 
se compreender que “resíduo” poderia se constituir um fator que dificultasse aos 
alunos compreenderem as perguntas, já que esse termo ainda não é utilizado na 
rotina das pessoas.

Até alguns anos atrás, o conceito de lixo era relacionado a materiais já 
descartados e sem utilidade, ou seja, sinônimo de refugo (DIAS, 2006); contudo, 
a partir da instituição da PNRS esse conceito teve que ser reinterpretado, pois 
conforme consta nesse dispositivo legal, o material que resta das atividades inclui 
o rejeito propriamente dito, mas também pode conter materiais que podem ser 
reutilizados, reaproveitados ou reciclados (BRASIL, 2010).

Por outro lado, observa-se que a concepção antiga de lixo permanecia bem 
arraigada nas mentes dos alunos, uma vez que eles já tinham assistido aos vídeos 
que tratavam da segregação de resíduos e sua destinação adequada, inclusive 
mostrando a reciclagem como uma possibilidade. Mesmo assim, essas informações 
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foram insuficientes para que eles pudessem escolher, preferencialmente, o item 
que se refere à reciclagem.

A despeito disso, quando responderam sobre “O que entende por coleta 
seletiva?”, 45,8% conseguiram relacionar à separação de material, enquanto 29,2% 
dos alunos associaram-na aos catadores de resíduos sólidos. Convém enfatizar 
que 16,7% conseguiram relacionar a coleta seletiva à reutilização e 12,5%, ao meio 
ambiente (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Compreensão dos alunos sobre o que é coleta seletiva
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Fonte: Nossos dados

Sobre esses aspectos, convém compreender que dentro dessa temática alguns 
conceitos já estão sendo incorporados, mas sobre outros ainda cabem algumas 
reflexões, como é o caso de resíduos sólidos, em vez de lixo. A contribuição para 
a incorporação do conceito de resíduos sólidos foi dada a partir das atividades 
desenvolvidas nos momentos posteriores à aplicação desse instrumento, conforme 
já descrito.

Quando se perguntou se eles faziam coleta seletiva no próprio domi-
cílio, apenas 33,3% responderam que sim; enquanto 20,8% responderam que 
reutilizam os resíduos sólidos para fazer artesanato – em alguns casos, feito 
pelos próprios pais –, ou o material segregado era doado a parentes, amigos e 
vizinhos que são artesãos. Além disso, 16,7% responderam que o reutiliza na 
horta doméstica – nesse caso, referindo-se aos resíduos orgânicos –, enquanto 
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20,8% responderam que descartam e 8,3% justificaram que não há coleta seletiva 
na cidade (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Ocorrência de coleta seletiva nos domicílios dos alunos
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Fonte: Nossos dados

Ao serem questionados sobre a importância dada à coleta seletiva, os alunos 
apresentaram respostas de cunho positivo, incluindo os 37,5% que a associaram 
ao meio ambiente e os 29,2% que associaram o tema a fazer bem ou a gerar renda. 
A palavra reciclar apareceu em 8,3% das respostas, mas, considerando-se que 
20,8% a associaram a fazer coisas novas, compreende-se que aqui também está 
implícito o sentido de reciclar.

Ainda 25% mencionaram a poluição visível (por exemplo, lixo nas ruas e 
nos bueiros), o que nesse caso deve significar que a coleta seletiva deve contribuir 
para evitar tal poluição. Coleta seletiva foi também associada a colocar lixo no 
lugar por 4,2% dos alunos, ou seja, o correspondente ao processo de segregação; 
e 8,3% apresentaram respostas inespecíficas (Gráfico 4). Observam-se também 
nesse caso lacunas na apreensão dos conceitos e processos relacionados à coleta 
seletiva de resíduos sólidos.
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Gráfico 4 – Importância da coleta seletiva para os alunos
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Fonte: Nossos dados

Como referido anteriormente, as atividades relativas aos resíduos sóli-
dos foram incorporadas ao conteúdo da disciplina de Geografia, inclusive com 
pontuação prevista para o terceiro bimestre. Vale ressaltar que as atividades de 
coleta seletiva tiveram continuidade com a participação do alunado, mesmo após 
o período de vinculação com a nota. Observou-se que houve melhoria na limpeza 
do ambiente escolar; também permaneceu a prática da segregação dos resíduos 
nos respectivos coletores.

Atividades de EA desenvolvidas no âmbito formal ou não formal são neces-
sárias para a gestão de resíduos sólidos em qualquer esfera, especialmente quando 
se trata de coleta seletiva solidária, pois a incorporação do hábito de segregar os 
resíduos por parte da população implica mudança de hábitos de vida e de rotina 
(PERSICH; SILVEIRA, 2011).

Segundo relato da professora da disciplina de Geografia, houve melhoria 
na assimilação e participação do alunado nas atividades desse componente, o que 
deve ter contribuído para melhora das notas do bimestre seguinte ao projeto, 
conforme pode ser visualizado no Gráfico 5.

Além disso, em conversas informais, os alunos expressaram que consideram 
a temática dos resíduos sólidos importante para a formação cidadã e seu cotidiano 
em sociedade e que esse assunto e outros conteúdos ambientais deveriam ser 
inseridos no currículo e ministrados pelo corpo docente.
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Ao fim do período letivo, foram doados os materiais coletados para as artesãs 
da cidade, que criaram peças artesanais, conforme ilustrado nas Figuras 4 e 5. Os 
materiais que não puderam ser aproveitados para produção de artesanato foram 
doados para catadores autônomos, sendo assim concluída a parte social do projeto.

Gráfico 5 – Comportamento das notas dos alunos

8

8

10

7

6

5

4

3

2

1

0
1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre

A

B
%

Fonte: Diários de classe

Figura 4 – Visão geral de peças artesanais produzidas com 
o material oriundo da coleta seletiva solidária realizada em 

caráter piloto na Escola Estadual “Manoel Severiano”

Fonte: Vicente (2014)
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Figura 5 – Destaque para algumas peças decorativas produzidas 
com o material oriundo da coleta seletiva solidária realizada 

em caráter piloto na Escola Estadual “Manoel Severiano”

Fonte: Vicente (2014)

É importante ressaltar que as práticas oriundas deste trabalho ainda conti-
nuavam em vigor na escola no ano de 2015. Ou seja, a coleta seletiva solidária dos 
resíduos sólidos produzidos na escola estava sendo mantida pelos funcionários 
de apoio e os alunos do grupo Guardiões da Educação Ambiental; o material 
coletado continua sendo destinado às artesãs locais para confecção de sua arte 
e os resíduos que não são adequados para confecção de peças são entregues aos 
catadores do município.

As experiências exitosas na implantação da coleta seletiva solidária, via 
de regra, incluem apenas catadores de materiais recicláveis (NASCIMENTO et al., 
2013; VIEIRA et al., 2010), mas, neste caso, incluiu outro grupo: as artesãs, as quais 
entram na cadeia produtiva dos resíduos sólidos fazendo o reaproveitamento de 
parte destes.

As contribuições que este trabalho pode prestar aos catadores se restringem 
à doação dos resíduos segregados, mas aqui se busca sensibilizar uma parcela da 
população para contribuir com a melhoria das condições de trabalho e de saúde 
dela mesma, segregando adequadamente seus próprios resíduos e fazendo a 
doação para os catadores.

É sabido que a coleta seletiva solidária pode não causar grande impacto sobre 
a renda dos catadores, pois outras condições precisam estar presentes a fim de que 
o material coletado possa ser vendido por preços mais vantajosos. Por exemplo, o 
material recolhido e segregado pelos catadores precisa ser acondicionado, o que 
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requer uma estrutura física. Por outro lado, o volume pode ocupar muito espaço 
se o material não for prensado, o que implica necessidade de um equipamento 
básico, uma prensa.

A falta dessas condições faz com que os materiais sejam vendidos em pequenas 
quantidades e por baixos preços, o que tem sido relatado em diversos trabalhos 
(NASCIMENTO et al., 2013). A forma de acondicionamento dos resíduos recicláveis 
que são separados no lixão de Riachuelo está representada na Figura 6.

Figura 6 – Organização de materiais recicláveis feita 
pelos catadores do lixão de Riachuelo/RN

Fonte: Vicente (2015)

Verificou-se, no início das atividades, que os alunos tinham uma visão muito 
parcial ou até errônea sobre os resíduos sólidos, ao associar tal tema apenas à 
sujeira, coisa sem valor ou sem utilidade alguma, daí a importância e necessidade 
de se dar ênfase à EA nas escolas incluindo esse tema.
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Considerações finais
Cada escola tem autonomia para procurar novas trilhas, novos caminhos, seja 

na escolha de meios mais adequados à sua realidade, seja na forma de abordá-los. 
Depois do trabalho realizado, emerge a seguinte pergunta: algo mudou? Pode-se 
dizer que sim. Ocorreram mudanças de comportamento, atitudes e percepção das 
questões abordadas na comunidade escolar a partir da sensibilização acerca da 
produção e destinação de resíduos sólidos na unidade de ensino e no seu entorno.

Acredita-se ser esse o caminho certo, no que tange ao desenvolvimento 
da EA na Escola Estadual “Manoel Severiano”, visto que as ações ora relatadas se 
constituíram experiências inovadoras. Mesmo assim, permanece a certeza de que 
a estrada é longa, cheia de dificuldades, o que requer muito mais organização, 
investigação, perseverança e ousadia.

Os temas ambientais incluem-se dentre aqueles que exigem uma abordagem 
interdisciplinar, ao contemplar uma nova articulação entre as ciências naturais, 
sociais e exatas. Nesse contexto, fica evidente a importância do papel da EA na 
apreensão desses conteúdos e no despertar para o exercício pleno da cidadania.

As atitudes e o comprometimento dos alunos, assim como a integração 
com a comunidade, fizeram toda a diferença no sucesso das ações relatadas, o 
que permitiu fazer uma abordagem mais holística da realidade local, levando a 
comunidade escolar e, em especial, os alunos a reconhecerem e compreenderem 
a relação entre seu cotidiano e a questão ambiental.

Assim, partindo da ideia de responsabilidade social, foi possível implantar, 
em caráter piloto, a coleta seletiva solidária na instituição, visto que parte dos 
funcionários e o grupo Guardiões da Educação Ambiental deram continuidade as 
ações na Escola Estadual “Manoel Severiano” – de modo que até o momento em 
que este texto está sendo escrito continuam fazendo a coleta e a separação dos 
resíduos sólidos recicláveis e os encaminhando às artesãs e aos catadores locais.

Por fim, resta cada um fazer a sua parte, a cada momento, o que pode signi-
ficar o pontapé inicial numa mudança cultural, ou seja, um coletivo contribuindo 
para a conquista de um mundo mais sustentável.
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Capítulo 2  
Resíduos sólidos: tema para curricularização da 
educação ambiental em uma escola pública de 

área rural no município de Senador Elói de Souza
Joelma de Freitas da Silva Pontes 

Maria de Fátima de Souza

Introdução

Há muito tempo os resíduos sólidos vêm se constituindo um problema 
relevante para o meio ambiente. Nas cidades, o acúmulo desses resíduos é, sem 
dúvida, um dos maiores problemas socioambientais da atualidade. Isso gera 
grandes desafios aos órgãos públicos e à sociedade em geral quanto à forma de 
proceder com o recolhimento e acondicionamento correto dos resíduos, de modo 
a não causar danos à população e ao meio ambiente.

Os impactos devidos aos resíduos nos ambientes urbanos podem ser iden-
tificados de várias formas, como o entupimento de bueiros e galerias para o 
escoamento de águas. Além disso, os resíduos sólidos, quando não são devidamente 
separados dos orgânicos, podem propiciar a exalação de odor desagradável e a 
proliferação de vetores mecânicos ou biológicos de doenças, além de acarretar 
impactos ambientais gravíssimos como a poluição da água, do ar e dos diversos 
tipos de solo, o que acaba comprometendo a sobrevivência de várias espécies e a 
qualidade de vida humana. Ou seja, o problema referente aos resíduos sólidos é 
sistêmico e se relaciona com outros problemas de forma interdependente (CAPRA; 
LUISI, 2014, p. 447).

Para Amorim et al. (2010), a produção de resíduos está ligada diretamente a 
modo de vida, cultura, trabalho, modo de alimentação, higiene e consumo humanos. 
Esses autores destacam em seus estudos o desenvolvimento de tecnologias e a 
produção de materiais artificiais; porém a reintegração dos resíduos gerados ao 
meio ambiente não tem sido alvo de preocupação pelas indústrias que os produzem.
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Até o presente, vêm-se tratando do termo “resíduos sólidos”, mas é impor-
tante diferenciá-lo do conceito de lixo. Antes, porém, vale salientar que os conceitos 
lixo e resíduo podem variar conforme a época e o lugar. Também variam dependendo 
de fatores jurídicos, econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos. Além disso, 
algumas vezes esses termos têm sido utilizados como sinônimos.

No senso comum, lixo é todo e qualquer material produzido a partir de 
qualquer tipo de atividade humana, o qual é descartado por não apresentar 
utilidade imediata para quem o produziu. O raciocínio desse conceito esteve 
presente e ainda pode ser encontrado, inclusive nos livros didáticos (AMORIM et 
al., 2010, p. 162; PEREIRA; SANTANA; WALDHELM, 2012, p. 201).

A partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010, 
p. 1), percebe-se que o termo “lixo” parece não ser mais adequado para se referir 
aos restos ou sobras das atividades humanas. Esse dispositivo legal trata como 
resíduos esses itens, além de ressignificá-los; isso porque o que sobra pode ainda 
ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado, o que corresponde ao termo recurso. 
E só depois de cessadas todas essas possibilidades é que o resíduo poderia ser 
considerado rejeito, e assim ser descartado de modo ambientalmente adequado. 
Nesse sentido, quando se refere aos resíduos sólidos, apenas o rejeito é que deve 
corresponder ao termo lixo.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma nº 
10004, no item três, já fazia distinção entre os resíduos sólidos e semissólidos, 
definindo-os como produtos:

[…] que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospi-
talar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os 
lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos 
e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particula-
ridades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água 
que exijam para isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p. 63).

A Agenda 21 brasileira também já definia os resíduos sólidos como todos 
os restos domésticos e resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais e 
institucionais, os resíduos sólidos da rua e os entulhos de construção (BEZERRA; 
FACCHINA; GUTIERREZ, 2004).

Já os tipos de resíduos sólidos produzidos no ambiente doméstico podem 
ser classificados nas categorias de secos e molhados, sendo estes constituídos 
pelos restos orgânicos de origem vegetal e animal que decorrem do preparo de 
alimentos e por alguns tipos de embalagens pós-consumo, como aquelas feitas 
de papel ou papelão.



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 3)

36

Como referido anteriormente, o problema dos resíduos sólidos ultrapassa 
a discussão conceitual. No ano de 2013, o Brasil produziu 76.387.200 toneladas 
de resíduos, das quais apenas 58,3% tiveram a sua destinação final adequada – a 
saber, foram enviados para aterros sanitários. Os 41,7% restantes foram destinados 
para lixões ou queimados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA 
PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2013, p. 28).

As formas de destinação dos resíduos nos municípios brasileiros em 2013 
foram: incineração (44%), autoclave (20,5%), micro-ondas (2,4%) e outros, incluindo 
aterros, valas sépticas e lixões (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA 
PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS, 2013, p. 34). Assim, a questão dos resíduos sóli-
dos urbanos, mesmo se tratando de um serviço de responsabilidade direta das 
administrações municipais, apresenta um quadro preocupante no Rio Grande 
do Norte, pois sua disposição final em lixões é prática corrente na maioria dos 
municípios, já que no estado só existem dois aterros sanitários: um situado no 
distrito de Maçaranduba, no município Ceará-Mirim, que atende a capital do 
Estado e municípios da região metropolitana; e outro situado no município de 
Mossoró. Nesse contexto, a educação ambiental (EA) tem um papel de suma 
importância, até porque é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (BRASIL, 2010, p. 5).

Já no ambiente escolar, a EA estabelece um novo conceito educacional, pois 
propõe que a escola enseje ações com relação ao meio ambiente de forma indivi-
dual e coletiva, redimensionando a relação entre os atores sociais envolvidos na 
comunidade escolar (pais, docentes, discentes, secretários etc.). Ênfase especial é 
dada ao papel do professor, que deve assumir uma postura ativa nesse inusitado 
conceito educativo para a formação de cidadãos com mentes voltadas para a 
sustentabilidade. Conforme Freire (1996, p. 14), “O educador democrático não 
pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica 
do educando, sua curiosidade, sua submissão”.

Para Reigota (1998, p. 10), a EA é:

[…] uma proposta que altera profundamente a educação como a conhecemos, não 
sendo necessariamente uma prática pedagógica voltada para a transmissão de 
conhecimentos sobre ecologia. Trata-se de uma educação que visa não só à utilização 
racional dos recursos naturais […] mas basicamente à participação dos cidadãos 
nas discussões sobre a questão ambiental.

Já Sato (2004, p. 5) refere-se à EA como:

[…] um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando 
o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, 
para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e 
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seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também está relacionada com a prática 
das tomadas de decisões e a ética que conduzem para melhoria da qualidade de vida.

Pensar a EA na escola não é tarefa simples, mas já é consenso que a maioria 
dos problemas ambientais só será sanada se a solução for buscada a partir da 
base, ou seja, da educação. Por isso, é necessário fazer trabalhos incessantes de 
sensibilização com toda a equipe escolar (ENCARNAÇÃO, 2007, p. 2).

Diante dos vários obstáculos encontrados no âmbito das escolas, conforme 
Berna (2004, p. 30), a melhor forma de trabalhar a EA nas escolas é a partir do 
desenvolvimento de projetos que integrem os alunos e permitam que estes possam 
exercitar livremente sua criatividade e seu raciocínio.

A escola é o lugar mais adequado para a inserção das práticas educacionais 
inerentes ao meio ambiente, uma vez que possui espaços privilegiados na imple-
mentação de atividades que propiciem essa reflexão, com ações orientadas em 
projetos que levem à autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometimento 
pessoal com a proteção ambiental, de modo interdisciplinar (DIAS, 1998).

Entretanto, é notório que a educação ambiental é timidamente desenvolvida 
nas escolas, estando na maioria das vezes ausente das práticas adotadas pelos 
educadores, não obstante algumas atividades pontuais sejam propostas ineren-
tes à preservação do ambiente, sendo um dos principais problemas ambientais 
mencionados no contexto escolar a quantidade de resíduos sólidos que é gerada 
e a sua disposição inadequada (MACÊDO; SOUZA, 2014, p. 123) – demonstrando 
assim, que ainda falta a sensibilização das pessoas que fazem a escola.

A escola pode ser considerada um espaço que viabiliza a aquisição de conhe-
cimentos, pois tem os professores como formadores de opinião, o que os torna 
aliados no processo de enfrentamento dos questionamentos em pauta. A mudança 
de costumes, hábitos e valores culturais que estão enraizados na formação inicial 
do aluno pós-moderno é um grande desafio para o professor mediador. É preciso 
diariamente alertar sobre as causas e consequências de ações inadequadas, dos 
atos indevidos e compreender a real importância de preservar e conservar o meio 
ambiente em que se vive.

Assim, a equipe pedagógica de uma escola pode apresentar, por meio de 
trabalhos, ações possíveis de serem executadas. Desenvolver projetos teóricos e 
práticos, a partir dos quais o discente perceba a importância dos resíduos sólidos 
e, assim, consiga enfrentar o problema com efetiva participação e mudança de 
hábitos. A equipe pedagógica, portanto, tem a tarefa de viabilizar atividades que 
propiciem uma práxis reflexiva. Nessa perspectiva, a escola passa a assumir e 
cumprir vários papéis que são fundamentais na sociedade, como o de ser agente 
ativo de transformação no processo de formação do sujeito. Portanto, faz-se 
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necessário formar seres pensantes, críticos e participativos, conscientes de seus 
direitos e deveres na sociedade (CARVALHO, 2012).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sobre o tema 
transversal meio ambiente, a escola deve:

Oferecer meios efetivos para cada aluno compreender os fatos naturais e humanos 
referentes à temática ambiental, desenvolver suas potencialidades e adotar pos-
turas pessoais e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação 
construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade seja 
ambientalmente sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando todas as 
manifestações de vida no planeta; e garantindo as condições para que ela prospere 
em toda a sua força, abundância e diversidade (BRASIL, 1998, p. 12).

Infelizmente, essas preceituações não têm no dia a dia as suas práticas 
correspondentes. Por exemplo, nos dias atuais, uma grande quantidade de resíduos 
sólidos pode ser constatada em comunidades rurais e na sede do município de 
Senador Elói de Souza/RN, onde os resíduos são depositados em locais inapro-
priados, como propriedades próximas ao leito e a alguns afluentes do rio Jundiaí. 
A prefeitura mantém uma rotina de coleta, passando nas localidades duas vezes 
por semana; mas, apesar disso, amontoados de resíduos sólidos são comuns em 
diversas comunidades e até mesmo nas escolas. Então, o que tem sido feito em 
termos de educação ambiental nessas escolas?

Considerando o exposto, o objetivo deste trabalho foi inserir atividades de 
educação ambiental aliadas ao ensino de ciências, com vistas à sensibilização da 
comunidade escolar para a melhoria na gestão dos resíduos sólidos produzidos 
em uma escola pública.

Procedimentos metodológicos
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal “Euclides Lins” (Figura 1), 

situada na zona rural (Sítio Lagoa dos Cavalos) do município de Senador Elói de 
Souza/RN, no período de julho a dezembro de 2014. A escola funciona nos turnos 
matutino, vespertino e noturno.

Em 2014, o seu corpo discente era constituído de 355 alunos do ensino 
fundamental e da educação de jovens e adultos (EJA). Desse total, 120 estudantes 
participavam do Programa Mais Educação, sendo todos residentes na zona rural 
desse município.

O corpo docente da escola era constituído por 20 profissionais, todos com 
nível de graduação e alguns com pós-graduação lato sensu; a equipe pedagógica 
também era composta por profissionais graduados.
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Figura 1 – Vista frontal da Escola Municipal “Euclides Lins”

Fonte: Pontes (2015)

A instituição contava com o apoio de alguns programas do governo federal, 
como Programa Dinheiro na Escola (PDE), Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), Programa Mais Educação e Atleta na Escola. A escola já tinha elaborado 
e aprovado seu Programa Político Pedagógico e o Regimento Interno da Escola.

A primeira etapa deste trabalho consistiu na aplicação de um instrumento 
de pesquisa com alunos de duas turmas do 6º ano. Esse instrumento era composto 
por dez questões objetivas versando sobre a problemática dos resíduos sólidos na 
escola. A aplicação desse instrumento precedeu a ministração do conteúdo sobre 
o meio ambiente, previsto para o terceiro bimestre. Foi feita a sistematização 
das respostas em tabelas, utilizando-se o programa Excel, versão 2010.

As atividades em sala se iniciaram com uma atividade desencadeadora 
que consistiu em uma aula de campo, cujo objetivo foi conhecer a percepção 
dos alunos sobre a disposição dos resíduos sólidos nas áreas da escola externas 
às salas, por exemplo, quadra, pátio e refeitório. Os estudantes foram divididos 
em grupos de cinco componentes e instruídos a registrar, por escrito, os tipos 
de resíduos que iam sendo encontrados no percurso. No retorno à sala de aula, 
os alunos apresentaram os dados observados e foi realizada uma discussão com 
apresentação da lista de resíduos que cada grupo anotou.
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Por um período de seis semanas foram ministradas aulas sobre a temática dos 
resíduos sólidos, com base nos conteúdos abordados no livro didático de ciências 
adotado para a instituição (PEREIRA; SANTANA; WALDHELM, 2012).

A sequência didática planejada e aplicada na escola foi a seguinte: abordagem 
geral sobre o ambiente escolar e a importância de manter esse ambiente limpo 
(aula teórica e aula de campo); tipos de resíduos sólidos produzidos no ambiente 
doméstico e escolar; destinação dos resíduos da escola e da comunidade; disposição 
inadequada dos resíduos sólidos e consequências para a saúde humana; poluição 
ambiental (do solo, do ar e da água); e soluções para a destinação adequada dos 
resíduos sólidos.

Como atividade prática, os alunos foram orientados a organizar os coletores 
para o exercício da coleta seletiva na escola, em caráter pedagógico, conforme 
mostrado na Figura 2. O caráter pedagógico aqui está sendo ressaltado porque na 
comunidade não existem catadores de materiais recicláveis, nem uma demanda 
de outra ordem que possa dar conta de receber e destinar adequadamente todo 
o resíduo seco segregado.

A avaliação da aprendizagem sobre a temática foi feita a partir da produção 
de texto, realizada em grupo, sobre a importância de manter o ambiente escolar 
limpo. Os textos foram analisados quanto aos conteúdos abordados e à aplicação 
adequada dos conceitos sobre resíduos sólidos.

Figura 2 – Coletores sinalizados pelos alunos para a implantação da coleta 
seletiva, em caráter pedagógico, na Escola Municipal “Euclides Lins”

Fonte: Pontes (2015)
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Outro desafio foi uma questão discursiva que constou na avaliação do 
bimestre, a qual requeria que o aluno apresentasse exemplos de resíduo orgânico. 
A análise desse resultado foi feita a partir de uma amostra de 30% das provas 
aplicadas, observando o critério de aleatoriedade das provas a serem analisadas.

Resultados e discussão
Foram aplicados 41 instrumentos de pesquisa. Dos respondentes, 61% eram 

do sexo feminino e 39% eram do sexo masculino.

Das variáveis que compunham o instrumento, observou-se que o número 
de coletas dos resíduos da escola foi corretamente respondido por 97,6% dos 
alunos. Também 90,2% reconheceram corretamente que os resíduos da escola 
não recebem tratamento e 100% responderam que o resíduo é acumulado em 
local indevido. Todos reconheceram a importância de manter o ambiente escolar 
limpo e apresentaram alternativas para isso. Já a função de um aterro sanitário 
foi desconhecida por 97,6% dos alunos.

A forma como se dá a coleta dos resíduos da escola, conforme a compreensão 
dos alunos, está representada no Gráfico 1, no qual 70,3% mencionaram “tambor” 
como meio utilizado para a coleta.

Gráfico 1 – Resultado da percepção dos alunos em relação à coleta 
dos resíduos sólidos da Escola Municipal “Euclides Lins”

Fonte: Nossos dados

A percepção dos alunos sobre o tratamento prévio dos resíduos da escola 
mostrou que 90,2% reconhecem que eles não recebem qualquer tipo de tratamento. 
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Já o destino dos resíduos da escola, conforme a percepção dos alunos, está repre-
sentado no Gráfico 2. Dos respondentes, 85,4% reconheceram o lixão como destino 
preferencial dos resíduos da escola. Queimar ou enterrar o lixo foram alternativas 
mencionadas por 9,8% e 4,9% dos respondentes, respectivamente.

Gráfico 2 – Destino dos resíduos sólidos da Escola Municipal 
“Euclides Lins”, conforme a percepção dos alunos

Fonte: Nossos dados

No retorno para a sala após a aula de campo, os estudantes compartilharam 
os tipos de resíduos que foram observados. Os tipos de resíduos encontrados por 
todos os grupos foram os seguintes: papel, restos de alimento (cascas de frutas 
e verduras e restos de alimentos cozidos), palito de picolé e plástico (vários tipos 
de embalagens e palito de pirulito). Outros resíduos encontrados pelos grupos 
foram: metal, 80%; embalagem laminada, resíduo de varredura e papel higiênico 
usado, 60%; garrafas PET, restos de livros e papelão, 40%; e vidro, em 20% dos 
casos. Percebe-se que os alunos encontraram uma diversidade de resíduos sólidos 
domésticos, cujo intervalo de tempo necessário para degradação no ambiente é 
muito variável.

Os resíduos orgânicos, que incluem os restos de alimentos e papel, são decom-
postos em pouco tempo, uma média de três a seis meses, dependendo do material 
específico e de como este se encontra no ambiente. Uma das soluções propostas 
para a gestão desses resíduos é a compostagem, cujo produto pode servir como 
adubo para hortas, jardins e plantas em geral. A compostagem resulta na reciclagem 
dos resíduos orgânicos. Para o papel, podem ser feitos tanto o aproveitamento 
máximo (por exemplo, usar os dois lados da folha) quanto o reaproveitamento do 
papel usado (por exemplo, trabalhos em aulas de Artes) ou, ainda, ser entregue 
para a reciclagem pela indústria (PEREIRA; SANTANA; WALDHELM, 2012).
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Os materiais metálicos, correspondendo a latas de refrigerante, foram os 
mais citados pelos grupos de alunos dentre os resíduos inorgânicos. Os refrige-
rantes são comprados pelos alunos em pequenos estabelecimentos comerciais 
que ficam nas adjacências da escola. Vale mencionar que a unidade de ensino é 
atendida pelo programa da merenda escolar, mas, dependendo do cardápio (por 
exemplo, cuscuz com carne moída) servido, os alunos optam por complementar 
a merenda com refrigerante.

Já o plástico foi o segundo tipo de material não biodegradável mais citado. 
Esse é um material de uso rotineiro na sociedade moderna e de muita valia na 
proteção à saúde, no sentido de que defende os alimentos da contaminação 
externa. As embalagens plásticas podem ser reutilizadas e reaproveitadas em 
muitas atividades domésticas (como garrafas PET reutilizadas como recipiente 
para a venda de leite e de outros produtos ou reaproveitadas na confecção de 
lancheiras, bolsas etc.), atividades escolares (por exemplo, reaproveitamento na 
confecção de objetos diversos, como miniaturas de animais, arranjos natalinos 
etc.) e mesmo nas atividades agropecuárias (por exemplo, reaproveitamento de 
recipientes plásticos como bebedouros para os animais).

O plástico é um produto desenvolvido por meio de tecnologias químicas 
modernas, a partir de derivados do petróleo, um recurso natural dificilmente 
renovável, e que representa um grande desafio para sua assimilação pelo meio 
ambiente. Esse tipo de material, que pode levar até 100 anos para completar sua 
decomposição, pode trazer consequências negativas também em curto prazo. 
Quando lançados no ambiente, os plásticos podem ser ingeridos por animais 
domésticos, como bovinos, ovinos e suínos, causando sua morte. Também podem 
acumular água em quantidade suficiente para o desenvolvimento de insetos 
aquáticos com impacto reconhecido sobre a saúde humana – por exemplo, as 
larvas e pupas do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor dos vírus da dengue, 
chikungunya, zika (MARCONDES; XIMENES, 2016; MEDEIROS et al., 2009) e febre 
amarela urbana (VASCONCELOS, 2003).

Na vizinhança da escola em que ocorreu este trabalho, uma moradora relatou 
que recolhe diariamente os sacos plásticos que são lançados no seu terreno e nos 
terrenos de outros moradores da comunidade. Essa prática, desenvolvida pela 
referida moradora há mais de 44 anos, emana do saber do senso comum (os animais 
morrem se ingerirem material plástico) e do princípio de solidariedade (entre os 
seres humanos e do homem com as outras espécies). Isso porque o recolhimento 
dos resíduos plásticos tem evitado que seus próprios animais domésticos venham 
a ingeri-los, ao mesmo tempo em que previne o desenvolvimento de vetores de 
doenças humanas que podem atingir qualquer pessoa.
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Vidro foi um material pouco mencionado pelos alunos. Esse é um tipo de 
resíduo cuja decomposição se faz num tempo muito longo, cerca de 4.000 anos. 
No ambiente, esses materiais, quando quebrados, podem se constituir causas de 
acidentes (cortes) (BRAZ et al., 2018; MEDEIROS et al., 2013) ou também podem 
ser ingeridos por animais domésticos que se alimentam muito rente ao solo (por 
exemplo, suínos e aves domésticas), causando lesões no trato gastrintestinal. 
Vidros íntegros e sem tampa podem também servir de criadouros para insetos. É 
importante salientar, no entanto, que se trata de um material que é integralmente 
aproveitado no processo de reciclagem pela indústria.

Todos os tipos de resíduos sólidos inorgânicos mencionados pelos alunos 
(a saber, metal, plástico e vidro) são alvo da coleta seletiva, como meio para 
uma destinação final adequada. Ou seja, podem ser devolvidos à indústria para 
passarem pelo processo de reciclagem, dando origem a novos produtos. O cami-
nho indicado para isso é a segregação na fonte geradora (consumidores, escola, 
empresas etc.), a doação desses materiais para os catadores de materiais recicláveis 
ou, alternativamente, fazer sua venda para pessoas interessadas ou empresas do 
ramo (BRASIL, 2010).

Os grupos de alunos também observaram que existia a deposição de muitos 
tipos de rejeitos (por exemplo, resíduo de varredura e papel higiênico usado) no 
entorno da escola. Esses materiais não devem ser reaproveitados nem reciclados. 
O destino adequado para eles é o aterro sanitário, quando houver. No caso da 
comunidade em que se realizou o estudo, mesmo não havendo tal equipamento 
público, deveria esse tipo de material estar bem acondicionado até a disposição no 
carro de coleta para o destino do lixo produzido pela comunidade. Jamais deveria 
estar disposto ao ar livre, visto que o rejeito oriundo dos banheiros é contaminado, 
em potencial, podendo trazer risco de infecções para as pessoas e animais e causar 
contaminação no solo e em coleções de água (SOUZA; MOREIRA; XIMENES, 2013).

A análise dos oito textos produzidos pelos alunos mostrou que assuntos 
como prejuízos ao meio ambiente, prejuízos à saúde, preservação do ambiente 
construído e relações interpessoais foram os mais frequentes, ocorrendo em 50% 
dos casos. Assuntos como responsabilidade individual, zelo por ambientes públicos 
(ex.: praças) e indicação de uso das lixeiras ocorreram em 37,5% dos textos. O 
impacto dos resíduos sobre o sistema de esgotamento sanitário foi mencionado 
em 25% dos casos, e sobre os mananciais (como rios e lagoas), em 12,5% dos casos. 
Nenhum dos textos continha conceitos sobre resíduos sólidos.

Esses conceitos devem ser retomados para que os alunos possam deles se 
apropriar, ou seja, compreender que uma parte do que resta das atividades humanas 
deve ser considerada como recurso, no sentido de que existe uma cadeia produtiva 



Capítulo 2 – Resíduos sólidos

45

que se move em torno desses materiais, incluindo catadores, comerciantes em 
vários níveis (atravessadores) e indústria de reciclagem, e que isso resulta em 
economia de matéria-prima retirada diretamente do ambiente.

Outro aspecto abordado nas aulas e requerido dos alunos por meio da prova 
foi o conceito de resíduo orgânico. Da amostra das provas analisadas, observou-se 
que esse tipo de resíduo foi exemplificado como resto de comida (cozida) e casca 
de verduras por 60% dos alunos; o papel foi referido por 33,3%, e outros tipos de 
resíduos, como vidro, lata e plástico, foram referidos por 26,7%. Deve-se notar que 
em cerca de um quarto do total de provas (18) analisadas constavam respostas 
indevidas em relação ao que é resíduo orgânico, ou seja, esses resíduos foram 
confundidos com inorgânicos (por exemplo, vidro, lata, plástico). Talvez tenha 
ocorrido confusão entre os termos “reciclável” e “orgânico”. É importante men-
cionar que esse percentual de provas que apresentaram tal equívoco corresponde 
aos alunos que foram reprovados no ano de 2014. Esse é mais um aspecto dentro 
da temática dos resíduos sólidos que deve ser reforçado, para melhor compreensão 
por parte dos estudantes.

A formação do aluno tomando como base sua realidade permite que ele 
desenvolva atitudes. No contexto, atitudes individuais – como recolher o próprio 
resíduo usando um saco coletor quando não houver uma lixeira disponível, evitar 
o uso de produtos descartáveis e reaproveitar materiais e embalagens, salvo em 
casos que se corra risco de algum tipo de contaminação ou intoxicação – fazem 
a diferença para a pessoa, a comunidade e o meio ambiente.

Nesse sentido, a gestão adequada dos resíduos sólidos na escola deve ser 
um diferencial para uma aprendizagem significativa desses conceitos, pois, além 
da abordagem teórica em sala, o aluno tem a possibilidade real de exercer boas 
práticas. No ano de 2014, os resíduos da unidade eram descartados em tambores 
abertos e colocados em locais próximos à cozinha e ao refeitório dos alunos. 
Felizmente, após as ações já relatadas, a situação melhorou, pois os tambores 
foram removidos para a “casinha do lixo”, bem afastada dos locais de produção e 
consumo de alimentos. Além disso, foram colocados sacos plásticos nos tambores 
como forma de facilitar o manejo dos resíduos, que são recolhidos duas vezes por 
semana.

O ensino da educação ambiental associado ao ensino de Ciências permitiu 
aos alunos estudarem os conteúdos sobre resíduos sólidos de maneira ampla, 
possibilitando promover a sensibilização, bem como a compreensão de alguns 
componentes e dos mecanismos que regem o sistema natural. Nesse contexto, 
foi possível aliar conhecimentos científicos e tecnológicos às qualidades morais 
necessárias. Acredita-se que essas ações devem ter contribuído para a formação 
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cidadã dos alunos e que estes atuarão, em sua trajetória, de forma compatível com a 
preservação dos processos produtivos e estéticos do meio ambiente (SANTOS, 2007).

Considerações finais
Este trabalho permitiu a sensibilização e mobilização da comunidade escolar 

em torno da temática dos resíduos sólidos, o que resultou em mudança na gestão 
destes na escola. Além disso, permitiu a formação dos alunos do 6º ano, seguindo 
o conteúdo previsto no livro de Ciências. Mas deve aqui ser ressaltado que mais 
do que resultados quantitativos, representados pelas notas, as atividades tiveram 
impacto positivo em relação à mudança no comportamento dos alunos diretamente 
envolvidos.

Certamente que se fazem necessários procedimentos administrativos (gestão) 
e ações pedagógicas continuados, abrangendo todos os turnos da escola, para 
que se ampliem os benefícios dessas atitudes, pois a educação ambiental é um 
processo contínuo, que requer a aplicação de estratégias em consonância com a 
realidade de cada grupo social.

Portanto, espera-se que os discentes e demais atores que fazem essa unidade 
escolar se tornem autônomos e conscientes no gerenciamento dos resíduos que 
produzem e que assumam a responsabilidade de realizar a separação correta de 
recicláveis, orgânicos ou inorgânicos antes de enviá-los para sua destinação final.
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Introdução

Os temas ambientais têm sido pautados desde fóruns internacionais até 
os locais, ao redor do mundo. Isso tem sido motivado pela urgência imposta em 
função do uso excessivo dos recursos naturais em relação à sua capacidade de 
regeneração e das suas consequências imediatas e futuras para o planeta Terra 
e todas as formas de vida.

Ressalta-se que a cultura de consumo, ao se consolidar enquanto processo 
independente, encontrando razão em si mesma, provocou e continua provocando 
a degradação do meio ambiente – visto que a exploração dos recursos naturais 
não suporta essa demanda ilimitada, a qual não tem raiz em necessidades reais. 
Além disso, seus efeitos têm ultrapassado as fronteiras dos países poluidores 
(considerados aqui aqueles que mais produzem para o mercado consumidor), 
uma vez que a produção implica a retirada de matéria-prima da natureza. Na 
realidade, isso tem posto em risco a própria existência da humanidade no planeta, 
porque a visão que julga o ser humano como sendo e estando separado do meio 
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ambiente é a mesma que o fez pensar que ele poderia explorá-lo sem sofrer alguma 
consequência (MASCARENHAS, 2009, p. 206).

O modelo de mundo fundado no consumismo originou um ciclo do consumo 
que inclui, entre outros elementos, os produtores, as empresas de propaganda e 
marketing e os consumidores. Nesse ciclo ocorre um sistema de retroalimentação 
positiva ou de reforço, de modo que o consumo de um produto gera uma espécie 
de “ansiedade coletiva” pelo consumo de novos produtos, e assim por diante. 
Como resultado do funcionamento sistêmico desse ciclo, tem-se uma tensão de 
um lado por parte dos que lucram muito a partir do modelo consumista e, de 
outro, a degradação ambiental, a consequente geração de resíduos e os desafios 
para sua gestão.

Calcula-se que, no momento atual, a população do planeta está utilizando 
o equivalente a 1,5 planeta Terra, quando na realidade só existe um. Então, 
como será possível suprir o consumismo existente para sustentar um estilo 
de vida que prioriza o “ter”? Sendo assim, para evitar a escassez, ou mesmo a 
extinção, de recursos naturais necessários à sobrevivência de todos, precisa-se 
com urgência de uma reavaliação e modificação dos hábitos e do modo de vida 
da humanidade.

Em consequência disso, no contexto mundial dos nossos dias, a excessiva 
geração de resíduos sólidos tem sido apontada como um dos graves problemas 
ambientais. É importante referir que na cadeia produtiva de qualquer item ocorre 
a geração de resíduo. Mas o que aqui está sendo enfocado é a geração de resíduo 
a partir do consumo.

De qualquer forma, as consequências da geração e disposição irregular dos 
resíduos já se fazem presentes e se constituem causas de poluição do solo e de 
águas superficiais e subterrâneas. Isso ocorre seja pela falta de estrutura sani-
tária, seja pela insensibilidade de pessoas ou entidades que lançam resíduos em 
terrenos baldios, mesmo em locais nos quais passa coleta pública regularmente, 
inclusive onde ocorre a possibilidade de os resíduos coletados serem destinados 
para aterros sanitários (AZEVEDO, 1999; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2010).

Outro problema é o esgotamento real ou potencial dos aterros em virtude 
do volume de material neles depositado. Muitos desses resíduos poderiam ser 
segregados pela fonte geradora e enviados para a coleta seletiva, por exemplo; 
mas em muitos municípios brasileiros, esta ainda não foi organizada. Dessa forma, 
mesmo quando existem catadores, a segregação dos materiais fica por conta da 
adesão voluntária de cada pessoa.
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A sociedade moderna, além de consumista, adotou e se acostumou ao 
descartável, o que tem contribuído ainda mais para o aumento da produção de 
resíduos sólidos de difícil degradação no ambiente. Adicione-se a isso o fato de que 
os sistemas utilizados para a gestão de resíduos são embasados em uma cultura 
da inesgotabilidade dos recursos naturais. Contudo, isso necessita urgentemente 
de adequar-se a uma cultura de sustentabilidade (BRUSADIN, 2003, p. 15).

Também se faz necessário discutir os conceitos sobre o nível de respon-
sabilidade, inclusive legal, de cada gerador (indivíduo, família, instituições) 
pelos próprios resíduos que produz. E mesmo antes de gerar, deve-se observar 
a responsabilidade ética, que inclui mudanças em relação aos hábitos de con-
sumo, em termos de quantidade e do tipo de produto adquirido (por exemplo, 
quantidade de embalagem que um produto tem) e em relação ao conhecimento 
e à análise mínima dos processos empregados para a produção dos bens de 
consumo (BRASIL, 2010).

Outro aspecto importante refere-se à natureza dos resíduos, pois a disposição 
inadequada de materiais tóxicos, por exemplo, pode comprometer seriamente os 
ecossistemas de uma região, provocando alterações em proporções comparáveis 
à extração predatória de recursos naturais e, muitas vezes, inviabilizando a 
própria extração dos recursos em função da contaminação. Nesse contexto, vale 
salientar que em 2008 muitos estados brasileiros ainda não dispunham de serviço 
de manejo de materiais como pilhas e baterias, que contêm materiais tóxicos 
na sua composição (FIGUEREDO, 1994, INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2010).

Sabendo-se que é impossível viver sem consumir e consumir sem gerar 
resíduo, qualquer que seja sua natureza, o que se deve fazer é adotar condutas 
que incluam o repensar e o agir de modo que os impactos gerados sejam os 
menores possíveis, a cada momento. Dessa forma pode-se contribuir para a 
sustentabilidade do planeta Terra e a sobrevivência das espécies, inclusive a 
própria espécie humana.

Consumir de forma excessiva é um dos fatores que mais contribui para a 
extinção das reservas naturais do planeta. Assim, antes de adquirir ou consu-
mir qualquer produto novo, deve-se repensar sobre a real necessidade disso e, 
portanto, fazer indagações do tipo: “Realmente preciso?”, “Vou usar?”, “Como 
foi produzido?”, “Tipo de insumos?”. Conhecer a cadeia daquilo que se está 
propenso a consumir ajuda a fazer escolhas compatíveis com a real necessidade 
de consumo.

Nessa lógica, os consumidores se constituem um dos grupos alvo de ações 
que possam resultar na mudança de mentalidade e na adoção de um novo modelo 
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de vida, fundamentado numa ética de convivência terrena. Para além da ideia de 
retornar ao mundo original, de reconquistar o paraíso perdido, mas na esperança 
de que a humanidade se harmonize com o ambiente natural e consigo mesma, 
o que propõe este trabalho é participar da corrente de discussão sobre o meio 
ambiente no que concerne à temática dos resíduos sólidos.

No âmbito da educação, um dos meios para o enfrentamento dos problemas 
ambientais é a educação ambiental (EA), a qual deve estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis da educação formal (BRASIL, 1999; 2012). Em se 
tratando de resíduos, vale ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS) aborda princípios, objetivos, diretrizes, metas, ações e instrumentos para 
sua gestão integrada e seu gerenciamento ambientalmente adequado, sendo um 
dos instrumentos dessa política a EA (BRASIL, 2010).

A necessidade da preservação e conservação do meio ambiente é uma 
preocupação de uma parte da sociedade que está atenta aos problemas que vem 
ocorrendo em nosso planeta. Assim, a EA é a ação educativa que deve ser perma-
nente nas instituições de educação e nas comunidades de modo geral, pela qual 
se desenvolve a sensibilização para a consciência da realidade global em que os 
seres humanos participam como agentes transformadores do meio.

Na realidade, faz-se necessária uma educação que compreenda o nosso 
planeta como um todo, em sua máxima complexidade, estando ainda pronta para 
levar o educando a repensar seus conceitos antigos e construir novos, respeitando 
as regras de convivência com o meio ambiente, e ainda ensinar como cultivar 
novos valores em sociedade (BRASIL, 2004).

As ações educativas são imprescindíveis para a compreensão dos elos 
que envolvem a cadeia produtiva dos resíduos sólidos. Ou seja, deve incluir as 
informações e os espaços para reflexão sobre a origem da matéria-prima e os 
processos envolvidos na produção de determinado item, bem como a decisão 
consciente pelo consumo e a responsabilidade pela destinação adequada dos 
resíduos gerados.

Segregar os resíduos a serem descartados, por exemplo, é ação direta para 
redução da degradação ambiental e, em certa medida, pode se afirmar que se trata 
de uma prática sustentável. O resíduo seco (plástico, papel, metal e vidro) pode e 
dever ser reaproveitado ou reciclado, reduzindo assim a pressão por matéria-prima 
retirada da natureza. Já o orgânico (cascas de frutas, sobras de comida, legumes 
etc.) pode ser utilizado para compostagens e ainda outros usos, como em cozinhas 
alternativas e alimentação de animais. Esses e outros aspectos relativos a essa 
temática devem ser abordados nas escolas.
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Mais do que resolver problemas, conflitos e divergências, ou ainda preservar 
a natureza por meio de ações pontuais, a EA entende que a transformação das 
relações de grupos humanos com o meio ambiente está inserida no contexto de 
transformação da sociedade.

É desafiante, de fato, mas a humanidade é convocada a reorientar os métodos 
e objetivos da educação, de modo tal que os indivíduos, além de terem direito de 
acesso aos diversos tipos de conhecimentos acumulados pela humanidade, possam 
também “apropriar-se de critérios que lhe permitem fazer a crítica e a avaliação 
dos conhecimentos e experiências do passado” (BOFF, 2012).

Compreende-se que o ambiente escolar se constitui um espaço privile-
giado de acesso aos conhecimentos, de forma sistematizada e até mesmo pelo 
tempo (em horas diárias e em anos) que os alunos permanecem ali. E, assim, 
a educação ambiental deve ser transposta do nível da produção acadêmica, 
dos documentos oficiais e dos dispositivos legais para o discurso e a prática 
nas escolas, conforme o que é preceituado na Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA) (BRASIL, 1999).

Levando em consideração a crescente produção de resíduos sólidos pela 
população urbana, e que esse tema é intimamente ligado à preservação do meio 
ambiente, pergunta-se: como a EA pode contribuir para a reeducação da comu-
nidade escolar, com vistas à gestão adequada dos resíduos produzidos na escola? 
E, ainda, como pode contribuir para que esses saberes passem a fazer parte da 
vida diária da comunidade escolar?

Portanto, neste trabalho ressaltaremos a problemática dos resíduos sólidos 
em uma escola pública urbana, enfatizando a importância de sua caracterização, 
para que a partir desse conhecimento possa se discutir coletivamente sobre qual 
a melhor forma a ser empregada para sua gestão.

Procedimentos metodológicos
As ações foram desenvolvidas na Escola Municipal “Prof.ª Zeneide Igino de 

Moura”, situada no bairro de Cidade Nova, em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte (Figura 1). Essa é uma escola de ensino fundamental I, que funciona nos 
turnos matutino e vespertino com as aulas convencionais, além de atividades do 
Programa Mais Educação e Projeto Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).
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Figura 1 – Fachada da Escola Municipal “Prof.ª Zeneide Igino”. 
A: vista geral; B: Detalhe com a identificação da escola

Fonte: Santos (2014)

Este trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira foi a sensibilização, 
feita a partir de uma aula expositiva dialogada, nos dois turnos, com professores, 
servidores técnicos e terceirizados, abordando aspectos conceituais relativos à 
PNEA e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 1999; 2010).

Paralelamente, foi realizada uma atividade de sensibilização com todos os 
alunos participantes do Programa Mais Educação (Figura 2). Várias salas funcio-
naram simultaneamente, nos dois turnos. Primeiro, os alunos foram informados 
sobre a metodologia; em seguida, foram divididos em grupos. Foram apresen-
tados, em cada sala, quatro vídeos de curta duração sobre consumo consciente, 
com informações importantes e de fácil compreensão. Esses vídeos são da série 
Consciente Coletivo e os episódios apresentados para os alunos foram 1, 3, 6 e 8. 
Neste trabalho, esses vídeos foram tratados como I, II, III e IV, respectivamente.
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Figura 2 – Formação em EA com foco na redução do 
consumo e destinação adequada dos resíduos gerados na 

Escola Municipal Prof.ª  Zeneide Igino, Natal/RN

Fonte: Santos (2014)

Também foi feita uma minigincana com os alunos, que consistiu em per-
guntas sobre o conteúdo dos vídeos (Figura 3), as quais deveriam ser respondidas 
em grupo. Foram estabelecidos prêmios para os grupos vencedores.

Figura 3 – Exemplos de questões, com destaque para as respostas dos alunos

VÍDEO III VÍDEO IV
1) Como é possível reduzir os resíduos 
que geramos?
A) Comprando somente o necessário, 
utilizando o produto até o fim e 
reciclando o meu resíduo;

B) Comprando produtos que não vamos 
usar, mas depois mandar para a 
reciclagem
C) Deixando-se levar pelas propagandas, 
comprar tudo e não nos importarmos 
com a destinação; afinal o produto deixar 
de ter função não é minha culpa, logo o 
resíduo não é meu.

1) O que você entendeu sobre ser um 
consumidor consciente? 

A) Uma pessoa que está sempre se 
atualizando e comprando os novos 
produtos que são lançados

B) Uma pessoa que consome apenas o 
que é realmente necessário;

C) Uma pessoa que vive fazendo compras 
mesmo quando não é preciso.

Fonte: Nossos dados
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A etapa seguinte consistiu no diagnóstico dos resíduos sólidos produzidos 
pela escola. Essa etapa foi feita a partir da avaliação quantitativa e qualitativa 
desses resíduos pelo período de uma semana. O trabalho de planejamento consistiu 
no levantamento dos espaços da escola e das lixeiras presentes em todos esses 
espaços, bem como do tipo de material esperado a ser coletado em cada espaço.

Com isso, foi feita a complementação das lixeiras, de acordo com o espaço, 
visando oportunizar os usuários daquele espaço a fazer a segregação adequada dos 
resíduos/rejeitos. Por exemplo, nas salas de aulas, além da lixeira convencional, 
foi disponibilizada uma caixa, devidamente identificada, para a coleta de papel; 
na cozinha, foram colocados mais dois recipientes, um para resíduo orgânico e 
outro para resíduo sólido, ambos de natureza reciclável, além do recipiente já 
existente, que ficou destinado para o rejeito.

Na semana que precedeu o diagnóstico, foi feita a divulgação do trabalho em 
todas as salas de aula e para os servidores dos dois turnos da escola. Na ocasião, 
foram dadas informações sobre a metodologia do trabalho, a importância de se 
segregar o resíduo na fonte em que é gerado e da existência dos novos recipientes 
para a coleta de materiais recicláveis.

No início de cada turno foi feita a averiguação da situação dos coletores 
e ao final do turno foi feita a pesagem, agrupando os espaços de acordo com 
as características do material gerado. A pesagem foi feita com balança digital 
KNWAAGEN KN 150/50. O registro foi feito por turno, em protocolo padronizado.

Resultados e discussão
A participação dos professores e demais servidores na atividade de sensibi-

lização foi considerada satisfatória, quer considerando o aspecto quantitativo ou o 
qualitativo. Vários participantes, especialmente professores, contribuíram com a 
discussão compartilhando experiências e mostrando compreender a importância 
da educação ambiental escolar para a discussão da temática dos resíduos sólidos 
e as respectivas práticas.

A atividade realizada com crianças e adolescentes foi dinâmica, atrativa 
e proveitosa. Os participantes mantiveram a atenção em todas as atividades 
realizadas. Os resultados mostraram-se positivos em função das respostas dadas 
após a exibição de cada vídeo, quando se observou que os alunos demonstraram 
que iam construindo um raciocínio sobre consumo sustentável. Mencionaram que 
ter saúde, usufruir das artes, da companhia dos amigos e garantir a preservação 
do meio ambiente são mais importantes do que simplesmente consumir.
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O diagnóstico dos resíduos sólidos produzidos na escola foi feito durante uma 
semana. No entanto, os resultados apresentados a seguir se referem a quatro dias, 
de segunda a quinta-feira, pois na sexta-feira da semana em que foi realizado este 
trabalho ocorreu uma festa na escola, fazendo com que o tipo e a quantidade de 
resíduo fossem diferenciados. Em função disso, esse resíduo foi analisado à parte. 
Os resultados da produção nos quatro dias mostram que ocorreu maior produção 
de material reciclável no turno matutino (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Resíduos sólidos produzidos na Escola Municipal 
“Prof.ª Zeneide Igino de Moura”, conforme o turno
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Fonte: Nossos dados

A maior parte do resíduo gerado na escola é rejeito. O único dia em que houve 
um valor mais elevado no resíduo reciclável seco foi na quarta-feira, influenciado 
pelo recolhimento do material dos recipientes da coleta seletiva expostos no pátio 
da escola, bem como no material reciclável seco recolhido da cozinha (Gráfico 2). 
Esta é a área da escola que apresentou maior produção de resíduo, seguida da 
área externa às salas (Gráfico 3).

Os resíduos recicláveis orgânicos foram mais abundantes na cozinha, sendo 
constituídos por cascas de frutas e verduras utilizadas na merenda escolar e no 
almoço servido aos alunos do Programa Mais Educação. Já os resíduos orgânicos da 
área externa foram constituídos por folhas das plantas aí presentes. Tais resíduos 
deveriam ter como destinação final adequada a compostagem.

A reciclagem dos resíduos orgânicos gerados em ambiente escolar por meio 
da compostagem tem sido relatada por vários autores. Em alguns casos, tem sido 
possível integrar a compostagem à produção de vegetais, como ocorreu no Instituto 
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Federal do Maranhão, campus de Codó (CARVALHO et al., 2012). Ou, ainda, utilizar 
como elemento pedagógico, envolvendo os alunos, permitindo a aprendizagem 
de processos e procedimentos, além de possibilitar a reflexão sobre desperdício 
e a importância de se encontrar alternativas criativas e viáveis para a solução do 
problema (SANTOS et al., 2010).

Gráfico 2 – Produção total de resíduos sólidos e de rejeito por dia na 
Escola Municipal “Prof.ª Zeneide Igino de Moura”, conforme o turno
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Gráfico 3 – Produção total de resíduos sólidos e de rejeito, por 
espaço, na Escola Municipal “Prof.ª Zeneide Igino de Moura”
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Os resíduos recicláveis secos foram mais abundantes nas áreas abertas, 
seguidas da cozinha e das salas de aula – neste último caso, representado por 
papéis. Já os rejeitos foram em maior quantidade na cozinha, nas áreas externas 
às salas e, em terceiro lugar, nas salas de aula. A característica dos resíduos 
produzidos nessa escola é inerente à sua atividade e ao seu público, mas algo há 
que guarda uma relação com um estudo realizado na Escola de Artes, Ciências 
e Humanidade (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), no sentido de que 
a maior parte do resíduo seco produzido corresponde a rejeito – sendo que o 
rejeito, na EACH, era proveniente predominantemente dos banheiros (ARAÚJO; 
VIANA, 2012, p. 1810).

Os resíduos da merenda escolar corresponderam a 8,37 kg nos quatro dias 
avaliados, sendo mais da metade desse valor (4,62 kg) verificado na quarta-feira. 
Isso indica que o cardápio do dia deve ter sido o fator determinante para esse 
achado e que pode ter influenciado o aumento da geração dos resíduos recicláveis 
secos verificados nos recipientes da coleta seletiva convencionais, já instalados 
na escola. O quantitativo de sobras nos pratos da merenda escolar em dias com 
cardápio de melhor aceitação é de em média 0,63 kg/turno, o que pode ser con-
siderado aceitável.

A reflexão sobre esses resultados indica que a cozinha dessa escola é um 
ponto fundamental no que concerne à gestão de resíduos, seja por se constituir 
o principal espaço produtor, seja pela diversidade dos resíduos produzidos. Nesse 
contexto, também vale salientar que as observações feitas durante a coleta 
de dados permitem afirmar que se faz necessário um trabalho de educação 
ambiental com as cozinheiras, para conquistar uma adesão dessas profissio-
nais para fazerem a devida segregação dos resíduos, e assim reduzir o volume 
dos rejeitos da cozinha. Esse também foi o espaço de maior resistência para a 
realização deste trabalho.

Vale aqui salientar a adesão dos estudantes e sua contribuição para a segre-
gação dos resíduos em sala de aula. Além disso, é importante mencionar que eles 
aproveitaram bem os alimentos que lhes foram servidos e devolveram pratos e 
copos conforme o combinado, isto é, sem misturar líquido com a parte sólida dos 
alimentos.

Esse aspecto é fundamental de se valorizar em crianças que estão em for-
mação. Pois, se for cultivado esse traço colaborativo, essa geração pode escolher 
o melhor para o bem coletivo e reconhecer a necessidade urgente de se zelar pelo 
meio em que vivemos. Certamente que há no termo “necessidade”, anteriormente 
utilizado, uma delicadeza que não possui comparativo, pois captar esse sentimento 
é o grande desafio para se analisar criticamente a complexidade do mundo atual.
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Assim, preparar os alunos para constituir e construir uma sociedade melhor 
é um desafio a ser enfrentado e vencido, já que esse tipo de sociedade se faz com 
cidadãos atuantes, que definem suas metas, que divulgam o que aprendem e 
cobram seus direitos, bem como decidem por um lugar melhor para se viver. Tais 
cidadãos se entendem como conhecedores dos seus direitos e dos deveres coletivos 
que se fazem necessários para uma boa convivência em grupo; e assim, podem 
desfrutar da liberdade de propor mudanças para melhorar o meio ambiente, 
reconhecendo-o como seu habitat (BRASIL, 2004).

Essas ações, em harmonia, permitem expressar a condição humana mais 
profunda, pois conforme o pensamento de Arendt (2004) “A ação, única atividade 
que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da 
matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, 
e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo”.

Conforme interpretam Carvalho e Sampaio (2006), “os seres humanos se definem 
por seu agir em meio à diversidade de ideias e posições, que é a base da convivência 
democrática, da liberdade e da possibilidade de criar algo novo”. Assim, concordando 
com estas autoras, no sentido de que “o agir humano é o campo próprio da educação, 
enquanto prática social e política que pretende transformar a realidade” (CARVALHO; 
SAMPAIO, 2006). Aqui se sugere que haja continuidade das ações com esses alunos, como 
também com todos os demais elos da comunidade escolar, a fim de que se alcance o 
nível da gestão adequada dos resíduos sólidos produzidos naquela instituição.

Considerações finais
Conforme exposto ao longo deste trabalho, estudos sistematizados e publica-

dos sobre a problemática da produção dos resíduos sólidos em escolas públicas são 
raros. Portanto, faz-se necessário um olhar diferenciado sobre o tema e incluído 
em seus currículos um módulo básico e essencial em EA.

Esse tema não tem sido abordado com a seriedade que se necessita e com a 
máxima urgência. Mesmo com todas as leis federais, estaduais e municipais que 
tratam a questão da inclusão da EA nas escolas públicas, ainda estamos longe 
desse tema virar realidade.

É necessário um discurso mais amplo sobre a EA nas escolas públicas, lem-
brando sempre de que toda a comunidade escolar deve ser envolvida e conquistada, 
uma vez que esse tema deve ser encarado como primordial.

Assim sendo, este trabalho serviu como experiência, para que dentro desse 
mesmo foco sirva de base para implementar no futuro outros trabalhos sobre a 
produção de resíduos sólidos em escolas públicas.
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Capítulo 4  
Monitoramento e percepção dos resíduos 

sólidos como ferramenta de educação e 
sensibilização ambiental em uma escola 

pública no município de São Tomé/RN
Francisco de A. da Silva 

Layane Priscila de A. Silva

Introdução

O acúmulo de resíduos nas cidades constitui-se um dos grandes problemas 
ambientais da atualidade, senão a maior problemática ambiental do planeta. Tem 
sido considerado como decorrente da rápida expansão populacional, associada ao 
consumo exagerado de bens, os quais acabaram ultrapassando a capacidade de 
autodepuração do próprio ambiente. Esse problema afeta a economia, a saúde, o 
bem-estar e as comunidades de vida de modo geral. Trata-se, pois, de um grande 
desafio socioambiental para os órgãos públicos e para a sociedade, no que concerne 
à sua gestão (ESQUEDA; LEÃO; REIS, 2003; MACÊDO; SOUZA, 2014).

A produção de resíduos sólidos está ligada diretamente ao modo de vida, à 
cultura, ao trabalho, ao modo de alimentação, aos hábitos de higiene e ao consumo 
de bens e serviços pelos seres humanos, de forma mais geral. Nesse sentido, o 
desenvolvimento de tecnologias e a produção de materiais artificiais trazem 
consigo a preocupação com a reintegração desses materiais ao meio ambiente, 
o que parece não ter sido alvo de tanta preocupação pelas indústrias que os 
produzem (AMORIM, 2010).

Outro considerável desafio na gestão dos resíduos é que grande parte das 
pessoas pensa que basta jogá-los na lixeira e o problema da sujeira já foi resol-
vido. Mas isso não corresponde à realidade, pois o problema só está começando. 
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“Arrumar um jeito de se livrar do lixo não é uma tarefa tão simples em uma cidade. 
Há muitos moradores e todos eles jogam lixo fora, todos os dias” (CANTO, 2004).

Os impactos causados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos são 
de natureza e intensidade muito diferentes e incluem o entupimento de bueiros 
e galerias, impedindo o escoamento de águas e acarretando inundações, poluição 
dos riachos e rios, poluição do solo e mortandade de espécies aquáticas, entre 
outros. Além disso, o acúmulo de resíduos favorece a proliferação de vetores 
biológicos, que podem determinar a ocorrência de graves problemas de saúde, 
como as arboviroses.

Diante desses fatos, faz-se necessário e urgente o desenvolvimento de 
ações e de programas de caráter educativo que incitem e provoquem mudan-
ças profundas e progressivas na escala de valores e atitudes dominantes na 
sociedade atual. Faz-se igualmente necessário desenvolver atitudes e ações 
de conservação e preservação do ambiente natural, demonstrando-se que a 
utilização de práticas de proteção ao meio ambiente resulta no proveito próprio 
e comunitário. Assim, favorecendo o desenvolvimento de uma postura social e 
política preocupada e comprometida com a questão da vida na Terra (CORREA, 
2001; OLIVEIRA, 2009).

Nesse contexto, a educação ambiental (EA) tem sido reconhecida como uma 
das alternativas para o enfrentamento dos problemas ambientais que afetam a 
Terra nos nossos dias. A EA é compreendida como um processo que induz o reco-
nhecimento de valores e a clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento 
das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio; contribuindo, assim, 
para que cada indivíduo possa entender e apreciar as inter-relações entre os seres 
humanos, suas culturas e seus meios biofísicos (SATO, 2004).

A EA consta como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (BRASIL, 2010) e, por conseguinte, é contemplada pelo Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, o qual convoca a:

Conceber e pôr em prática iniciativas de educação (ambiental) para o consumo 
sustentável (programas interdisciplinares e transversais, pesquisas, estudos de 
caso, guias e manuais, campanhas e outros), (por meio, por exemplo, de parcerias 
com os órgãos de proteção e defesa do consumidor), para sensibilizar e mobilizar 
o indivíduo/consumidor, visando a mudanças de comportamento por parte da 
população em geral e também com conteúdos específicos para as comunidades 
tradicionais (BRASIL, 2012a, p. 61).

No referido plano são apresentadas diretrizes, metas e estratégias que 
contemplam ações de EA, incluindo-se as iniciativas de capacitação técnica e de 
comunicação social, dentre as quais se destaca a gestão de todos os diferentes 
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tipos de resíduos, atendendo a sua função transversal no capítulo 4, subitem 4.1.2, 
onde se lê:

As diretrizes e estratégias voltadas para a redução da geração de resíduos sólidos 
urbanos tem a estratégia 13 que trata de criar e promover campanhas publicitárias 
de âmbito Nacional, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, que divulguem 
conceitos, práticas e as ações relevantes ligadas ao tema junto à sociedade civil, 
incentivando a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos 
(BRASIL, 2012a, p. 69).

A escola, por ser o espaço difusor de conhecimentos e formadora de opiniões, 
deve abordar e apresentar meios simples e práticos para enfrentar o problema 
dos resíduos sólidos por meio do desenvolvimento de atividades que propiciem 
reflexão, participação e, acima de tudo, comprometimento pessoal e mudança 
de atitudes para com a proteção da natureza. Sendo assim, essas instituições 
cumprem um papel fundamental, ao lado das empresas e da mídia, de formar 
cidadãos conscientes e críticos. Além disso, se assim o fizerem, as escolas estarão 
cumprindo o que está disposto na Política Nacional de Educação Ambiental e nas 
Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental (BRASIL, 1999, 2012b).

A EA formal se constitui uma prática educativa no âmbito escolar, buscando 
o desenvolvimento de atividades pedagógicas que contribuam para a formação 
dos indivíduos, a fim de que estes construam uma consciência local e global a 
respeito das questões ambientais e assim possam assumir posições afinadas com 
os valores referentes à melhoria do meio ambiente. A EA deve estar presente no 
cotidiano escolar, em todas as instituições e em todas as classes, séries e/ou anos, 
devendo compreender a dimensão ambiental nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino. Portanto, as escolas e universidades devem ser incentivadas a participar 
na sensibilização ambiental da sociedade (BRASIL, 1999, 2001).

Desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que se estruturaram como 
documento de referência para as escolas, o tema meio ambiente já era indicado 
para ser trabalhado de forma transversal. Os PCN também indicavam caminhos 
metodológicos a partir dos quais as instituições escolares deviam oferecer meios 
efetivos para que cada aluno pudesse compreender os fatos naturais e humanos 
referentes à temática ambiental (BRASIL, 1998; CARVALHO, 2001).

A escola pode contribuir para o desenvolvimento das potencialidades dos 
alunos, para que eles venham a adotar posturas pessoais e comportamentos 
sociais que lhes permitam viver numa relação construtiva consigo mesmos e com 
seu meio, colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e 
socialmente justa. Para isso, fazem-se necessárias ações contínuas que envolvam 
todo o currículo escolar, pois só assim serão criadas chances reais para uma EA 
satisfatória.



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 3)

66

A EA vem propondo um novo conceito educacional, isto é, que a escola 
enseje ações com relação ao meio ambiente de forma individual e coletiva, 
redimensionando a relação entre os atores sociais envolvidos na comunidade 
escolar. A despeito desses qualitativos reconhecidos da EA, sua implantação 
nas escolas de todo país tem se dado de forma tímida, com raras exceções. Em 
muitos casos está ausente das práticas adotadas pelos educadores, ou é feita 
por meio de algumas atividades pontuais e que enfocam apenas o ambiente 
natural – falhando, pois, nos aspectos interdisciplinares e socioambientais 
(TRAJBER; MENDONÇA, 2007).

Uma das formas mais adequadas de se trabalhar a EA nas escolas é por 
meio de projetos que integrem os alunos e permitam que estes exercitem sua 
criatividade e raciocínio. Isso porque a escola possui espaços privilegiados 
para a implementação de atividades que propiciem essa reflexão, com ações 
orientadas que levem à autoconfiança, a atitudes positivas e ao comprometi-
mento pessoal como a proteção ambiental de modo interdisciplinar (BERNA, 
2004; DIAS, 2004).

Com obviedade, a escola e a EA isoladamente não trarão soluções para a 
complexidade de que se revestem os problemas socioambientais do planeta. A 
despeito disso, a escola é, de longe, o ambiente ideal para se trabalhar conteúdos 
e metodologias adequados a esses propósitos. Além disso, deve-se ter em mente 
que a educação é um elemento essencial para se prover a solução ou mitigação de 
muitos problemas socioambientais (ENCARNAÇÃO, 2007; REIGOTA, 2007).

A EA formal deve permitir reflexões sobre a relação direta homem-natureza, 
pois é de fundamental importância que os alunos se identifiquem como um ele-
mento integrante do meio ambiente, e não apenas como observadores externos. 
Nesse sentido, a EA deve promover um aprendizado socioambiental baseado no 
diálogo e na interação, a partir de conceitos teóricos e da experiência pessoal dos 
alunos. O importante é permitir a ocorrência de processos de ressignificação das 
informações e dos conceitos. É importante que o meio natural seja devidamente 
compreendido, dos componentes às leis que o regem; contudo, sem dissociá-lo das 
práticas sociais. Ou seja, à EA cabe a missão de apresentar o meio ambiente nos 
termos da sua complexidade (GOIS; LIMA; OBARA, 2007; JACOBI, 2003).

À medida que os alunos vão recebendo a formação de uma maneira ampla, 
eles entrarão em contato com os conteúdos de diversas disciplinas, dentre os quais 
aqueles que são necessários para promover a sensibilização ambiental. Assim, 
tanto poderão analisar os componentes como compreender os mecanismos que 
regem o sistema natural; mas, além disso, eles poderão perceber as interfaces 
com o social, ou seja, podem formar os seus conceitos socioambientais. A ideia é 
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que se o aluno compreende efetivamente a dinâmica dos ecossistemas, ele estará 
mais apto a refletir sobre os problemas ambientais e sociais de sua realidade. E, 
por conseguinte, mais propenso a cuidar, respeitar e preservar, pois é algo que 
ele passa a conhecer (SENICIATO; CAVASSAN, 2004).

Dessa forma, estarão embasados científica e tecnologicamente, e possuindo 
as qualidades morais e éticas necessárias para que se tornem cidadãos e cidadãs 
capazes de efetivamente participar dos processos de desenvolvimento “que sejam 
compatíveis com a preservação dos processos produtivos e estéticos do meio 
ambiente; e se capacitando a avaliar e agir efetivamente no sistema, atuando na 
construção de uma nova realidade desejada” (SANTOS, 2007).

Nos dias atuais, pode ser constatada uma quantidade considerável de resí-
duos sólidos produzidos pelos habitantes da cidade de São Tomé, Rio Grande do 
Norte. Falta um local apropriado para depositar os resíduos coletados que, por 
conseguinte, são amontoados em propriedades próximas ao leito e afluentes do 
rio Potengi. Embora a prefeitura municipal mantenha um sistema regular de 
coleta (três vezes por semana), existem pessoas que jogam os seus resíduos em 
locais inadequados, como as praças públicas.

Isso significa dizer que essa pequena cidade do interior nordestino compar-
tilha de problemas socioambientais que ocorrem nos grandes centros urbanos. 
Diante desse cenário, este estudo buscou conhecer a realidade da gestão de resíduo 
realizada em uma escola pública, em São Tomé/RN. Isso visando à caracterização 
e à quantificação do resíduo gerado e à realização de atividades de sensibilização 
ambiental a partir da reflexão sobre a própria realidade daquela comunidade 
escolar; não com o propósito momentâneo, mas com vistas à implantação de ações 
de caráter contínuo e duradouro.

Procedimentos metodológicos

Área de estudo
O estudo foi realizado entre outubro e novembro de 2014, na Escola Estadual 

“Amaro Cavalcanti”, situada na sede do município de São Tomé/RN (Figura 1). 
Esse município está situado na mesorregião Agreste Potiguar e na microrregião 
homogênea Borborema Potiguar, entre as coordenadas geográficas latitude 5º 58’ 
21” sul e longitude 36º 04’ 31” oeste. Apresenta clima muito quente, com precipitação 
anual em torno de 400 mm3 (RIO GRANDE DO NORTE, 2008).

Os protagonistas das ações foram os 20 alunos do 4º ano B do ensino fun-
damental I, do turno matutino. Destes, 13 eram do gênero masculino e sete do 
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gênero feminino, com idades que variavam de nove a 12 anos. Dentre os alunos, 
alguns eram oriundos de comunidades da zona rural e outros, de alguns bairros 
da cidade de São Tomé.

Figura 1 – Localização geográfica do município de São Tomé/RN

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017)

Etapas do projeto
A primeira etapa do trabalho consistiu na aplicação de um questionário 

direcionado aos alunos do 4º ano, turma B, com o objetivo de conhecer seus saberes 
prévios sobre o tema “Meio ambiente e lixo”, a ser abordado na escola.

A segunda etapa consistiu na caracterização dos resíduos sólidos produzi-
dos na escola, a qual foi realizada durante o mês de outubro de 2014. Essa etapa 
envolveu alguns colaboradores, como os funcionários responsáveis pela limpeza e 
os funcionários da cozinha, para que fosse possível a coleta de dados operacionais 
e a separação dos resíduos sólidos ali gerados.

A caracterização gravimétrica foi realizada por meio da pesagem dos resíduos 
sólidos gerados nos vários setores dessa unidade de ensino, sendo registradas 
(inclusive com imagens) as informações sobre composição, acondicionamento e 
armazenamento deles. Os resíduos eram coletados e pesados diariamente.
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Para que sua caracterização correspondesse ao descarte de materiais de uma 
semana, a coleta dos resíduos iniciava-se numa sexta-feira à tarde, permitindo 
que os resíduos sólidos gerados no final de semana também fossem armazenados. 
O armazenamento, estudo e pesagem desses materiais tinha continuidade nos 
outros dias da semana, finalizando a coleta na sexta-feira da semana seguinte.

Para o recolhimento dos resíduos durante a etapa de caracterização, 
utilizou-se um coletor de 200 litros, no qual eram depositados os resíduos 
sólidos pelos funcionários responsáveis pela limpeza. Em seguida, esses resí-
duos eram separados por tipo, e depois pesados. A pesagem foi feita em uma 
balança digital com capacidade para até 50 kg. A tipologia estabelecida nesta 
caracterização foi: rejeito, papel, metal, plástico e outros. Os resíduos oriun-
dos dos banheiros, por apresentarem riscos à saúde, foram apenas pesados e 
classificados como rejeitos.

A terceira etapa foi a apresentação da temática para os alunos da turma do 
4º ano B, utilizando-se, entre outras estratégias, a apresentação de vídeos. Essa 
etapa ocorreu em paralelo com as atividades práticas referentes ao monitoramento 
dos resíduos produzidos na escola.

A quarta etapa, que ocorreu entre os meses de outubro e novembro do ano 
de 2014 e consistiu na realização de atividades educativas para outras turmas 
do turno matutino da escola. As palestras e discussões foram realizadas pelos 
alunos do 4º ano B, e as turmas beneficiárias foram: 4º ano A e 6º e 7º anos do 
ensino fundamental II.

Durante essas atividades educativas, foram abordados conceitos e práti-
cas relacionados aos resíduos sólidos, que incluíram: segregação, classificação, 
5 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, repensar), tempo de decomposição, 
destinação final ambientalmente adequada, poluição urbana, doenças e outros 
temas relacionados. O ponto de partida para essas atividades foram os próprios 
resultados obtidos neste estudo.

A quinta etapa consistiu na aplicação de um questionário para avaliar a 
compreensão dos alunos do 4º ano B sobre os conceitos e práticas aplicados no 
decorrer dos dois meses de trabalho sobre a temática dos resíduos sólidos. Várias 
questões eram as mesmas do questionário inicial.

Resultados e discussão
As respostas dadas pelo alunos da turma estudada ao questionário inicial 

que visava conhecer seus saberes a respeito da temática dos resíduos sólidos estão 
demonstradas na Tabela 1.
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Tabela 1 – Respostas dos alunos ao questionário inicial

nº Questões Sim Não

1 Você sabe o que é coleta seletiva? 90% 10%

2 O lixo da sua casa é coletado pela prefeitura? 100% -

3 Na sua casa, materiais como vidros de maionese, café, sacolas de 
supermercado, latas de leite e garrafas PET são reaproveitados? 30% 70%

4 Você tem a preocupação de diminuir a quanti-
dade de lixo que é produzida na sua casa? 20% 80%

5 Você já visitou o lixão da nossa cidade? 10% 90%

6 Você conhece alguém que trabalha catando lixo? - 100%

7 Você joga a folha de papel amassada no chão da sala de aula? 95% 5%

8 Você acha bonita nossa escola cheia de papéis, sacos de 
pipoca, garrafas PET jogados por todos os cantos da escola? - 100%

9 Na hora do lanche você joga os papéis, os guardanapos, 
os sacos de pipoca e garrafas PET no cesto do lixo? 10% 90%

10 Vocês acham que todos nós somos res-
ponsáveis pela sujeira da escola? 90% 10%

Fonte: Nossos dados

Com base nessas respostas foram desenvolvidas atividades formativas para 
os alunos do 4º ano B, que incluíram a apresentação dos seguintes vídeos: Homem. 
Este vídeo não vai te deixar indiferente (2013) e O futuro que queremos (2012).

É importante mencionar que, antes das atividades ora relatadas, a Escola 
Estadual “Amaro Cavalcanti” encontrava-se de forma estática com relação à EA. Era 
possível observar resíduos espalhados dentro das salas de aula e no seu entorno, 
e algumas vezes os resíduos eram lançados pelas janelas. Além disso, os coletores 
dos corredores e das salas eram alvo de atos indevidos (Figuras 2 e 3), compatíveis 
com a falta de gestão e de educação de algumas pessoas.

O diagnóstico dos resíduos da escola foi realizado por meio de monitoramento, 
por quatro semanas, conforme mostra a Tabela 2. Os dados eram registrados para 
posterior sistematização e apresentação para outras turmas da escola. Dessa 
forma, constituindo-se como base para atividades de autorreflexão, a partir do 
conhecimento da composição do resíduo gerado e das práticas de manejo deste 
na própria escola.
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Figura 2 – Forma de acondicionamento de resíduos 
sólidos em um coletor no corredor da escola

Fonte: Silva (2014)

Figura 3 – Forma de acondicionamento de resíduos 
sólidos em um coletor de uma sala de aula

Fonte: Silva (2014)
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Tabela 2 – Descrição da produção de resíduos sólidos 
na Escola Estadual “Amaro Cavalcanti”

Tipo de  
resíduo sólido

Quantidade 
produzida 

na 1ª semana
(kg)

Quantidade 
produzida 

na 2ª semana
(kg)

Quantidade 
produzida 

na 3ª semana
(kg)

Quantidade 
produzida 

na 4ª semana
(kg)

Quantidade 
produzida 

no mês
(kg)

Papel sulfite 48 49 43 41 181

Plásticos 5 6 4 5 20

Rejeitos 1 2 1 1 5

Lixo molhado 69 75 61 74 279
Quantidade 

total de resíduos 
produzidos 
em um mês

485 kg

Fonte: Nossos dados

No decorrer das quatro semanas, a média dos resíduos produzidos, de acordo 
com o tipo foi: 64,8 kg de lixo molhado (restos da merenda, lanches), 45,3 kg de 
papel (sulfite, folha de caderno), 5 kg de garrafas PET e 1,3 kg de rejeitos. No 
Gráfico 1, esses valores estão representados em termos percentuais.

Gráfico 1 – Proporção dos tipos de resíduos sólidos produzidos na 
Escola Estadual “Amaro Cavalcanti” no mês de outubro de 2014

Lixo molhado
56%

Papel sulfite
39%

Plásticos
4%

Rejeitos
1%

Fonte: Nossos dados
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Os resíduos domésticos têm sido classificados como resíduos molhados e 
secos. Como molhados, são incluídos os restos orgânicos de origem vegetal e animal 
que decorrem do preparo de alimentos. Como secos, as embalagens pós-consumo, 
sucatas e objetos em desuso, desde que constituídas por papel, papelão, plástico, 
metal, vidro e couro.

Na categoria de resíduos secos são incluídos também itens de origem orgânica, 
como resíduos celulósicos, restos de fibras vegetais, tecidos de origem animal e os 
constituídos de resinas termoplásticas derivadas do petróleo. Além desses componentes, 
também são considerados os rejeitos, a saber, os materiais que não têm condições 
técnicas de reciclagem ou que não despertam interesse comercial da cadeia produtiva 
desse segmento (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000).

Como já descrito anteriormente, uma série de atividades formativas sobre o 
assunto foi feita com os alunos do 4º ano B, além da participação desses estudantes 
no monitoramento dos resíduos da escola. Em função disso, eles foram estimulados 
a compartilharem os conhecimentos com outras turmas.

Inicialmente eles apresentaram, em slides, algumas imagens do pátio escolar com 
resíduos espalhados e lixeiras viradas; ou seja, a realidade prévia da escola (Figuras 2 e 
3). Em seguida, apresentaram um vídeo mostrando as consequências do consumismo, 
da disposição inadequada dos resíduos na natureza e dos efeitos da poluição sobre o 
planeta Terra – intitulado Poluição – As suas consequências: meio ambiente (2009).

Nessa ocasião, foi mostrada também a classificação dos resíduos sólidos – 
residencial, comercial, especial, hospitalar e industrial –, assim como o tempo de 
decomposição dos materiais presentes no cotidiano dos estudantes, por exemplo, 
chiclete, plásticos, papel e madeira.

Posteriormente, foi realizada uma segunda atividade educativa sobre coleta 
seletiva: o que é e qual a sua importância para o meio ambiente; o que é feito com o 
material recolhido e quais são as possibilidades de transformação em novos materiais.

Segundo Kindel, Fabiano e Micaela (2006), ao enfatizar a importância do rea-
proveitamento dos resíduos gerados em uma comunidade, as práticas devem ter como 
objetivo sensibilizar e ensinar aos alunos de várias faixas etárias de idade o porquê do 
reaproveitamento e da reciclagem. Visto que isso deve contribuir para desenvolver a 
capacidade de se observar e classificar os resíduos, ao mesmo tempo deve despertar 
em cada aluno o seu lado criativo, instigando-os a fazer questionamentos e propor 
sugestões e soluções em relação aos resíduos sólidos gerados e, por fim, despertar os 
cuidados com o meio ambiente.

A terceira atividade educativa foi uma palestra que teve como título “Destino 
dos resíduos”, durante a qual foram feitos questionamentos referentes ao destino 
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dos resíduos produzidos em casa e na escola. Sobre isso, alguns alunos demonstra-
ram ter conhecimento a respeito do lixão, mas não sabiam sobre aterro sanitário; 
também demonstraram ter conhecimento sobre compostagem e um pouco sobre 
reciclagem. Outros aspectos abordados se referiram ao processo de incineração, 
salientando as vantagens e desvantagens de vários tipos de destino dos resíduos 
gerados pelas atividades humanas.

Durante as palestras e nas atividades práticas, os estudantes relatavam sobre 
situações vivenciadas em relação aos resíduos sólidos, por exemplo, mencionavam 
que a rua onde moravam tinha um terreno baldio cheio de resíduo, que familiares 
ficaram doentes devido à proliferação de vetores em lugares nos quais existe resíduo 
disposto inadequadamente e água parada. Apresentaram também situações que 
presenciaram em momentos de lazer, como praias sujas devido à presença de copos 
e pratos plásticos.

A partir das ações educativas desenvolvidas pelos alunos, que incluíram expo-
sição oral, discussões e explicações sobre a importância de se manter a escola limpa 
– depositando corretamente os resíduos sólidos nos seus devidos recipientes e, ao 
mesmo tempo, fazendo uma simples seleção dos resíduos, separando os resíduos 
sólidos secos dos molhados –, fez-se com que todo o turno matutino da escola fosse 
tomado por uma espécie de espírito coletivo em defesa do meio ambiente.

A importância de um projeto dessa natureza é indiscutível, mas se faz necessária 
a continuidade das discussões para o aperfeiçoamento e incorporação dos conceitos e 
práticas. Nesse sentido, concordamos com Lunardi e Lunardi (2008), que consideram 
que projetos de curto prazo são essenciais para a implementação da “responsabilidade 
ambiental”, mas não são suficientes para alcançar muitos dos objetivos descritos na 
Política Nacional de Educação Ambiental.

Investimentos em médio e longo prazo em atividades focadas nas questões 
socioambientais certamente contribuirão para se desenvolver a capacidade das pessoas 
para compreender significados e tomar decisões, tanto na escola como fora dela. Mas 
havemos de reconhecer que, mesmo nesse curto período de atividades deste projeto, 
as ações educativas já foram primordiais para que as crianças mais diretamente 
envolvidas assumissem o papel de multiplicadoras.

Nessa perspectiva, Pereira (2007) destaca que as crianças possuem uma facilidade 
maior em transmitir aquilo que aprendem, tornando-se “vetores” da informação na 
sociedade. Além disso, para elas o comprometimento com a natureza não é enxergado 
como mera obrigação, e sim uma realização individual.

Para sensibilizar um grupo de pessoas, primeiro é preciso delimitar muito bem 
os objetivos e socializá-los com o grupo. Para se despertar o interesse dos alunos, faz-se 
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necessário que o professor os torne protagonistas das ações. Neste caso, os alunos foram 
envolvidos diretamente no monitoramento dos resíduos sólidos produzidos na escola.

Outras ações emergiram espontaneamente dos próprios alunos do 4º ano B. 
Eles confeccionaram crachás simples, feitos em folhas retiradas dos seus cadernos e 
contornados com seus lápis de cores, com dizeres “Agente de defesa ambiental – 4º 
ano B”. Os crachás foram utilizados por eles durante os intervalos de aula no período 
das ações do projeto. Eles também solicitaram sacos plásticos à direção da escola e, 
durante a vigência do projeto saíam para o intervalo, identificados com os crachás e 
munidos de sacos coletores de resíduos. Dessa forma, passavam por toda a escola, sala 
por sala, nos corredores e em toda extensão do pátio recolhendo os diversos tipos de 
materiais expostos em locais inadequados. Tal ação repercutiu de forma positiva, mas 
tão brusca que causou certo desconforto para os responsáveis por deixar os resíduos 
fora dos recipientes adequados.

Ao final das ações do projeto, os alunos do 4º ano B responderam novamente ao 
questionário (Tabela 3). De acordo com as respostas, eles apresentaram um retorno 
mais afirmativo em relação à percepção ambiental e à sua conduta quanto ao meio 
ambiente, conforme discutido adiante.

Tabela 3 – Respostas dos alunos ao questionário aplicado 
ao final das ações do projeto na escola

Nº Questões Sim Não

1 Após estudarmos sobre a situação dos resíduos sólidos gera-
dos na nossa escola, você jogaria resíduos sólidos no chão? 10% 90%

2 O lixo pode destruir o meio ambiente? 100% -

3 Na sua casa são reaproveitados materiais como vidros de maionese, 
café, sacolas de supermercado, latas de leite e garrafas PET? 90% 10%

4 Você tem a preocupação de diminuir a quanti-
dade de lixo que é produzida na sua casa? 90% 10%

5 Você já prestou atenção nos colegas na hora do intervalo a respeito 
do que eles fazem com os resíduos sólidos gerados por ele? 85% 15%

6 Você conhece alguém que trabalha catando lixo? - 100%

7 Você joga a folha de papel amassada no chão da sala de aula? 5% 95%

8 Você acha que nossa escola ficou mais bonita sem papéis, sacos 
de pipoca, garrafas PET jogados por todos os cantos? 100% -

9 Na hora do lanche você joga os papéis, os guardanapos, 
os sacos de pipoca e garrafas PET no cesto do lixo? 100% -

10 Vocês acham que todos nós somos responsáveis pela sujeira da escola? 100% -

Fonte: Nossos dados



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 3)

76

Numa perspectiva mais ampla, os alunos reconheceram o potencial destrutivo 
da disposição inadequada dos resíduos sobre o meio ambiente (100%). Como essa 
pergunta não constava no primeiro questionário, não tem como saber como eles 
compreendiam esse aspecto previamente.

Já para a pergunta que remete para a responsabilidade deles com a limpeza 
da escola, “Vocês acham que todos nós somos responsáveis pela sujeira da escola?”, 
houve um aumento do percentual de resposta “sim” entre o primeiro (90%) e o 
segundo questionários (100%). Esse aspecto é muito importante, pois quando as 
crianças se assumem como responsáveis, ao desenvolverem projetos de EA na 
escola, elas são incentivadas a respeitar o meio ambiente e a se perceberem como 
parte dele, como sujeitos ativos, com direitos e deveres em relação ao planeta 
Terra (TAVARES, 2010).

Outra pergunta de cunho geral foi “Você sabe o que é coleta seletiva?”, 
presente apenas no primeiro questionário. A essa pergunta, 90% dos alunos 
responderam “sim”, mas a origem desse conhecimento não foi investigada, ou 
seja, se eles sabiam a partir de leituras ou da realidade. Isso porque existe uma 
aparente contradição entre esse conhecimento e as respostas dadas à pergunta 
“Você conhece alguém que trabalha catando lixo?”, para a qual 100% responderam 
“não” nos dois questionários. Nesse sentido, pergunta-se: o que eles sabem sobre 
coleta seletiva, se não a relacionam a catadores de materiais recicláveis? É possível 
que conheçam a expressão apenas no campo teórico.

As respostas relacionadas aos hábitos em suas residências, seja com a pre-
ocupação em reduzir o volume de resíduo gerado, seja sobre o reaproveitamento 
de resíduos, apresentaram aumento no percentual de respostas “sim”, que passou 
de 30% para 90% entre o primeiro e o segundo questionários. Com relação ao 
reaproveitamento, o resultado no segundo questionário pode ser consequente 
da observação mais cuidadosa desse aspecto em suas casas, ou porque os alunos 
incentivaram os seus familiares a adotarem tal conduta.

Em relação às condutas de cunho pessoal, no segundo questionário, 90% 
dos alunos responderam que não jogariam folhas de papel no chão após terem 
participado ativamente dessas ações. Isso foi coerente com a mudança no padrão 
de respostas dada para a pergunta “Você joga a folha de papel amassada no chão 
da sala de aula?”, para a qual a resposta “sim” foi dada por 95% dos alunos no 
primeiro questionário e por apenas 5% no segundo, observando-se exatamente 
uma inversão nesses percentuais.

Nessa perspectiva, vale refletir também sobre as respostas dadas à questão 
“Na hora do lanche você joga os papéis, os guardanapos, os sacos de pipoca e 



Capítulo 4 – Monitoramento e percepção dos resíduos sólidos como ferramenta de educação e sensibilização ambiental

77

garrafas PET no cesto do lixo?”, para a qual a resposta “sim” alcançou o percentual 
de 10% no primeiro questionário, mas no segundo atingiu 100%.

Os alunos ainda demonstraram dirigir sua atenção para a conduta dos colegas 
em relação aos resíduos sólidos nos intervalos das aulas da escola. Visto que para 
a pergunta “Você já prestou atenção nos colegas na hora do intervalo a respeito 
do que eles fazem com os resíduos sólidos gerados por eles?” 85% responderam 
afirmativamente. Essa pergunta só foi feita no segundo questionário, portanto, 
não se tem padrão para comparação com o tempo anterior às ações ora relatadas. 
Por fim, todos os alunos concordaram que a escola ficou mais bonita sem papéis, 
sacos de pipoca e garrafas PET jogados por todos os cantos.

Esses resultados corroboram a noção de que a escola é um local adequado 
para a construção da consciência ambiental por meio de um ensino ativo e parti-
cipativo, superando as dificuldades encontradas devidas à modulação com base 
nas práticas do ensino tradicional. E que a inserção da EA nos currículos escolares 
desde os primeiros anos do ensino formal é de vital importância na formação 
desse novo sujeito, comprometido com a preservação da Terra e com a defesa 
das garantias de sobrevivência para todos os seres vivos (BIGLIARDI; CRUZ, 2008; 
BRITO, 2000; PENTEADO, 2010).

Os alunos também apresentaram sinais de mudança de postura com relação 
a alguns aspectos da temática, em função do que vivenciaram e aprenderam 
no decorrer das atividades. Nesse sentido, a expressão de hábitos de rotina se 
constitui uma demonstração da construção eficaz de conhecimento, necessária à 
preservação do ambiente em que se vive e à promoção do bem-estar das próprias 
pessoas. Afinal, é sempre a sociedade que irá sofrer os maiores impactos ambientais 
provocados pela falta de saneamento básico, sejam esses domésticos, hospitalares 
ou industriais, em função do aumento de doenças (DIAS, 2004).

Portanto, os resultados deste trabalho indicam que ocorreram mudanças 
positivas, mas essas ações pontuais necessitam de prosseguimento, a fim de se 
estabelecer uma EA formal, mais consistente e contínua, não apenas em períodos 
determinados ou em datas comemorativas, mas como processo constante de 
sensibilização e de concretização de conceitos, reflexões e ações.
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Capítulo 5  
Análise da visão de alunos sobre geração 

e reutilização de resíduos sólidos no 
município de São Paulo do Potengi/RN

Rute Cenízia Campos Luna 
Juliana Rayssa Silva Costa

Introdução

Um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade atualmente é o 
controle da geração e armazenamento dos resíduos sólidos, pois estes, quando 
submetidos a não tratamento, acumulação e destinação final inadequada, são 
causadores de graves problemas ambientais (poluição do solo, água, ar etc.) e 
humanitários (atração de vetores e doenças), já que a geração de resíduos sólidos 
tem aumentado quanto à produção, mas o tratamento para a enorme demanda 
continua ineficiente.

Conforme descrito nos estudos realizados pela Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) (2016), a geração 
total de resíduos sólidos do estado do Rio Grande do Norte (RN) foi de 3.474.998 
toneladas. Das quais 28,1% teve como destino os aterros sanitários, 37,6% os aterros 
controlados e 34,3% os lixões.

De acordo com dados dos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), nos anos de 1991, 2000 e 2010, o município de São Paulo do 
Potengi/RN apresentou progressos consecutivos quanto à coleta dos resíduos 
sólidos por domicílio e também quanto ao seu manejo (INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

Tais informações revelam que os resíduos coletados correspondiam a 42,5% 
(1991), elevando-se para 71,3% (2000) e 80,5% (2010). No que tange aos resíduos quei-
mados (na propriedade), 24,4% dos domicílios usavam tal recurso, mas diminuíram 
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para 21,3% (2000) e 17,8% (2010). Referente aos enterrados, o índice era de 1,7% 
(1991), aumentando para 1,9% (2000) e diminuindo para 0,6% em 2010. No que 
concerne ao resíduo jogado, em 1991 o valor era 5,7%, no ano 2000 abrandou para 
5,4%, e em 2010 passou para 1,1%. E quanto a outros destinos, em 1991 o índice 
era de 25,6%, e em 2000 e 2010 marcou 0,1%.

Em São Paulo do Potengi, apesar de haver melhorado o desempenho na 
coleta nos anos analisados, isso não significa que houve uma melhora na qualidade 
ambiental, uma vez que todo lixo coletado se destina ao lixão municipal.

Pesquisa realizada por Macêdo e Souza (2014) relata que o principal problema 
ambiental em municípios do RN (Natal, São Paulo do Potengi, João Câmara e Santa 
Cruz), relatado pelos participantes do curso Novas Vertentes Metodológicas na 
Perspectiva da Biodiversidade e da Formação Cidadã, de acordo com os seus 
municípios de origem, são os resíduos sólidos, tanto no ambiente escolar como 
no espaço urbano.

Assim, diante do cenário exposto, faz-se necessário trabalhar com tal 
temática nas escolas, e uma forma é por meio da visão ambiental da reutilização 
de resíduos sólidos como ferramenta de educação ambiental (EA).

A necessidade se impõe por dois motivos. Primeiro, trabalhar com reutili-
zação de resíduos sólidos implica compreensão do sistema atual, pois, de acordo 
com Capra (2012): “as necessidades humanas são finitas, mas a ganância não. O 
restante é resíduo, vivemos num sistema de desperdício” uma vez que utilizamos 
mais do que exigem nossas necessidades vitais, resultando na progressiva geração 
de resíduos de diferentes tipos. Segundo, por que a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999 (a qual dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências), no seu artigo 2º, relata que “edu-
cação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 
do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1999).

Segundo Pedrini (2007), a EA é um processo pedagógico constituído por, pelo 
menos, sete pressupostos básicos, e pretende ser emancipatória, transformadora, 
permanente, interdisciplinar, abrangente, contextualizada e participativa. Esses 
são desafios a serem enfrentados no universo escolar; mas, se realizados efetiva-
mente, contribuirão para a formação do sujeito ecológico.

Nessa visão holística presente na EA, pode-se compreender que, com a 
reflexão de cada indivíduo, advinda da consciência que cada um consegue des-
pertar após ser sensibilizado, será possível migrar da época em que vivemos, 
de desperdício e degradação ambiental, para outra época, de recomeço. Põe-se, 
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dessa forma, a hipótese de mudança possível nos hábitos de consumo em formas 
menos depredadoras dos recursos naturais, bem como nos valores morais e éticos 
relacionados ao ser humano, de modo a reutilizar todo material potencialmente 
produtivo e, assim, fazer nascer uma sociedade menos excludente para todos.

Porém, esses fatores são dependentes de uma educação corajosa, que inove 
a cultura capitalista, pondo o ser humano como centro de valor, e não o capital – 
dinheiro – como sinônimo de felicidade plena, devolvendo a possibilidade de escolha 
do seu próprio futuro a cada pessoa, fatores que dependem de uma verdadeira 
educação, conforme explica Freire (1989, p. 59):

Uma educação corajosa propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo, 
sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da época de 
transição. Educação que propicia a reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que 
tivesse sua instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na 
explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de opção.

Assim, a EA se introduziu na escola para propor novos modelos éticos 
ambientais a serem seguidos. Reigota (1991) ressalta ainda que “[…] para que 
possamos realizar a educação ambiental, é necessário, antes de qualquer coisa, 
conhecermos as concepções de meio ambiente das pessoas envolvidas na atividade”. 
Isso justifica a união da EA com a percepção ambiental, a fim de gerar resultados 
concretos na formação ecológica do educando.

Ressalta-se que há divergências entre autores quanto a EA ser uma metodolo-
gia ou uma ferramenta na construção de novos paradigmas voltados à conservação 
da natureza. Queiroz e Pedrini (2014) defendem que a EA vem como uma ferramenta 
visando atenuar, conter e reverter o processo contemporâneo de degradação 
socioambiental. Já autores como Gonçalves (1999) defendem a EA como “metodologia 
de ação”, de forma a tirar o estudante da posição de mero espectador do que o 
cerca, para colocá-lo como um real participante dessa realidade, permitindo-lhe 
desenvolver o pensamento consciente, reflexivo e crítico.

Em meio às contradições existentes, considera-se a EA uma ferramenta 
estratégica para transição do paradigma atual para um novo, voltado à sustenta-
bilidade e à qualidade de vida coletiva, pois fornece a metodologia para reeducar o 
ser humano, não sendo ela mesma uma simples metodologia – como justifica Dias 
(2003), ao utilizar o conceito de EA da Internacional Union for the Conservation of 
Nature (IUCN), da década de 1970, o qual se refere a essa área como promotora de 
os meios de percepção e compreensão dos vários fatores que interagem no tempo 
e no espaço para modelar o meio ambiente. Também deve-se estabelecer valores 
e motivações que resultem em padrões de comportamento de preservação, para 
a melhoria do ambiente.
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De todas as crises existentes em nossa sociedade, a civilizatória é a mais grave. 
Sua origem não é certa, pode ser do sistema econômico, social ou mesmo da educação. 
Pode-se julgar que todas elas são um conjunto resultante da crise de humanidade 
do próprio homem, que passou a produzir, consumir e descartar pela simples lógica 
de um sistema capitalista. Como é explicado no PCN de meio ambiente e saúde, o 
atual modelo de civilização acarreta não só uma crise ambiental, mas civilizatória; a 
superação desses problemas “exigirá mudanças profundas na concepção de mundo, 
de natureza, de poder, de bem estar, tendo por base novos valores” (BRASIL, 2001).

A preocupação, nesse sentido, é sensibilizar o educando quanto às questões  
realativas aos padrões da sociedade modernizada, como justifica Diegues (2005); 
a vida humana e a não humana têm valores intrínsecos, independentes do uti-
litarismo. Os homens não têm o direito de reduzir a biodiversidade à satisfação 
de suas necessidades vitais, pois a manutenção da vida humana não justifica tal 
decrescimento. A interferência humana na natureza é crescente e cada vez mais 
excessiva, portanto, as políticas devem ser combinadas, afetando as estruturas 
econômicas, tecnológicas e ideológicas.

É evidente que o consumo é necessário e, consequentemente, seu efeito é a 
produção de resíduos de diferentes naturezas. A Organização das Nações Unidas (ONU) 
(1998) explica que o consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano 
quando se ampliam as capacidades das pessoas sem afetar o bem-estar dos outros, 
quando é justo para com as gerações presentes e futuras, quando respeita a capacidade 
de suporte do planeta e incentiva o surgimento de comunidades dinâmicas e criativas.

Em suma, explorar a concepção ambiental ali existente faz com que o 
educando perceba que se encontra inserido na sociedade enquanto sujeito consu-
midor e passe a sentir a realidade como seu pertencimento ao mundo, que exerce 
relações positivas ou negativas dependendo de como o sujeito poderá interagir 
com ela – nesse sentido, interagir com o próprio lixo produzido.

É nessa integração que Freire (1989) fala da “pluralidade do homem”, com 
a capacidade não só de perceber determinado problema de diferentes modos, 
mas também de oferecer diferentes soluções para ele por meio da reflexão. Isso 
conduz a reflexão do rejeito produzido como parte da responsabilidade de quem 
o produz, já que a pluralidade do homem corresponde às suas potencialidades 
de lidar com problemas e gerenciar resultados que beneficiam um conjunto de 
indivíduos em relação aos recursos que a natureza disponibiliza em seu espaço 
de convívio. Pois a transcendência do homem está:

[…] para nós, na raiz de sua finitude. Na consciência que tem desta finitude. Do ser 
inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação com seu Criador. Ligação que, 
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pela própria essência, jamais será de dominação ou de domesticação, mas sempre 
de libertação (OLIVEIRA, 2000, p. 86).

Nesse sentido, a ligação do homem, sujeito inacabado – portanto em cons-
trução –, com a natureza, é superior à sua condição humana, já que somos parte 
de seu ciclo e não seus mestres, e carece de equilíbrio e respeito. Não distante do 
divino ser, chamado de Criador por Oliveira (2000), que oferece ao homem liberdade 
junto à natureza, se antes conseguir viver em equilíbrio com os elementos naturais 
e, mesmo culturais, construídos socialmente. Mas, para isso, tem de reaprender 
posturas e disponibilizar ações reais e possíveis para os graves problemas originados 
pelo seu grande potencial de consumo desenvolvido em sociedade.

Somente assim o homem moderno pode ultrapassar os limites que o sistema 
capitalista lhe deu, no qual só existe no mundo, sem poder desfrutar o viver que 
sua natureza humana precisa, conforme justifica Freire (1989, p. 40):

Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com 
ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente com o 
mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora ao existir 
o sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, discernir, dialogar 
(comunicar e participar) são exclusividades do existir.

É na visão supracitada que este trabalho se propõe a auxiliar o estudante 
potengiense na reflexão das necessidades de consumo que lhe são reais, pois tudo 
o que consome se transforma em curto tempo em resíduo – e depois disso, que 
destino terá? Que valor poderia ter se reutilizado ou reciclado? Por que pensar 
em hábitos ecológicos se a vida moderna é prática e tão barata, adquirida em 
vitrines a qualquer custo comercial? Refletir, questionar, investigar, formular 
hipóteses para resolver o problema, ainda que não seja plenamente eficiente, é 
preciso. Afinal, que valor terá a EA se não for transformada em ações práticas e 
realizáveis? Sem questionamentos, não há respostas.

É existindo que o educando deve provar seu respeito à vida; essa ideia de 
cidadão consciente, sensibilizado, ambientalmente falando, deve ser lapidada 
cuidadosamente no educando; seja de São Paulo do Potengi, no Dinarte Mariz, 
seja em qualquer parte do mundo.

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo conhecer a visão dos alunos 
do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual “Senador Dinarte Mariz” 
(EESDM) sobre geração e destinação dos resíduos sólidos no município de São 
Paulo do Potengi/RN, tendo como base a revitalização de uma praça na escola 
supracitada como ferramenta estratégica de Educação Ambiental (EA).
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Procedimentos metodológicos
Ao classificar este estudo, é visto que sua natureza é aplicada, pois analisou 

a visão dos alunos com relação à geração e à destinação dos resíduos sólidos no 
município de São Paulo do Potengi, por meio da aplicação de 50 questionários. 
Esse instrumento continha cinco questões, sendo três objetivas e duas subjetivas, 
e foi aplicado aos alunos do 8º ano C, turno vespertino, da EESDM. A unidade está 
situada no núcleo urbano do município de São Paulo do Potengi/RN.

Dos questionários supracitados, 25 foram aplicados em 10 de novembro de 
2014, e 25 no dia 20 de março de 2015. Todos foram aplicados após a revitalização 
da praça (início em junho e conclusão em setembro de 2014). Para a revitalização 
da praça da EESDM, utilizaram-se materiais como pneus usados e garrafas de 
politereftalato de etileno (PET) para confeccionar peças para o cultivo de pau-brasil 
e outras plantas de jardim.

Quanto ao tipo, esta pesquisa é classificada como exploratória, já que a 
escolha do tema buscou analisar a destinação dos resíduos sólidos no município 
por meio das respostas dos educandos. No mesmo dia em que foi feita a primeira 
aplicação do questionário, foi ministrada palestra sobre produção, destinação e 
reutilização de resíduos sólidos, especificamente pneus e garrafas PET.

Ainda na aula de sensibilização, foram utilizados dois vídeos. O primeiro, 
intitulado Pneus velhos viram asfalto, é uma reportagem que trata da reciclagem de 
pneus usados na fabricação de asfalto, demonstrando o potencial da reciclagem, 
o qual foi assistido, explicado e discutido com a turma em cerca de 20 minutos.

Posteriormente a essa ação, mas na mesma aula, foi ressaltada a reutilização 
de pneus na ornamentação da praça da escola e sua conservação, a fim de provocar 
uma mudança no pensamento do que consideram o que é lixo, sendo os pneus 
usados considerados resíduos por terem a possibilidade de ser reutilizados ou 
mesmo reciclados, como demonstrado no vídeo.

Quanto ao segundo vídeo, intitulado Sopa plástica – Lixão no Pacífico, o que se 
abordou foi o consumo indiscriminado e a destinação incorreta de resíduos sólidos 
no oceano Pacífico. A duração do vídeo é de 30 minutos. O objetivo foi sensibilizá-los 
para as consequências da disposição inadequada dos resíduos plásticos.

Em seguida, um parágrafo retirado de Abrelpe (2013) foi entregue a turma, 
o qual trata sobre a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil e relata que 
no ano de 2013 foram geradas 76.387.200 toneladas destes; o que representa um 
aumento de 4,1%, valor, superior à taxa de crescimento populacional no país nesse 
período, que foi de 3,7%.
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Após a análise das informações descritas, houve uma discussão sobre o lixo 
produzido em suas casas, com duração de 20 minutos, durante a qual foram realizados 
os seguintes questionamentos aos alunos (as respostas estão no capítulo de resultados):

• O que fazemos com o lixo que produzimos em casa?

• Produz-se lixo na escola?

• O que fazemos com o lixo produzido na escola?

• Por que manter a escola limpa?

Após a atividade, concluiu-se a aula abordando a importância de conservar 
e preservar o meio ambiente em geral.

Quanto à abordagem, esta pesquisa é qualiquantitativa de estudo de caso, 
pois se conheceu a visão dos educandos quanto à geração e à destinação correta 
dos resíduos sólidos no município supracitado, por meio de aplicação de questio-
nários e indagações, conforme mencionado anteriormente, cujas respostas foram 
quantificadas, para melhor compreensão das informações fornecidas.

Resultados e discussão
No Gráfico 1 constam as respostas da primeira pergunta do questionário, 

a qual visava saber a concepção dos alunos sobre o que é lixo.

Gráfico 1 – Respostas quanto à concepção dos alunos sobre o que é lixo
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Ao analisar o Gráfico 1, visualiza-se que nas respostas pré-EA a maioria dos 
alunos, 68%, entendem que lixo é o material sem utilidade (não pode ser reutilizado 
e reciclado), 24% destes caracterizam o lixo como todo objeto descartado que não 
tem utilidade, e 8% consideram-no como objetos ultrapassados. Tais respostas 
foram fornecidas com base em concepções existentes e aprendidas ao longo da 
vida, típico de sociedade capitalista, sem entendimento do termo sustentabilidade.

Ressalta-se que, durante a sensibilização realizada em novembro de 2014, foi 
explanado sobre a diferença entre lixo e resíduos sólidos. Quem faz tal distinção 
é Logarezzi (2006), apontando resíduo como aquilo que sobra de uma atividade 
qualquer, natural ou cultural, e que pode ser reutilizado ou reaproveitado depen-
dendo de seu grau de conservação. Enquanto lixo consiste naquilo que sobrou de 
uma atividade qualquer e é descartado sem que seus valores sociais, econômicos 
e ambientais potenciais sejam preservados.

Quanto às respostas pós-EA, 64% dos discentes relataram que lixo é tudo que 
é descartado diariamente e que não tem utilidade; ou seja, após a compreensão da 
diferença entre os conceitos de lixo e resíduos sólidos, essa visão por parte dos alunos 
caiu de 68% para 36%, mostrando o entendimento desse conceito pelos estudantes.

Além disso, antes da aula de EA, 8% dos alunos informaram que lixo são 
objetos ultrapassados. Após EA, nenhum aluno marcou tal alternativa, demons-
trando uma mudança positiva nesse quesito.

O Gráfico 2 apresenta respostas da segunda pergunta do questionário, a 
qual objetiva conhecer a concepção dos alunos quanto ao destino do lixo.

Gráfico 2 – Respostas quanto à concepção dos alunos sobre o destino do lixo
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Ao averiguar o Gráfico 2, vê-se que as respostas são praticamente as mesmas 
tanto no pré quanto no pós-EA, ou seja, todos os discentes sabiam a forma de 
coleta e destino do lixo de suas residências, sendo que quem mora na zona urbana 
informou que o lixo produzido é coletado por caminhão e destinado ao lixão, e 
quem mora na zona rural relatou que o lixo é queimado e/ou enterrado devido 
à ausência de recolhimento nessa área do município de São Paulo do Potengi, 
realidade presente em praticamente todo o estado do RN.

Outro ponto importante a ser destacado nesse quesito é a caracterização 
do público-alvo, na qual suas respostas denunciam como a população rural 
e a urbana no município destinam os dejetos produzidos, já que as respostas 
indicam que os alunos que alegaram ter seus resíduos recolhidos pela prefei-
tura (80% pré-EA e 76% pós-EA), são da zona urbana. Os 20% (pré-EA) e 24% 
(pós-EA) dos alunos que responderam ter o lixo queimado são residentes da 
zona rural. Isso dá margem à diferença dos problemas ambientais relacionados 
ao lixo presentes em cada localidade, apontando como exemplo na zona rural 
a dispersão de agentes contaminadores no ar e solo do lixo queimado, o que 
não existe diretamente na cidade porque o lixão municipal é em local isolado 
da zona urbana.

A questão exposta no Gráfico 2 é remetida também ao momento vivenciado 
em aula, no qual foi questionado oralmente sobre o que faziam com o lixo produzido 
em casa, com resposta é similar à transcrita no gráfico.

No que se refere à existência de produção de lixo na escola, todos concordam 
que sim, e que muito lixo é produzido pelo consumo de papel e outros materiais. 
A limpeza e a organização da unidade também foram questionadas, e os discentes 
reconheceram que não a mantêm limpa e depositam resíduos em qualquer parte. 
Depois de explicadas algumas normas de boa convivência com o meio ambiente 
escolar, os alunos comprometeram-se a manter a limpeza da sala de aula, dos 
corredores, dos auditórios e, agora, da praça – a qual oferece mais conforto para 
socialização entre eles –, depositando os resíduos produzidos nos novos lixeiros 
e nos antigos, espalhados na escola.

No quesito sobre que fazemos com o lixo produzido na escola, foi respondido 
que nada é feito, simplesmente é recolhido e encaminhado para o mesmo aterro 
citado; o papel e o papelão não são aproveitados para a venda e reciclagem. Sobre 
a quarta questão, “Por que manter a escola limpa?”, os discentes justificaram 
que esse é o ambiente social de maior convívio fora de suas casas. Sem a limpeza, 
seria inviável conviver com a sujeira que produzem. Além disso, manter limpa a 
escola é uma maneira de poder reproduzir hábitos de higiene ambiental em casa 
e na sociedade em geral.
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O Gráfico 3 expõe respostas da terceira pergunta do questionário, a qual 
procura saber se os alunos conhecem problemas advindos da má disposição final 
de resíduos sólidos.

Gráfico 3 – Respostas quanto ao conhecimento dos alunos sobre 
problema ambiental resultante do destino inadequado do lixo
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Fonte: Nossos dados

Ao examinar o Gráfico 3, observa-se que a maioria dos estudantes, tanto 
antes como após a sensibilização, não reconhecem os desequilíbrios ambientais 
de seu município como um “problema”, pois mesmo acompanhando diariamente o 
montante de resíduos espalhados ao longo do rio Potengi e os esgotos a céu aberto, 
não conseguem identificar esses aspectos como prejudiciais à qualidade de vida 
da população residente nesse município, e até nos circunvizinhos.

Dos problemas mencionados nas respostas pós-EA, 28% marcaram que reco-
nhecem algum tipo de problema, mas nem todos souberam descrever quais seriam. 
Dos alunos que apontaram problemas, citaram o acúmulo de lixo na rua onde moram, 
em terrenos baldios, no rio Potengi e na própria escola, causando poluição visual 
e ambiental. A situação do riacho dos Porcos também foi mencionada, visto que lá 
é despejada grande parte do esgoto, in natura, da cidade e também são lançados 
resíduos sólidos. Esse riacho corta o Bairro Nossa Senhora Aparecida, um dos locais 
mais importantes da cidade de São Paulo do Potengi. O conhecimento dos alunos 
sobre os problemas ambientais foi semelhante nos dois momentos analisados.

Queiroz e Pedrini (2014) comentam que o anonimato da deposição de materiais 
e esse descompromisso em relação ao encaminhamento do resíduo contribuem 
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para a falta de conscientização da maioria dos cidadãos. De modo que, nos centros 
urbanos as pessoas percebem o lixo como um problema, mas nem sempre estão 
dispostas a colaborar com sua destinação adequada. Em outras palavras, apenas 
conhecer não significa dispor da resolução para o problema.

O descompromisso é ocasionado pela ausência de visão ambiental, logo, a 
sociedade atual arquitetada nas aparências, inibe na criança e no adolescente 
a atitude de, por exemplo, recolher resíduos jogados e colocar num recipiente 
adequado, por vergonha de parecerem ser o que eles chamam de “certinho demais” 
e, por isso, muito que do poderia ser feito no ambiente escolar não é realizado.

Para tanto, Oliveira (2000) comenta que “nesta referência, queremos fazer 
crer que a educação, refletindo as questões e contradições do meio ambiente, 
aponte para a perspectiva de uma nova organização social apoiada em valores 
mais fundamentais do ser e do existir”.

Por isso, a EA pretende formar cidadãos que temam mais em viver num 
mundo desequilibrado do que simplesmente resistir em mais uma existência 
depredadora, que nega a vida e o respeito à sua diversidade.

No Gráfico 4 mostram-se respostas da quarta pergunta do questionário, 
a qual objetiva saber dos alunos quanto à reutilização de materiais recicláveis 
na ornamentação da praça da EESDM.

Gráfico 4 – Respostas a respeito da concepção dos alunos sobre 
reutilização de materiais para ornamentação da praça da escola
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Ao observar o Gráfico 4, compreende-se que a reutilização de pneus e PET 
foi bem aceita por grande parte dos estudantes (96% no pré-EA e 84% pós-EA) na 
revitalização da praça.

Em contrapartida, no quesito não achar interessante reutilizar materiais para 
ornamentar a praça, o índice era de 0% e elevou-se para 16%. Acredita-se que essa 
resposta tenha sido dada porque a aula não alcançou a todos os discentes da mesma 
forma. Entende-se que a aula sobre essa temática aconteceu isoladamente e não se 
discute EA com frequência na escola, mas a aceitação foi considerada boa.

A reutilização dos pneus chamou atenção pela longa durabilidade e por não ser 
comum ao dia a dia. A falta de informação sobre a disposição final desses materiais 
foi citada por alguns alunos, uma vez que chegaram à conclusão de que está na 
insensibilidade ambiental a raiz dos problemas ambientais.

Nesse caso, a reativação da praça favorece o desenvolvimento da EA, de modo 
a levar o alunado à reflexão e a cuidar de si próprios como componentes proativos e 
atuantes do meio ambiente.

A imagem é de uma importância muito interessante no processo de aprendi-
zagem. Gros (2008) salienta que o poder desse recurso seja para sensibilizar a opinião 
pública, desencadear um escândalo ou mesmo desmentir os discursos oficiais. Por 
outro lado, o autor também ressalta que a imagem é capaz de fascinar e até paralisar a 
consciência crítica pelo fato de registrar cenas que remetem à emoção e à compaixão. 

As Figuras 1 e 2 destacam a mudança estrutural no ambiente escolar após a 
revitalização da praça. A perspectiva é de que o novo espaço sirva de socialização 
dentro da comunidade escolar, de modo a influenciar no comportamento ético de 
cada indivíduo e, além disso, de que nesse espaço os alunos possam refletir sobre a 
destinação adequada e a reutilização dos resíduos produzidos, visando assim diminuir 
seus efeitos nocivos na natureza.

Segundo Oliveira e Corona (2008), para analisar as interações existentes entre 
os seres humanos e o meio é necessário que três áreas sejam conhecidas. São elas: a 
cognição (processos de perceber, conhecer e pensar), a afetividade (que está relacionada 
aos sentimentos, sensações e emoções) e a conexão da ação humana sobre o meio 
como resposta à cognição e à afetividade. Isso porque existem várias formas de se 
apreender o ambiente, e cada indivíduo o faz de forma particular, depois ocorrendo 
um consenso coletivo sobre a qualidade desse ambiente relacionado com o meio 
natural e o espaço construído.

Com esse intuito, a construção desse espaço colorido e ambientalmente pensado 
pode ajudar o educando a perceber e sentir o meio de forma a se conectar positivamente 
com a natureza e com as pessoas ao seu redor, construindo afeto e podendo contribuir 
para o aperfeiçoamento da concepção ambiental.
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Figura 1 – A praça antes da revitalização e a equipe 
responsável pela transformação desta

Fonte: Luna (2014)

Figura 2 – A praça após a revitalização

Fonte: Luna (2014)

Uma vez que o adolescente está sempre aberto ao novo como uma forma 
de se deixar ser desafiado, o ensinamento proposto pela EA como condição de 
sobrevivência com qualidade de vida e condição de criar novas possibilidades 
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para recuperar os recursos naturais é bem aceito quando se consegue despertar 
a concepção ambiental no educando, e se a EA for contínua, frutificará.

No Gráfico 5 vê-se respostas da quinta e última pergunta do questionário, 
a qual tem como proposta saber a concepção dos alunos quanto ao conhecimento 
sobre reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos.

Gráfico 5 – Respostas dos alunos sobre reciclagem 
e reutilização dos resíduos sólidos

32%

44%

56%

68%

NãoSim

Resposta pré-EA Resposta pós-EA
Fonte: Nossos dados

Ao analisar o Gráfico 5, visualiza-se que grande parte dos alunos tem 
conhecimento de formas de reciclagem e reutilização, mas apenas oito (47%) dos 
17 alunos (68%) do pré-campo e cinco (35%) dos 14 (56%) do pós-campo responderam 
afirmativamente.

Dentre os exemplos de reutilização ou reciclagem, um aluno citou que conhecia 
alguém que cata papelão e plástico para vender para reciclagem; dois alunos citaram 
o uso de pneus e PET para cultivo de plantas e hortaliças, e dez citaram uso de PET e 
pneus para confeccionar brinquedos (carrinhos, animais etc.). Elevou-se de 32% para 
44% o número dos que marcaram que não tinham conhecimento destes quesitos.

Essa porcentagem de 44% após a sensibilização dos educandos é uma prova de 
que a EA depende de uma prática pedagógica que cative os alunos verdadeiramente. 
Mesmo após a execução do jardim ornamentado com materiais reutilizados e a 
convivência diária dos educandos nesse espaço, eles demonstram que a exposição 
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de resíduos transformados não é suficiente para mudar a concepção ambiental 
dos alunos dessa escola.

Contudo, é extremamente necessário incluir a realidade da problemática da 
destinação inadequada de resíduos sólidos no cotidiano escolar, pois uma única 
palestra não traz resultados imediatos.

Observou-se que mesmo diante de um lixeiro na sala de aula, a maioria dos 
estudantes mantém-se “anestesiada à cultura” de colocar qualquer resquício de 
resíduos embaixo da carteira. Nota-se, nesse caso, que a falta de sensibilidade 
ambiental é um entrave enorme na mudança de conduta, uma vez que fica claro 
nas ações dos estudantes que cada um está acomodado à realidade vivenciada, 
na qual ninguém se responsabiliza pelo resíduo que gera, reproduzindo certas 
atitudes ainda que elas sejam erradas - por exemplo, depositar resíduos na rua 
ou em qualquer outro espaço inadequado.

Esse tipo de situação é relatado por Mucelin e Bellini (2008, p. 112):

A vivência cotidiana molda padrões comportamentais habituais. Neste sentido, o 
morador urbano tem, na maioria das vezes, situações diárias vivenciadas de forma 
repetitiva, o que produz uma espécie de máscara destas situações no contexto. 
Isso forma uma imagem perceptiva em dois vieses: de um lado o ambiente urbano 
legível e perceptível vivenciado; de outro, situações e locais imperceptíveis, ocultos 
ao julgamento perceptivo.

Estes lugares, “ocultos aos julgamentos perceptivos” descritos anteriormente, 
vão aos poucos se tornando parte da paisagem urbana, de tal forma que o quase 
impenetrável teto do comodismo das pessoas pouco é abalado, tratando o problema 
com naturalidade e total indiferença.

Para mudar tal concepção, devem acontecer ações participativas na escola 
e na sociedade e seus agentes sociais, a fim de que cada um busque a utilização 
dos recursos naturais de maneira racional. Pode-se, assim, produzir e transmitir 
conhecimentos que ultrapassem limites geográficos, políticos e sociais; ou mesmo 
concepções errôneas, nas quais o desenvolvimento se respalda no imediatismo 
e degradação natural. Isso impede a formação de paradigmas voltados para a 
coletividade com o mínimo de igualdade entre os seres humanos, que exploram 
e se deixam explorar pela vida moderna e pela falsa felicidade oferecida pelas 
armadilhas do sistema. Tudo isso porque o equilíbrio com a Mãe Natureza foi 
desfeito quando o homem perdeu sua concepção ambiental.

Carvalho (2004) explica que a visão socioambiental se orienta por uma 
racionalidade complexa e interdisciplinar, e pensa o meio ambiente não como um 
campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica dos 
processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e 
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mutuamente. Tal perspectiva considera o meio ambiente como espaço relacional, 
em que a presença humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa 
ou desagregadora (“câncer do planeta”), aparece como um agente que pertence à 
teia de relações da vida social, natural e cultural, e interage com ela.

Assim, é importante salientar em sala, durante as aulas que envolvam a 
EA, que a interação entre os seres humanos e a natureza nem sempre é nefasta e 
desastrosa, porém pode ser sustentável se o respeito à biodiversidade for mantido. 
Para Leff (2001), “na história humana, todo saber, todo conhecimento sobre o mundo 
e sobre as coisas tem estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e 
cultural em que produz e se reproduz determinada formação social”.

Dessa forma, é necessário trabalhar a concepção ambiental para que esses 
contextos citados pelo autor tenham o mínimo de repercussão positiva dentro dos 
parâmetros ambientais sustentáveis, escrevendo uma história da humanidade dife-
rente da que conhecemos durante séculos. Leff (2001) ainda afirma que a transição 
para uma sociedade sustentável será por meio do investimento dado à educação na 
interface ambiente/sociedade como forma estratégica para esse processo.

Em suma, a educação é um processo, embora árduo, necessário e delicado por 
tratar da natureza humana, mas, aliada à concepção que foi discutida e aplicada 
na escola, deve causar efeitos que revolucionem a mente humana durante a longa 
viagem que é a vida e sua eterna busca por conhecimento.

Considerações finais
Os alunos do 8º ano da EESDM, antes da sensibilização, não sabiam a diferença 

entre lixo e resíduo sólido; mas após as atividades desenvolvidas, eles demons-
traram saber a distinção entre esses conceitos. Apenas expor essa diferença não 
basta, é importante convencer esses discentes sobre a necessidade da redução da 
geração dos resíduos sólidos e a importância das formas de reutilização destes.

Este trabalho mostrou que é necessário fazer uma pesquisa sobre proble-
mas gerados devido à destinação inadequada dos resíduos sólidos para o meio 
ambiente na saúde da população potengiense, devendo investigar nas famílias 
se tal problemática já ocorreu, para ser discutida em sala de aula.

Por meio deste estudo foi possível diagnosticar que grande parte dos edu-
candos não gostou da ornamentação da praça com materiais reutilizáveis (pneus 
e garrafas PET). Mesmo assim, considera-se necessário aprofundar as questões 
ambientais em mais aulas, abordando outras formas de se reutilizar tais materiais 
e quais benefícios estes podem trazer para o meio ambiente e para a renda familiar, 
pois muitas ganham dinheiro com o reúso de resíduos sólidos.
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Este estudo mostra também que mesmo a revitalização da praça da escola 
com materiais reutilizados de maneira colorida e chamativa não foi suficiente 
para mudar a concepção ambiental dos alunos. Isso indica que a escola carece de 
unir forças com os professores, a fim de propor valores ecológicos e de respeito ao 
outro ser humano. Estimula-se, dessa forma, para o desenvolvimento de padrões de 
comportamento que visem ao cuidado consigo mesmo, com o outro e com o meio, 
guiado pela concepção ambiental, uma vez que “sentir” é a base para a mudança.

Acredita-se que com a leitura deste trabalho os alunos de São Paulo do 
Potengi e demais regiões perceberão que é preciso que cada educando possa 
provocar em si uma redescoberta dos modos de viver e de se relacionar com 
novos padrões voltados a cuidados com o que se produz enquanto consome. E 
que utilidade se dará se for gerado resíduo com potencial de ser reutilizável, de 
maneira a firmar uma postura sensível e proativa, enraizando hábitos voltados 
a coletividade, acordando para a realidade, e não a máscara social criada pela 
mídia e suas propagandas ilusórias.

Portanto, crê-se que a falta de sensibilização ambiental não seja restrita à 
EESDM, e sim se estenda a outras escolas do município, estado, região e país. Por 
isso, faz-se extremamente necessário o trabalho embasado na EA para mudança 
de concepção ambiental, para diagnosticar a visão e os problemas existentes em 
nosso meio e, assim, propor soluções possíveis de serem realizadas.
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Capítulo 6   
Diretrizes de educação ambiental 

para a conservação do Parque Natural 
Municipal da Cidade do Natal a partir da 

percepção ambiental de seus usuários
Marconi L. S. Lucas 

Thaisa Accioly de Souza 
Marjorie F. S. Medeiros

Introdução

Diante da preocupação com a conservação e manejo dos ecossistemas e das 
espécies que neles habitam, diferentes nações vêm tentando estabelecer medidas 
legais para regular o uso e ocupação de seu território a fim de proteger seus 
recursos naturais (THEULEN; SESSEGOLO, 2001). Na segunda metade do século 
XIX, iniciou-se uma tendência mundial de criação de áreas naturais protegidas 
como resposta aos efeitos destrutivos que nosso modelo de sociedade causa aos 
meios naturais. No Brasil, essa prática é um fenômeno relativamente atual, que 
se consolida apenas na primeira metade do século XX (SÃO PAULO, 2000). 

Instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC) surge com o objetivo de estabelecer critérios e 
normas para criação, implantação e gestão de Unidades de Conservação (UC) de 
forma integrada, bem como promover o desenvolvimento sustentável, respeitando 
e valorizando os aspectos socioculturais envolvidos. Segundo o art. 7º dessa lei, 
as UC, dividem-se em dois grupos: as unidades de uso sustentável, nas quais se 
deve compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte 
dos recursos naturais; e as unidades de proteção integral, onde estão inseridos 
os parques, que visam a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos recursos naturais (BRASIL, 2000).
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Para melhor compreender o porquê de os parques estarem inseridos nas 
unidades de proteção integral, faz-se necessário entender o significado dos termos 
que diferenciam essas unidades como sendo de um grupo ou outro. Assim, no item 
II do art. 2º da lei 9.985/2000, a conservação da natureza é definida como sendo:

[…] o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manu-
tenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, 
para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 
mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (BRASIL, 2000, p. 1).

No item V, do mesmo artigo, o termo “preservação” é definido como sendo 
“O conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção em longo 
prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos 
ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais” (BRASIL, 2000). 

Deve-se observar ainda que, ao determinar que no grupo em que estão 
inseridos os parques, admite-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, 
significa dizer que seu uso “não envolve consumo, coleta, dano ou destruição” 
desses recursos (BRASIL, 2000).

De forma geral, as UC oferecem uma série de benefícios, usufruídos dire-
tamente por grande parte da população brasileira, incluindo setores econômicos 
em contínuo crescimento (MEDEIROS; YOUNG, 2011). Os parques urbanos têm uma 
grande contribuição na melhoria da qualidade de vida do ser humano, proporcio-
nando-lhe condições mais favoráveis ao seu bem-estar. Oferecem para o ambiente 
urbano um local para apreciação da natureza, lazer, educação e atuam auxiliando 
na regulação e equilíbrio do clima, do solo e da vegetação, além de contribuir na 
diminuição dos níveis de ruído (LOPES et al., 2007). Áreas arborizadas em meios 
urbanos podem atender às necessidades que vão além do ser humano, conferindo 
ainda uma ampla gama de vantagens para flora e fauna silvestre. 

Apesar disso, a instituição de UC é uma medida envolta em muitos conflitos. 
A criação de parques em ambientes urbanos não é uma exceção, pois envolve 
interesses e visões diferenciadas, por determinar uma mudança na dinâmica social 
local devido, por exemplo, à necessidade de remoção de moradores e outros usuários 
de áreas destinadas a sua criação (GONÇALVES; HOEFFEL, 2012). A implantação 
de áreas legalmente protegidas representa uma medida importante, contudo, 
percebe-se que, por si só, não asseguram a preservação. Sendo assim, é importante 
que os processos de implantação e gestão de UC considerem a realidade local no 
intuito de preservar as áreas protegidas. As populações locais devem ser capazes 
de formular e alcançar os seus próprios objetivos de desenvolvimento em confor-
midade com a preservação local (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).
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A criação do Parque Natural Municipal da Cidade do Natal “Dom Nivaldo 
Monte”, em dezembro de 2006, não se deu de forma diferente. Os obstáculos e 
desafios enfrentados na sua implantação coadunam-se com aqueles descritos 
por Gonçalves e Hoeffel (2012). Além disso, o parque tem sofrido com impactos 
ambientais negativos consideráveis, sendo o principal deles o descarte em locais 
inadequados de todo tipo de resíduos, incluindo os da construção civil (RCC), poda 
de árvores e resíduos domésticos, que são depositados indiscriminadamente, 
principalmente por carroceiros, em diferentes áreas do parque e seu entorno, 
transformando esses espaços em verdadeiros lixões. De forma incontestável, o 
acúmulo de resíduos pode ser facilmente identificável até mesmo na proximidade 
dos pórticos de entrada do parque (figuras 1 e 2).

 Figura 1 – Proximidade Pórtico Oeste Figura 2 – Proximidade Pórtico Leste

Fonte: Lucas (2014) Fonte: Lucas (2014)

A deposição irregular desses resíduos gera problemas de ordem estética, 
ambiental e acarreta inúmeros malefícios à saúde dos moradores da região. Tal 
atitude é indicativa da pouca preocupação da população com a preservação dessa 
UC e/ou com a problemática ambiental local.

Tendo o ser humano como principal agente dessa problemática, é natural 
pensar na importância da percepção dos indivíduos sobre o ambiente, a qual, ine-
vitavelmente, influenciará em seu comportamento perante as questões ambientais. 
Os valores prioritários de um indivíduo são refletidos em seus hábitos, de modo 
que a consideração para com a natureza requer ênfase nos valores ambientais 
(FRANCO; MEDEIROS, SILVA, 2010). Dessa forma, o estudo da percepção ambiental 
(PA) dos indivíduos é de fundamental importância para a melhor compreensão 
das inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas expectativas, anseios, 
satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas (FERNANDES et al., 2002; 
FREITAS; MAIA, 2009).
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Por meio da percepção é possível inserir a educação ambiental (EA), impor-
tante ferramenta para subsidiar o debate ecológico e expandir o número de pessoas 
envolvidas na prática da conservação e da sensibilização ambiental, indispensável 
para a formação de cidadãos plenos e para a melhoria da qualidade de vida nas 
cidades (FRANCO; MEDEIROS, SILVA, 2010; LOPES et al., 2007). De acordo com Ribeiro 
(2009), a PA deve ser uma etapa inicial em programas de educação ambiental. 

Sendo assim, este estudo tem como objetivo diagnosticar a PA dos usuários 
do Parque Natural Municipal Cidade do Natal “Dom Nivaldo Monte” e utilizar 
as informações como base para a elaboração de diretrizes para implementação 
futura de programas de EA no local. 

A motivação e escolha do tema abordado são decorrentes da observação in 
situ dos problemas apresentados pelo autor da pesquisa, tendo em vista que ele 
é usuário do parque, utilizando-o como área de trabalho e também de lazer. Por 
isso, vivencia há cerca de seis anos vários tipos de impactos e danos ambientais 
no local. Ele é agente da Guarda Municipal de Natal (GMN) e integrante do Grupo 
de Ação Ambiental (Gaam), que tem sede no parque.  

O Gaam, além das atribuições normativas, exerce outras ações voltadas à 
defesa do meio ambiente e do patrimônio ambiental do município. Atualmente o 
autor do trabalho atua em projetos de EA voltados para a comunidade. Dessa forma, 
a decisão da realização deste estudo é baseada em uma atitude colaborativa para 
elaboração de programas de EA específicos para essa realidade e, consequentemente, 
para a gestão da unidade de conservação em que está intrinsecamente ligado.

A pesquisa desenvolvida baseia-se na PA dos usuários do parque e as hipó-
teses levantadas sobre as suas diferentes percepções em relação aos impactos 
ambientais provocados por eles são de que há, além da falta de informações, 
possível desinteresse pelo tema e diferentes concepções sobre meio ambiente.

O Parque Natural Municipal da Cidade do Natal “Dom Nivaldo Monte” é a 
segunda UC do município, sendo o primeiro a ser instituído pelo poder público 
municipal, criado por meio do Decreto Municipal nº 8.078, de 13 de dezembro 
de 2006 (NATAL, 2006) e ampliado pelo Decreto nº 8.608, de 11 de dezembro de 
2008 (NATAL, 2008b). Contudo, somente foi oficializado como UC em 2011 pelo 
Decreto nº 9.481, de 25 de agosto de 2011 (NATAL, 2011). Está inserido ainda na 
Zona de Proteção Ambiental 1 (ZPA-1) e possui uma área de aproximadamente 
136 hectares que abrangem os bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova 
(NATAL, 2008a) (Figura 3). Dentre outros recursos protegidos pela UC, destaca-se 
a proteção do manancial de água subterrâneo, apontado por especialistas como 
um dos mais importantes de Natal (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO, 2013).
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Figura 3 – Localização e delimitação da área do Parque da Cidade

Fonte: Natal (2008a)

O Parque da Cidade foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemayer com a cola-
boração de Ana Niemayer e Jair Varela. A obra foi iniciada no final do ano de 2006 
 e entregue em 2008. Após apenas um ano de funcionamento, em março de 2009, o 
Parque foi parcialmente fechado para visitação, situação que perdurou por quase 
seis anos. Durante esse período, os usuários podiam apenas utilizar o espaço para 
atividades físicas, pois o restante de sua infraestrutura (biblioteca, auditório, 
torre etc.) não funcionava. O parque foi reaberto com a totalidade de suas funções 
somente em junho de 2014. 

Segundo informações colhidas com a administração do parque, há um 
contingente de 115 funcionários trabalhando no local, atuando nas áreas de 
administração, manutenção, EA e segurança do ambiente. Atualmente o quadro 
de 60 funcionários do parque é composto por 29 servidores municipais efetivos 
e 31 terceirizados. Além desse corpo funcional, o Grupo de Ação Ambiental da 
Guarda Municipal de Natal (Gaam/GMN) conta com 55 agentes que são responsá-
veis pela segurança do parque, além de atuarem em ações de EA em escolas e na 
comunidade do entorno do parque. 

O parque possui duas entradas com estacionamento, sendo uma voltada 
para o bairro de Candelária, Zona Sul de Natal (pórtico leste) (Figura 4) e outra 
com acesso pelo bairro de Cidade Nova, na Zona Oeste (pórtico oeste) (Figura 5).
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 Figura 4 – Pórtico de entrada leste Figura 5 – Pórtico de entrada de oeste

 
Foto: Lucas, 2014 Foto: Lucas, 2014

Recentemente a entrada localizada em Cidade Nova recebeu uma academia 
popular (Figura 6) e conta com um teleférico destinado a atender pessoas com 
dificuldades de mobilidade, garantindo acessibilidade às trilhas (Figura 7).

 Figura 6 – Academia popular Figura 7 – Projeto teleférico

 
Foto: Lucas, 2014 Foto: Lucas, 2014

De acordo com dados da administração da UC, só pela portaria de Cidade 
Nova, o parque recebeu nos dois primeiros meses do ano de 2015, 21.347 visitantes, 
numa média de 361,8 pessoas/dia. Já a portaria localizada no pórtico leste, na 
Avenida Prefeito Omar O’Grady, recebeu 9.311 visitantes no mesmo período, numa 
média de 157,8 pessoas/dia (NATAL, 2015).

São diversos os serviços oferecidos aos usuários, incluindo trilhas pavimen-
tadas (Figura 8) com edificações destinadas ao descanso dos usuários e equipadas 
com bebedouros, banheiros e bancos (Figura 9); uma praça de eventos (Figura 10) 
onde está localizada a torre que abriga o memorial da cidade (Figura 11); um centro 
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de visitantes que conta com um espaço para realização de atividades de EA como 
palestras e exposição de seres taxidermizados da fauna local, um auditório com 
capacidade para 200 pessoas; foyer para a realização de eventos e exposições; uma 
biblioteca com acervo especializado em meio ambiente e urbanismo; duas salas 
de aulas, em que acontecem as aulas do projeto Agente Mirim Ambiental de Natal 
(Amana), além da sala de administração do parque e da sede do Gaam. 

 Figura 8 – Trilhas pavimentadas Figura 9 – Edificações para descanso

 
Foto: Lucas, 2014 Foto: Lucas, 2014

 Figura 10 – Praça de eventos Figura 11 – Memorial Natal (torre)

  
Foto: Lucas, 2014 Foto: Lucas, 2014

O Amana é um projeto de cunho socioambiental e de formação de multipli-
cadores na área da cidadania e meio ambiente que atende crianças de nove a 12 
anos que residem nos bairros circunvizinhos e entorno ao parque, com o intuito 



Capítulo 6  – Diretrizes de educação ambiental para a conservação do Parque Natural Municipal da Cidade do Natal

107

de formá-las cidadãs de direitos e deveres para atuarem na própria comunidade. É 
de responsabilidade da guarda municipal do Natal, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) e a Secretaria Municipal de 
Educação (SME).  

Assim, além do estudo diagnosticar a PA dos usuários do parque, propondo 
diretrizes para futuros programas de EA, tem como objetivos específicos carac-
terizar o perfil socioeconômico deles, a forma de utilização do parque por cada 
usuário, qual o seu conhecimento e avaliação sobre a infraestrutura do parque, 
além de identificar comportamentos e atitudes dos usuários em relação ao meio 
ambiente.

Procedimentos metodológicos

Métodos e técnicas utilizados
Este estudo apresenta uma pesquisa de natureza aplicada com caráter 

exploratório e abordagem combinada, por meio de procedimentos técnicos de 
levantamentos, envolvendo a interrogação direta dos usuários cujo comportamento 
se deseja conhecer.

Para diagnóstico da PA dos usuários foram aplicados 100 questionários 
no período compreendido entre os meses de outubro e novembro do ano de 
2014. Com intuito de abranger as pessoas que utilizam o espaço do parque 
para atividades distintas (trabalho, rota turística, apreciação da paisagem, 
lazer, atividades físicas, estudo, dentre outros), o instrumento foi aplicado em 
combinações de turnos (matutino e vespertino), locais (trilhas, edificações 
para descanso, pórticos de entrada, biblioteca, administração, sala de EA, 
sede do Gaam, praça de eventos e foyer) e em dias da semana diferentes. Para 
esclarecimento de possíveis dúvidas, os usuários recebiam os questionários e 
respondiam na presença do entrevistador. 

Os questionários continham 23 perguntas com intuito de caracterizar 
o perfil socioeconômico dos usuários do parque (sexo, idade, escolaridade, 
renda familiar, bairro em que mora, tempo que frequenta o parque, com que 
frequência e a forma de locomoção); identificar a avaliação dos frequentadores 
quanto à qualidade dos ambientes do parque e serviços oferecidos à comuni-
dade; identificar comportamento e atitudes individuais relacionadas ao meio 
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ambiente e, por fim, identificar a percepção individual de cada entrevistado 
sobre o que é meio ambiente.

Para análise das informações obtidas acerca da concepção dos usuários 
sobre meio ambiente, as diferentes explicações foram classificadas em três 
categorias, tomando por base aquelas propostas por Reigota (1991): 1) natu-
ralista: na qual meio ambiente é considerado como sinônimo de natureza 
intocada, evidenciando-se somente os aspectos naturais; 2) antropocêntrica: 
que evidencia a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do ser 
humano; e 3) globalizante: na qual são consideradas as relações recíprocas 
entre natureza e sociedade. 

Como globalizante, o conceito de meio ambiente aponta para uma perspectiva 
socioambiental, já que leva em conta, não só os aspectos naturais e físicos, como 
também as relações sociais, culturais, históricas e tecnológicas entre os elementos 
envolvidos (SILVA, 2009), aproximando-se da concepção globalizante que nos fala 
Reigota (1991). Ela foi reforçada posteriormente pelo autor, quando ele apresenta 
definições de ambiente a partir do olhar de vários especialistas, de diferentes 
ciências, e conclui pela a noção de meio ambiente como uma representação social, 
assim revelada:

Lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 
relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 
cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio 
natural e construído (REIGOTA, 2004, p. 14).

A tabulação dos dados, cálculos estatísticos e criação de gráficos foram 
realizados com auxílio do software Microsoft Office Excel versão 2010. 

Resultados e discussão

Perfil dos usuários
Dentre os usuários entrevistados, 56% eram do sexo masculino, enquanto 

44% do sexo feminino, com faixa etária bastante ampla, porém concentrada entre 
19 e 49 anos. Quanto ao nível de escolaridade, observou-se uma predominância 
daqueles com ensino médio completo (23%) seguido por aqueles com nível superior 
completo (21%) (Gráfico 1). A renda média registrada pelos usuários foi equivalente 
a um a três salários mínimos (Gráfico 2).
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Gráfico 1 – Escolaridade dos usuários do parque
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Fonte: Nossos dados

Gráfico 2 – Renda familiar dos usuários do parque
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Fonte: Nossos dados

Em sua maioria (53%), os usuários são moradores de bairros do seu entorno 
ou circunvizinhos (por exemplo, Felipe Camarão, Planalto e Cidade da Esperança), 
havendo elevado percentual de moradores de bairros mais distantes (28%) ou ainda 
de outros municípios (16%), como pode ser visto no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Locais de moradia dos usuários do parque
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Fonte: Nossos dados

Quanto à utilização do parque, a maioria relatou frequentá-lo apenas para 
trabalho (36%), seguido por aqueles que o utilizam para atividades físicas (31%) 
ou lazer (14%) (Gráfico 4). Um percentual pequeno, porém considerável, afirma 
utilizá-lo ainda para contemplação da paisagem, estando claro o valor agregado 
que é conferido a tal utilização. Daqueles que utilizavam o local para trabalho, 
20,8% responderam que também o utilizam para outras atividades (lazer, ati-
vidades físicas, estudo e contemplação da paisagem), contribuindo para o fato 
anteriormente citado.

Gráfico 4 – Utilização do parque pelos seus usuários
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Fonte: Nossos dados

Em relação ao tempo em que os usuários frequentam o parque, 32% respon-
deram que o frequentam há menos de seis meses, o que provavelmente se deve 
ao fato de sua reabertura em junho de 2014, quando novos funcionários foram 
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contratados e houve retorno das atividades antes desenvolvidas, atraindo novos 
visitantes/usuários (Gráfico 5). Entre aqueles que possuem certa constância nas 
visitas ao parque, 19% afirmaram frequentá-lo ao menos três vezes na semana, 
16% vão todos os dias e 7% vão exclusivamente a trabalho.

Gráfico 5 – Tempo em que os usuários frequentam o parque
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Fonte: Nossos dados

Em sua maioria, a locomoção dos usuários até o parque é feita por meio 
de veículos pessoais (carros e motos) (56%), o que faz sentido, já que 63% deles 
não residem nos bairros do entorno ou circunvizinhos ao local. O segundo maior 
percentual é representado por aqueles que se locomovem a pé, o que pode ser 
representado pelo percentual de moradores de bairros do entorno e/ou circun-
vizinhos. Ainda assim, há aqueles que chegam de transporte coletivo (8%) ou 
bicicleta (6%) (Gráfico 6). 

Gráfico 6 – Forma de locomoção dos usuários para o parque
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Fonte: Nossos dados
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Percepção dos usuários quanto à qualidade dos 
serviços prestados e ambientes do parque

Em itens específicos, os usuários expressaram sua avaliação pessoal sobre 
diferentes aspectos do funcionamento do parque, estando os resultados descritos 
a seguir: sobre os horários de funcionamento, 63% consideraram ótimo (Gráfico 
7). Já em relação ao funcionamento do memorial Natal (torre), 54% dos usuários 
considerou ruim ou que desconhecem (Gráfico 8). Tal fato pode ser explicado devido 
ao horário diferenciado desse espaço, que funciona apenas no turno da tarde e 
de quinta-feira até o domingo, destoando do horário do restante do parque, que 
abre todos os dias e permanece aberto até às 18 horas. Denota ainda que deve 
haver maior publicidade quanto a tais dados.

Gráfico 7 – Horário de funcionamento do parque
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Fonte: Nossos dados

Gráfico 8 – Horário do Memorial Natal

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Não conhece

Não sabe

8%

19%

16%
35%

13%

6%
3%

Fonte: Nossos dados



Capítulo 6  – Diretrizes de educação ambiental para a conservação do Parque Natural Municipal da Cidade do Natal

113

Quanto à qualidade ambiental do parque (Tabela 1), houve destaque apenas 
para a avaliação sobre a segurança do local: 82% avaliaram como ótima ou boa a 
segurança interna do parque, porém, esse percentual é reduzido para 52% quando 
se considera também a área externa, a qual é avaliada por 41% dos usuários como 
regular ou ruim. A segurança interna do parque é composta por agentes privados 
e por agentes do Gaam, os quais realizam patrulhamentos motorizados e a pé. 
Contudo, o entorno é assegurado apenas pelo Gaam, o qual possui um contingente 
relativamente pequeno para atuar em todo o município de Natal e ainda no entorno 
do parque e de toda ZPA-1, coibindo as ações que estejam em desacordo com a 
legislação, as quais não são poucas. O número elevado de ações irregulares que 
ocorrem na cidade demonstra ainda a falta de consciência ambiental de muitos 
de seus moradores. 

Tabela 1 – Avaliação dos usuários sobre a qualidade ambiental do parque

Ótimo Bom Regular Ruim Não conhece Não sabe

Receptividade (acolhida) 37% 35% 16% 3% 2% 1%
Segurança 29% 53% 10% 3% 1% 1%

Acessibilidade 23% 56% 11% 1% 1% -
Iluminação 30% 46% 12% - 3% 4%

Presença de coletores para lixo 27% 42% 16% 5% 2% 2%
Presença de bebedouros 24% 40% 20% 8% 3% 2%

Banheiros 19% 24% 19% 15% 13% 4%
Sinalização 13% 37% 27% 10% 2% 1%

Locais para descanso 48% 39% 3% 3% 3% 2%
Trilhas pavimentadas 51% 31% 4% 1% 5% 2%

Estacionamento 50% 35% 7% - 2% 1%
Limpeza 47% 43% 6% 1% 1% 1%

Fonte: Nossos dados

Quanto aos espaços do parque, 39% dos usuários avaliaram o serviço e 
estrutura da biblioteca como sendo ótimos (Gráfico 9), enquanto o auditório foi 
considerado ótimo por 40% dos usuários (Gráfico 10) e 28% avaliaram a sala de 
EA como boa (Gráfico 11). Porém, para esse último espaço, um percentual quase 
equivalente (27%) não o conhece. Tal desconhecimento pode ser proporcionado 
pela falta de divulgação das atividades oferecidas à comunidade, tanto pelo setor 
de EA como pelo parque como um todo.
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Gráfico 9 – Avaliação da biblioteca do parque
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Gráfico 10 – Avaliação do auditório do parque
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Gráfico 11 – Avaliação do centro de EA do parque
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Quanto aos comportamentos e atitudes individuais, ao questionarmos os 
usuários sobre a frequência em que os assuntos relacionados ao meio ambiente são 
tratados em suas casas, 63% responderam que sempre tratam disso. Dentre aqueles 
que possuem interesse sobre o assunto, a maior parte diz buscar informações na 
internet (32%), programas de televisão (25,8%), publicações especializadas (11,2%) 
e há ainda aqueles que utilizam outras fontes, citando exemplos encontrados no 
próprio parque, como o Gaam, biólogos, biblioteca e Amana. 

Quando arguidos sobre o interesse em participar de novos eventos de 
natureza educativa e cultural que seriam oferecidos pelo parque, 99,5% dos 
entrevistados mostraram interesse em participar. Isso demonstra que as ativi-
dades que envolvem a comunidade podem ser úteis para trabalhar e aprimorar 
a PA desses indivíduos, fator primordial para uma EA eficiente (FERNANDES 
et al., 2002; FREITAS; MAIA, 2009). Conhecer para preservar. 

Sobre as atitudes cotidianas, apenas 45% percebem que causam algum 
tipo de dano ao meio ambiente por meio delas (Gráfico 12). Entre os danos 
admitidos, 52% dos usuários citaram a poluição atmosférica pelo uso de auto-
móveis e/ou queima de lixo. Esse é um resultado positivo, pois demonstra 
que ao menos um percentual dos usuários consegue identificar o efeito e 
as consequências de suas ações sobre o meio ambiente, afirmando que atos 
cotidianos podem afetar negativamente a natureza e o seu próprio bem-estar 
por meio da poluição, por exemplo.

Gráfico 12 – Admissão de danos ambientais causados pelos usuários
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Fonte: Nossos dados

Quanto às atitudes cotidianas visando a melhoria das condições do meio 
ambiente, é notável a preocupação em economizar energia (25%) e água (24%), 
sendo que tais fatos possivelmente também estão atrelados aos valores cobrados 
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pelos serviços. Contudo, a preocupação com a destinação correta de resíduos e/
ou a não geração deles torna-se o maior percentual quando somadas as demais 
atitudes citadas (Gráfico 13). Tal conscientização é de extrema importância para 
a preservação e conservação do meio ambiente, assim como para o alcance de 
maior sustentabilidade perante os recursos naturais disponíveis.

Gráfico 13 – Atitudes cotidianas para melhorias do meio ambiente
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Fonte: Nossos dados

Quando questionados sobre a sua sensibilidade em relação à responsabilidade 
pela qualidade ambiental de ambientes ao seu entorno (cidade, bairro, traba-
lho/estudo e parque), os usuários se sentem parcialmente ou ainda totalmente 
responsáveis pela sua cidade e bairro (Gráficos 13 e 14), ao passo que se sentem, 
em sua maioria, totalmente responsáveis pelos seus locais de trabalho/estudo 
e pelo parque (Gráficos 15 e 16). Essa concepção demonstra que os usuários, em 
sua maioria, não percebem a sua responsabilidade de forma macro com o meio 
ambiente, apenas em uma escala menor. Isso demonstra que é preciso trabalhar 
conceitos que os façam sentir parte do meio como um todo e agentes capazes de 
transformar suas realidades.

Gráfico 14 – Responsabilidade/cidade
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Gráfico 15 – Responsabilidade/bairro
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Gráfico 16 – Responsabilidade/trabalho/estudo
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Gráfico 17 – Responsabilidade/Parque
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Ao questionarmos os usuários sobre o que é uma UC, 62% afirmaram 
conhecer, ao passo que os demais não conheciam ou não responderam, o que 
possivelmente também denota desconhecimento sobre o assunto (Gráfico 17). A 
partir desses resultados, é possível identificar necessidades de abordagem sobre 
temas relacionados, tendo em vista que um percentual significativo dos usuários 
(38%) do parque não compreende a sua natureza e, possivelmente, os objetivos e 
particularidades dessas áreas e sua conservação. 

Gráfico 18 – Conhecimento dos usuários sobre o 
que é uma unidade de conservação
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Fonte: Nossos dados

Identificamos ainda diferentes concepções sobre o conceito de UC entre 
usuários e funcionários. Um número maior de funcionário (89,5%) assinalou saber 
o que é uma UC, enquanto apenas 37,3% dos visitantes sabiam. Um resultado 
preocupante, já que ainda há funcionários que não conhecem seu ambiente de 
trabalho, bem como um considerável número de visitantes, os quais poderiam 
receber algum tipo de orientação durante a visitação, mesmo que ela seja feita por 
meio de informativos impressos ao longo do parque. Outro ponto importante é a 
informação e conscientização dos próprios funcionários, os quais devem possuir 
ao menos um entendimento básico sobre o assunto.

A maioria dos usuários (81,6%) acredita que a preservação do meio ambiente 
é de responsabilidade de todos. Contudo, ao cruzarmos essa questão com os 
dados obtidos sobre o sentimento de responsabilidade deles sobre o parque, se 
observou que apenas 58% se sentem totalmente responsáveis pela preservação 
do parque e 35% se sentem parcialmente responsáveis. Esse resultado identifica 
controvérsias na concepção dos entrevistados, os quais, apesar de afirmarem ter 
responsabilidade sobre o meio ambiente de forma geral, não identificam o parque 
como parte integrante de suas responsabilidades com tal. Tais visões distorcidas 
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e fragmentadas devem ser aprimoradas para que as pessoas possam atuar como 
cidadãs plenas em seus direitos e deveres.

Quando perguntados sobre a importância da preservação da UC, 100% dos 
usuários declararam que ela é importante para obtenção de melhor qualidade de 
vida, além de preservar as águas subterrâneas, EA, contemplação da natureza e 
proteção da fauna e flora. O parque oferece todos esses serviços e ainda maior 
contato do homem com a natureza em meio ao ambiente urbano, facilitando 
práticas de lazer e atividades físicas e proporcionando saúde e qualidade de vida.

Quando perguntados se identificam algum problema ambiental no parque, 
42% dos usuários responderam que sim, enfatizando a presença de gatos, a ocu-
pação desordenada e o descarte irregular de lixo no entorno do parque (Gráficos 
18 e 19). A problemática relacionada à superpopulação de gatos já vem sendo 
discutida em Natal desde 2011 em audiências públicas, quando um debate foi 
convocado para apontar soluções práticas para o problema (SUPER POPULAÇÃO 
DE GATOS…, 2011). Enquanto a ocupação desordenada e o descarte inadequado 
de resíduos sólidos são problemas ocasionados pela fiscalização insuficiente para 
coibir essa irregularidade. A Lei nº 4.100, de 19 de junho de 1992, Código de Meio 
Ambiente do município de Natal, regula o uso e ocupação dessas áreas (NATAL, 
2015). Além disso, tem-se observado in situ os problemas relacionados à falta de 
informações dos usuários do parque, principalmente daqueles que o frequentam 
esporadicamente e dos que utilizam o local para atividades físicas. Muitos des-
conhecem o funcionamento, atividades e a infraestrutura oferecida pelo parque, 
ou ainda, possuem condutas inapropriadas, como o descarte de lixo nas trilhas 
do parque. O número de funcionários é insuficiente para suprir essa necessidade 
de informação e sensibilização dos usuários.

Gráfico 19 – Idendificação de problemas ambientais no local
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50%

42%

8%

Fonte: Nossos dados
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Gráfico 20 – Problemas citados
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20%

Fonte: Nossos dados

Quanto às atividades desenvolvidas pela gestão do parque para a comuni-
dade, foram reconhecidas por 56% dos entrevistados, porém, 38% não conhecem 
nenhum trabalho desenvolvido (Gráfico 20). Dentre os conhecidos, o mais citado 
foi o projeto Amana (57,4%), contudo, os resultados apontam que, apesar de aberto 
à população, esse projeto é majoritariamente apontado por funcionários (77,8%). 
As pessoas que utilizam o parque para outras atividades e que identificaram o 
Amana não o atribuíram ao parque possivelmente pelo conhecimento de que o 
projeto é desenvolvido por agentes do Gaam.

Por fim, os usuários foram indagados sobre o conceito de meio ambiente 
e, com base nas respostas, elas foram classificadas dentro das três tendências 
formuladas por Reigota (1991; 2004), apresentadas Gráfico 21.

Gráfico 21 –  Conhecimento dos trabalhos desnvolvidos pela gestão do parque
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Gráfico 22 – Concepções do termo meio ambiente pelos usuários do parque
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Fonte: Nossos dados

Algumas citações dos usuários do parque que exemplificam essas tendências 
podem ser observadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Concepções do termo meio ambiente por usuários do parque

Categorias Citações

Naturalista
“Meio ambiente é tudo sobre a natureza em geral”;
“É o conjunto de elementos, minerais, animais e vegetais e o seu local”;
“Preservação da natureza”.

Antropocêntrica

“Local no qual vivemos e desenvolvemos nossa vida”;
“É a vida e a sobrevivência de todos os seres da terra, algo importante para 
todos”;
“É onde todo tipo de ser utiliza a natureza”.

Globalizante

“É tudo e não apenas as árvores e animais como é dado. Engloba a fauna, flora, 
objetos, estruturas, elementos da natureza e principalmente as pessoas”;
“É o habitat ideal para se buscar viver em harmonia entre os diferentes tipos 
de ecossistemas em equilíbrio com os recursos naturais”;
“O meio natural e artificial do qual nós seres vivos de todas as espécies 
estamos inseridos e interligados entre si”.

Fonte: Nossos dados

Baseado nessa classificação foi possível identificar que um alto percentual 
das falas mostra uma visão antropocêntrica (48%), como se a natureza só provesse 
recursos como ar puro, água e clima, embora haja a noção de que o homem não 
vive sem a natureza. Em contrapartida, 17% dos usuários apresentaram uma 
visão naturalista, que exclui o homem de sua esfera, enquanto 26% tem uma visão 
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globalizante, em que relacionam o ser humano e o meio ambiente, sendo uma 
visão integrada e abrangente das entre eles.

Considerações finais
Primeiramente, precisamos considerar e destacar alguns aspectos, como a 

inserção do parque em meio a uma zona urbana. Além disso, nas últimas décadas, 
parte considerável da sua área passou por um intenso processo de ocupação 
irregular, sendo verificados conflitos sem possibilidade de mediação, como o 
descarte inadequado de resíduos domésticos e da construção civil. 

Para os moradores do seu entorno, o parque era utilizado como uma área 
principalmente de lazer, onde crianças e adultos subiam nas dunas, caçavam, 
praticavam esportes, extraíam recursos naturais, dentre outros. Entre tais formas 
de utilização, algumas foram modificadas e outras até mesmo extintas, por serem 
consideradas irregulares após a criação e estabelecimento do parque como uma 
UC e a designação das normas de regulamentação da unidade. 

De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, a infraestrutura e 
serviços oferecidos estão sendo pouco explorados por seus usuários diários, 
por desconhecerem as atividades desenvolvidas. A partir de conversa com os 
funcionários que fazem parte do Centro de Educação Ambiental (CEA) do próprio 
parque, ele não atende à demanda de todos os usuários que fazem uso do local 
para diferentes fins, priorizando os grupos agendados que, na maioria das vezes, 
não são grupos que possam contribuir de forma ativa e diária para a preservação 
da UC, uma vez que a maior parte de seus integrantes não são usuários assíduos 
e nem moradores do entorno do parque. 

Como forma de subsidiar futuros programas de EA para essa UC, com vistas 
a trabalhar não só com conceitos, mas com práticas, ações reflexivas e críticas, às 
quais ampliem a visão de mundo dos usuários, este estudo objetivou compreender 
a PA dos usuários do parque. Essa percepção deve servir como base local para 
futuras ações e programas de Educação Ambiental (EA). 

A EA com bases locais contribui para melhor informar os funcionários 
e usuários do parque diante das suas reais necessidades. A partir disso, será 
possível a preservação e utilização responsável e sustentável do ambiente por 
meio da promoção de uma consciência ecológica integrada, em que os usuários 
se identificam como agentes ativos de transformação do meio ambiente, este 
compreendido numa visão globalizante.

Dessa forma, a pesquisa aponta para as seguintes diretrizes: a criação 
de propagandas e divulgação das informações referentes ao parque e suas 
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atividades por diferentes mídias; proporcionar a EA para os funcionários como 
forma de capacitação e também para as comunidades residentes principalmente 
no entorno do parque; elaborar programas de EA que favoreçam os usuários 
que frequentam o parque com certa frequência; empregar os agentes do Amana 
como multiplicadores do conhecimento, facilitando a divulgação. Formar e 
capacitar guias para o desenvolvimento de atividades de ecoturismo, priori-
zando os moradores das comunidades que residem no entorno (NATAL, 2007); e 
fomentar o desenvolvimento de atividades e eventos culturais que aproximem 
a comunidade como um todo.

Por fim, a partir dos resultados obtidos ao longo deste estudo, os progra-
mas e ações que venham a ser desenvolvidos possuem uma base para início e/ou 
aprimoramento do que já esteja sendo desenvolvido. Assim, o esperado é que se 
desperte uma real mudança na PA dos envolvidos, auxiliando no estabelecimento 
de cada um como cidadão crítico e responsável, dotado de conhecimentos para 
auxiliar a preservação e conservação do parque e do meio ambiente como um todo.
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Capítulo 7  
Praças públicas de Natal/RN: educação 
ambiental onde a gestão pública é falha

Regina de Fátima dos Santos Braz 
Gabriela Miriam Bezerra Ribeiro

Introdução

O meio ambiente é nossa fonte de alimento, lazer, saúde e qualidade de 
vida. Dessa forma, sua preservação torna-se essencial garantir para as gerações 
presentes e futuras um ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, além de 
preservar as fontes de recursos naturais e proporcionar a sustentabilidade, o que 
vai muito além do que se conhece como desenvolvimento sustentável. 

O conceito atual de desenvolvimento sustentável refere-se a uma situação 
em que a natureza está sendo tratada como um recurso atribuído aos propósitos 
de mercado, do qual somente os detentores do capital têm acesso. Essa forma de 
desenvolvimento causa desequilíbrio na distribuição e no acesso a esses recur-
sos, mantendo assim a desigualdade de renda e a falta de identidade cidadã 
(SORRENTINO et al., 2005).

Para que qualquer tipo de mudança aconteça é necessário que o conceito de 
meio ambiente seja primeiramente entendido. De acordo com a Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o meio 
ambiente é definido como o “conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas” (BRASIL, 1981). Portanto, meio ambiente não se restringe apenas 
a áreas verdes, mas a tudo aquilo que nos cerca e que precisa ser preservado ou 
conservado, sendo a educação ambiental (EA) uma ferramenta que contribui para 
a efetivação desses processos.

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída 
pela lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, a EA é tida como:
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[…] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a con-
servação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 1).

De acordo com o artigo 2º da PNEA, a EA é um componente permanente da 
educação nacional, aplicada a todos os níveis de ensino, de maneira formal e não 
formal. Essa lei encarrega, tanto as instituições como a sociedade em geral, de 
promover a formação de valores e atitudes voltadas para a prevenção, identifica-
ção e  solução de problemas ambientais (BRASIL, 1999).  A EA objetiva propagar a 
conscientização da população a fim de modificar o pensamento e comportamento 
das presentes e futuras gerações. E facilita o aumento de conhecimentos, mudanças 
de valores e aprimoramento de habilidades, condições básicas para incentivar 
uma maior integração e harmonia dos cidadãos com o meio ambiente (PÁDUA; 
TABANEZ, 1998). 

O grande desafio é elaborar uma EA inovadora socialmente e crítica, com 
enfoque numa perspectiva mais holística, em que o homem, a natureza e o universo 
estejam relacionados. A EA assume cada vez mais uma função transformadora, 
na qual a corresponsabilidade dos indivíduos torna-se um objeto essencial para 
promover a sustentabilidade em seus diversos âmbitos. Assim, a EA é uma condição 
necessária para modificar a crescente degradação socioambiental, que tem como 
principal agente o ser humano.

A EA conduz, por meio da conscientização, a mudanças de comportamentos 
culturais e sociais, que levam os indivíduos a assumir atitudes relacionadas 
à preservação do meio ambiente. Um educador, por sua vez, tem a função de 
ser mediador na construção de referenciais ambientais, que devem ser usados 
como instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social centrada 
no conceito da natureza. A construção desses referenciais pode ser realizada 
de maneira formal, como em escolas e universidades, e informal em espaços 
públicos (JACOBI, 2003).

O Modernismo do início do século XX surgiu com o objetivo de solucionar os 
problemas gerados pelo crescimento populacional nas cidades industriais. Assim os 
espaços públicos aumentaram a possibilidade de prover amplas áreas verdes com 
função de recreação e para melhorar a qualidade de vida (LE CORBUSIER, 1993).

O termo espaço público surgiu na década de 1970 na França e descreve 
ambientes de posse coletiva que podem ser totalmente ou parcialmente livres, 
utilizados como espaços de circulação, lazer e recreação, contemplação, preservação 
e conservação, que geram qualidade de vida para as comunidades. Grandes áreas 
arborizadas foram projetadas em algumas cidades, levando ao isolamento de áreas 
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residenciais e, por conseguinte, à redução da convivência em áreas públicas. Em 
função disso e da falta de segurança, vem ocorrendo um abandono das áreas 
públicas, que têm se tornado esses locais perigosos e pouco convidativos para a 
população (JACOBS, 2009).  

A depreciação desses espaços desvaloriza o turismo da cidade, bem como a 
qualidade de vida dos seus habitantes, visto que esta é estimada pela quantidade 
de pessoas que utilizam os espaços públicos. Nas últimas décadas, as áreas públicas 
passaram a ser evitadas pela população devido aos riscos de violência. Dessa 
forma, a população passou a preferir ficar em casa ou frequentar locais mais 
seguros, como shopping centers. No entanto, esses espaços confortáveis e seguros 
não são áreas públicas, uma vez que o acesso a eles é controlado. Intervenções 
urbanísticas em cidades como o Rio de Janeiro procuram recuperar para as 
áreas públicas a socialização perdida para esses outros espaços (ALBERNAZ, 
2007; GATTI, 2013).

Algumas características básicas de um espaço público são arborização, 
apelo visual, conforto, segurança e acessibilidade. A análise das áreas públicas 
pode mostrar as necessidades de adaptações ou de criação de novos espaços, bem 
como os problemas e as potencialidades dessas áreas. Por outro lado, o nível de 
satisfação da população com esses lugares interfere no padrão de satisfação com 
a cidade e na capacidade de perceber o potencial turístico desses espaços. Eles 
aumentam a chance de um cidadão participar de atividades da comunidade; nesse 
sentido, o contato estabelecido entre cidadãos em locais como uma praça ou rua 
pode resultar numa rede de respeito, confiança e apoio entre os moradores do 
entorno desses espaços (GATTI, 2013; JACOBS, 2009; SILVA, 2009).

A cidade do Natal é a capital do estado do estado do Rio Grande do Norte. A 
cidade tem como principal área pública de lazer as belas praias; porém apresenta 
uma pequena quantidade de outros tipos de espaços públicos, como as praças. 
Estas seriam os ambientes dominantes de lazer, depois das praias. Porém, as praças 
de Natal, principalmente as localizadas nos bairros, deixaram de ser os espaços 
verdes de encontro social e tornaram-se apenas um local de deslocamento, ou seja, 
atividades sociais foram substituídas por atividades necessárias. Como a maioria 
dos espaços públicos de Natal, muitas praças também se encontram abandona-
das. Nelas se observam deposição de resíduos sólidos (RS), falta de capinagem e 
péssima iluminação, além de bancos, playgrounds e academias da terceira idade 
sem manutenção. Esses são alguns dos problemas mais recorrentes e reclamados 
pela população (ABANDONADAS…, 2015). 

Pelo fato das praças e canteiros construídos pela prefeitura de Natal não 
receberem a manutenção necessária (e o cidadão pode observar suas destruições), 
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pode-se inferir o consequente desperdício das verbas públicas, com o uso sem 
efetividade dos impostos pagos pela população. A inoperância dos órgãos públicos 
relacionada à manutenção desses espaços, associada à disposição inadequada de 
RS pela população em geral e à destruição de lixeiras pelos vândalos, conduzem 
à degradação das praças e à frustração dos cidadãos, que poderiam usá-las para 
atividades de lazer e recreação, dentre outras.

A disposição incorreta de RS em espaços públicos é praticada pela população, 
seja o cidadão que os utiliza para mobilidade ou lazer, seja pelos moradores dos 
arredores e carroceiros que recolhem os RS domésticos. A população, em geral, 
ainda não possui uma consciência de cidadania, ou seja, de que o bem público 
é impessoal quanto ao uso e que todos são responsáveis pela garantia de um 
ambiente saudável. A falta de manutenção dos espaços públicos contribui para 
a baixa qualidade de vida da população, afasta os turistas e consequentemente 
afeta a economia da cidade de Natal, que tem o turismo como uma de suas bases. 
Para que esse quadro seja modificado é necessário que obras de revitalização e 
ações de EA sejam realizadas.

Ações de EA em áreas como as praças e outros espaços públicos podem se 
constituir a chave para uma conscientização da população, levando à redução dos 
danos, provocados pelo homem ao meio ambiente urbano; assim como colaborar 
para a revitalização desses espaços. Essas ações de EA em áreas públicas podem 
ser realizadas por ONG, escolas, universidades e pela população organizada em 
diversos tipos de instituições (ALMEIDA; BICUDO; BORGES, 2004).

Nessa perspectiva, o programa de extensão universitária “Fortalecimento da 
Cadeia Produtiva dos Resíduos Sólidos Urbanos de Natal” (Focap Resol), por meio 
de um dos seus projetos, realizou ações de EA em praças da cidade do Natal, Rio 
Grande do Norte. O objetivo deste projeto foi mobilizar e sensibilizar a população 
para modificar comportamentos relacionados ao meio ambiente e, dessa forma, 
colaborar com a redução dos problemas ambientais locais, e com a preservação 
dos espaços urbanos.

Procedimentos metodológicos
Neste trabalho foram desenvolvidas ações de EA direcionadas à população 

residente no entorno e frequentadores de duas praças públicas de Natal: “Henrique 
Carloni” e “Tancredo Neves”; ambas localizadas no bairro “Ponta Negra”, na 
zona sul da cidade. Ele originou-se a partir de uma colônia de pescadores e foi 
oficializado como bairro em 1993. Atualmente com uma população de 24.780 
habitantes, o bairro tem um dos cartões postais da cidade, a “Praia de Ponta 
Negra”, e possui muitos hotéis, pousadas, restaurantes, shopping center e centros 
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comerciais de artesanato. Ele é um dos poucos que tem um Ecoponto, que é uma 
estrutura destinada a receber pequenos volumes de resíduos domésticos do tipo 
construção, poda de árvores, materiais recicláveis, óleo de cozinha e utensílios 
domésticos em geral (DA HORA; MEDEIROS; CAPISTRANO, 2013; SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2008).

A Praça Henrique Carloni foi inaugurada em 2007 e contava com uma estrutura 
de gramado e árvores, playground, uma quadra de esportes, iluminação e irrigação. A 
Praça Tancredo Neves, apesar de ter uma identidade como praça, não apresenta muitas 
características desse tipo de equipamento público; ela possui apenas calçadas e bancos 
bastante deteriorados. Ambas as praças tinham árvores plantadas pela população do 
entorno, principalmente a “Henrique Carloni”, antes de terem sido urbanizadas como 
praças. Por não receberem uma manutenção adequada por parte dos órgãos compe-
tentes, apresentam-se frequentemente tomadas por plantas consideradas invasoras.

A EA desenvolvida por este projeto na Praça Henrique Carloni foi realizada 
entre julho e agosto de 2014, por meio da distribuição de panfletos informativos e 
aplicação de um questionário, para os moradores do entorno e para os frequenta-
dores da praça. O panfleto continha informações sobre o mau uso da praça, como 
depósito de lixo e estacionamento de carros nos canteiros; a existência de coleta 
seletiva e de Ecoponto no bairro; além de informações sobre telefones dos órgãos 
responsáveis pela manutenção e limpeza de praças e para denúncias de mau uso. 

O questionário teve como objetivo detectar a percepção dos residentes na 
área quanto às questões relacionadas à acessibilidade; conservação da estrutura; 
arborização e irrigação; limpeza; importância do local como área de lazer e 
preservação ambiental, bem como a disposição da população em contribuir com 
a sua manutenção. 

A EA na Praça Henrique Carloni também incluiu um evento, durante o qual 
foram realizados um mutirão de limpeza, uma palestra, a exibição do “teatro do 
oprimido” e o plantio de árvores nativas. O evento foi realizado pelos membros do 
programa Focap Resol, em parceria com órgãos da limpeza pública, a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) e a Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal (Urbana); além de instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ONG Junior Achievement; a Associação 
dos Moradores dos Conjuntos Habitacionais de Ponta Negra e Alagamar (Ampa) 
e membros da população local.

Alguns dias após o evento foi realizada uma reunião com a participação de 
moradores em geral, da Ampa e de representantes do programa Focap Resol, com 
o objetivo de discutir a continuidade das ações da comunidade voltadas para a 
preservação e melhorias da praça.



Capítulo 7 – Praças públicas de Natal/RN

131

Na Praça Tancredo Neves, a EA foi realizada em maio de 2014 por meio de 
panfletagem idêntica ao que foi feito na Henrique Carloni; além do plantio de mudas 
de árvores nativas, a fim de melhorar o paisagismo e o sombreamento da área.

Resultados e discussão

EA na Praça Henrique Carloni
Durante alguns anos, desde sua criação, a Praça Henrique Carloni teve 

suas estruturas e canteiros preservados (Figura 1). No entanto, em visitas 
realizadas pela equipe deste projeto ao local em 2014, observou-se o estado 
de deterioração em que se encontravam essas estruturas. O gramado foi 
destruído e os bancos, a quadra de esportes e o playground estavam bastante 
danificados (Figura 2). Esse estado de degradação ocorreu, em parte, pela falta 
de manutenção por meio dos órgãos competentes e, em parte, por falta de 
conscientização dos cidadãos. Observou-se a deposição de resíduos domésticos, 
de construção civil e de podas de árvores (Figura 3). Sacos e copos plásticos, 
garrafas, latinhas e embalagens de biscoito foram os tipos de resíduos mais 
encontrados, provavelmente deixados pelos frequentadores, pois a praça não 
tinha recipientes para esses resíduos.

Figura 1 – Praça Henrique Carloni em boas condições

Fonte: SEMSUR PRETENDE…, 2013
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Figura 2 – Falhas na manutenção da Praça 
Henrique Carloni pelos órgãos públicos

Fonte: Braz (2014)

Figura 3 – Resíduos domésticos e de poda de árvores 
descartados na Praça Henrique Carloni

Fonte: Braz (2014)
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O planejamento das ações a serem desenvolvidas pelo projeto começou 
a ser discutido em reunião na Ampa, com a participação de representantes 
dos órgãos parceiros do projeto, já anteriormente citados (Figura 4). Após o 
planejamento, a Semsur realizou a limpeza da praça; a Urbana instalou coletores 
para os resíduos (Figura 5); o Sebrae doou as faixas para as ações educativas 
(Figura 6); a Ampa cedeu mesas e cadeiras, divulgou e participou em todas as 
etapas do evento; a ONG Junior Achievement, por meio de seus voluntários, 
participou em todas as atividades, bem como a população e os membros do 
programa Focap Resol.

Figura 4 – Reunião de planejamento com representantes 
da Ampa, Urbana, Sebrae e Focap Resol

Fonte: Braz (2014)

Uma ação de panfletagem foi realizada com o objetivo de sensibilizar a população 
sobre o seu papel de cidadão, abordando problemas ambientais urbanos, principalmente 
os relacionados à deposição incorreta de RS; à entrega de materiais recicláveis para a 
cooperativa de catadores que atua no bairro; à deposição de RS de construção civil, de 
poda de árvores, óleo de cozinha e utensílios domésticos no Ecoponto; e à utilização 
dos telefones de utilidade pública para reclamar ou denunciar ocorrências incorretas 
no uso dos espaços públicos.
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Figura 5 – Coletor de resíduos instalado pelo órgão de limpeza pública Urbana

Fonte: Braz (2014)

Figura 6 – Faixa educativa doada pelo Sebrae, 

colocada na Praça Henrique Carloni

 

Fonte: Braz (2014)
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Simultaneamente à panfletagem, foi aplicado um questionário aos mora-
dores e frequentadores da Praça Henrique Carloni. Sua análise demonstrou que 
os moradores e frequentadores desse espaço consideraram a manutenção da 
praça de regular a péssima. Esse instrumento também mostrou a frustração dos 
cidadãos perante o descaso dos gestores públicos com a preservação das praças da 
cidade de Natal. O desinteresse da comunidade também foi mencionado, levando 
em consideração o descarte incorreto de resíduos na praça. No entanto, o maior 
problema apontado foi a falta de segurança.

O projeto teve sua culminância no dia do evento, quando os membros do 
programa Focap Resol, voluntários da ONG Junior Achievement, representantes 
da Ampa e moradores, fizeram um mutirão de limpeza, com separação e entrega 
dos resíduos recicláveis para a Cooperativa de Materiais Recicláveis da Cidade de 
Natal (Coopcicla), enquanto que os resíduos não recicláveis foram recolhidos pela 
Urbana. Além da coleta de resíduos, moradores fizeram conserto nos balanços do 
playground (Figura 7). Também foi realizado um plantio de 15 mudas de espécies 
nativas, bem como o posicionamento de algumas faixas educativas com frases 
relacionadas à manutenção da limpeza do local, deposição correta dos resíduos 
nas lixeiras e adoção das árvores.

Figura 7 – Conserto dos balanços do playground da 
Praça Henrique Carloni por moradores

Fonte: Braz (2014)
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Dentre as propostas, se tornaram efetivas as dos moradores se responsabili-
zarem pela adoção/rega das mudas plantadas e substituição dos sacos das lixeiras, 
visto que a Urbana não faz o recolhimento do lixo nas praças. A recuperação de 
bancos, da quadra e da pista de skate ficou em aberto para que contatos com os 
órgãos públicos fossem feitos, a fim de se obter apoio e autorização.

Um ano após o evento e a reunião, constatou-se, pelo monitoramento da praça, 
que algumas lixeiras tinham sido danificadas e a Urbana não atendeu à solicitação 
atual de substituição devido à indisponibilidade de lixeiras. A Semsur, responsável 
pela limpeza do local, estava cumprindo seu papel, mas não com a frequência 
necessária. Um novo ponto comercial foi aberto no entorno da praça e o proprietário 
realizou alguns reparos, como o plantio de grama e pintura de bancos próximos 
ao seu estabelecimento (Figura 8). A população, por sua vez, estava substituindo os 
sacos das lixeiras e aguando algumas árvores em fase de crescimento. Outras ações, 
como o plantio de árvores frutíferas e recolhimento de resíduos, foram realizadas 
por um casal frequentador da praça, que conseguiu também a instalação de uma 
caixa d’água no local, com o objetivo de facilitar a rega das plantas (Figura 9). No 
entanto, 18 meses após as ações de EA na praça, todas as lixeiras foram destruídas 
e a limpeza pelos órgãos públicos permanecia deficiente. 

Figura 8 – Replantio do gramado e bancos da Praça 
Henrique Carloni pintados por comerciante

Fonte: Braz (2014)
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Figura 9 – Caixa d’água disponibilizada na Praça Henrique 
Carloni por influência de moradores do entorno

Fonte: Braz (2014)

Alguns dias após o evento foi realizada uma reunião na praça com 
moradores, representante da Ampa e do programa Focap Resol. Um empresário 
da construção civil e um comerciante que atuam na praça foram convidados, 
mas não compareceram à reunião. Nela, foram levantadas propostas para 
a melhoria da praça, como recuperação dos bancos, da quadra de esportes 
e da pista de skate. Outra ação foi desenvolvida na Praça Henrique Carloni, 
por alunos da disciplina Sociedade e Desenvolvimento, do curso de Ecologia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que consertaram e 
pintaram de bancos e playground, além da disposição de lixeiras feitas com 
materiais reutilizáveis (Figura 10).

Figura 10 – Recipiente artesanal para lixo, colocado 
por alunos do curso de Ecologia da UFRN

Fonte: Braz (2014)
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EA na Praça Tancredo Neves
A panfletagem informativa, na Praça Tancredo Neves, foi feita momentos 

antes da realização do plantio de mudas de árvores. O panfleto continha as mesmas 
informações repassadas para os frequentadores da Praça Henrique Carloni. Naquele 
momento, a população foi convidada a participar do plantio das mudas e a colaborar 
na rega e manutenção da limpeza da praça. Acredita-se que a panfletagem momentos 
antes do plantio, associada à inexistência de infraestrutura de praça, não estimula-
ram a participação da comunidade do entorno. Diferentemente na Praça Henrique 
Carloni, a panfletagem e a divulgação por um carro de som, realizadas alguns dias 
antes do evento, estimularam um pouco mais a participação da comunidade.

A Praça Tancredo Neves apresenta-se na maior parte do tempo como um 
matagal, com poucas árvores plantadas pela população do entorno, alguns bancos 
e calçadas danificadas e deposição de resíduos domésticos (Figura 11). Da mesma 
forma que na Praça Henrique Carloni, a periodicidade da limpeza, feita pelo órgão 
responsável, fica aquém da necessária.

Figura 11 – Matagal e deposição de resíduos na Praça Tancredo Neves

Fonte: Braz (2014)

Foram plantadas 23 mudas de árvores nativas, com a participação da Ampa e 
de alguns estudantes que tomaram conhecimento dessa ação através de divulgação 
pelas redes sociais (Figura 12). Aproximadamente 15 meses após o plantio, a maioria 
das árvores sobreviveu ao verão seco. Nesse período, colaboradores do projeto e 
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uma moradora do entorno da praça, membro da direção da Ampa, fizeram a rega 
algumas vezes, proporcionando a sobrevivência da maioria das mudas. Porém, 
após dois períodos de estiagem, apenas seis das 23 mudas sobreviveram.

Figura 12 – Plantio de árvores na Praça Tancredo Neves

Fonte: Braz (2014)

No entanto, mesmo com ações de EA desenvolvidas por ONG, escolas, universi-
dades e outros, a consciência ambiental só será despertada nos cidadãos no momento 
em que as práticas ambientais forem introduzidas na cultura do país, tendo como 
principais apoiadores a mídia digital e os órgãos públicos. Estes últimos precisam 
exercer com rigorosidade seu papel de orientadores e fiscalizadores. A sociedade 
pode fazer sua parte para mudar essa realidade, exigindo ações dos seus governantes, 
como também adquirindo hábitos e costumes ambientalmente corretos (COLOMBO; 
GONÇALVES, 2009). Porém essa mudança de comportamento frente ao meio ambiente 
depende da conscientização de todos, que inclui cidadãos e setores público e privado.

Dessa forma a EA abrange uma dimensão muito mais holística, sendo 
necessária para sensibilizar a população. Ações ambientais em espaços públicos 
facilitam a adoção de práticas ambientais por meio dos cidadãos, proporcionando 
não só maior interação do homem com o meio, como também a revitalização do 
local. Logo, o meio ambiente deve ser visto não só como sinônimo de natureza, 
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mas como base de interações entre o meio físico-biológico com as sociedades e a 
cultura produzida pelos seus membros (SORRENTINO et al, 2005).

Considerações finais
As praças do bairro “Ponta Negra”, assim como as da cidade de Natal, neces-

sitam de maior atenção por parte dos gestores públicos, mais especificamente dos 
órgãos responsáveis pela manutenção desses espaços. Elas precisam de limpeza 
com maior frequência e de reparo da sua estrutura. 

Como a maioria da população não possui nenhum tipo de consciência 
ambiental, não colabora para a preservação dos espaços públicos, sendo este fato 
constatado em nossas ações. Poucos indivíduos da comunidade assumem ações 
cidadãs e se envolvem realmente na preservação dos espaços públicos. 

Portanto, ações de EA são extremamente necessárias e podem ser desenvolvidas 
pelos setores público e privado, universidades e ONG, e devem ser direcionadas tanto 
para a população em geral, como para os gestores públicos. Ações de EA devem visar 
atingir todas as faixas etárias, porém é preciso envolver crianças e adolescentes, 
que poderão ser afastados das drogas e da violência que afeta as cidades brasileiras.
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Introdução

A população no mundo vem aumentando e adotando costumes e hábitos 
de consumo que facilitam a vida cotidiana. Esses hábitos levaram o homem a um 
crescente consumo, produzindo grande volume de lixo, que descartados inade-
quadamente, vêm devastando o meio ambiente. De acordo com Neves (2006), os 
resíduos sólidos (RS), popularmente denominados lixo, nessa situação têm alto 
potencial poluidor, além de favorecer a proliferação de vetores transmissores de 
doenças infecciosas e de microrganismos patogênicos, configurando-se como um 
risco ambiental.

No Brasil, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) denomina que resíduos são todo “material, substância, 
objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade” (p. 2), 
que possa ser reutilizado e/ou reciclado, e que tem valor econômico. E que rejei-
tos, são os RS que, “depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 
não apresentem outra opção que não a disposição final ambientalmente ade-
quada” (p. 2). A lei ainda explicita que só os rejeitos devem ser levados para os 
aterros sanitários (BRASIL, 2010).

Os RS são resultantes das diversas atividades humanas, seja de origem indus-
trial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Também 
estão inclusos nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 
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de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou que exijam para isso 
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível 
(MONTEIRO et al., 2001). Existem ainda os RS de fontes especiais, como o hospitalar e 
o radioativo, que segue sua segregação na fonte, de acordo com a Norma Brasileira 
(NBR) 12.808 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1993).

A disposição ambientalmente adequada dos RS é tratada pela PNRS (BRASIL, 
2010), que tem como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, 
empresas e população sobre os RS. Essa lei determina a disposição final ordenada 
de rejeitos em aterros sanitários; incentiva a reciclagem feita por catadores 
organizados em cooperativas; exige do poder público a realização de planos 
para o gerenciamento dos RS e institui a logística reversa. Os aterros sanitários 
são áreas destinadas a receber os RS urbanos, de forma planejada, nos quais o 
terreno é impermeabilizado e selado, sendo os RS compactados e cobertos por 
solo do próprio local, formando diversas camadas que não contaminam o solo 
nem os lençóis freáticos, pois o chorume é drenado e o gás metano é tratado 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992). Já a logística reversa 
corresponde a um: 

[…] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada (BRASIL, 2010, p. 2).

Outro tipo de aterro é o controlado. Neste, os RS são dispostos e cobertos 
por uma camada de solo, o que reduz o mau cheiro e a presença animais e insetos, 
mas contamina o solo e o lençol freático por não ter o tratamento do chorume, 
nem a coleta e a queima do gás metano. Funciona como um intermediário entre 
o aterro sanitário e o lixão. Este, por sua vez, é tido como uma forma inadequada 
de disposição final de RS, caracterizado pela simples descarga dos resíduos sobre 
o solo, a céu aberto, sem medidas de proteção sobre o meio ambiente ou a saúde 
pública (REIS, 2001).

De acordo com a PNRS, os governos estaduais e municipais, a partir de 
2010, teriam quatro anos para elaborar seus planos de gestão de RS. Estes seriam 
constituídos de diagnóstico da situação dos RS, metas para redução e reciclagem, 
eliminação dos lixões por meio de soluções consorciadas com outros municípios. 

No Rio Grande do Norte, um Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (Pegirs) foi publicado em 2012 (RIO GRANDE DO NORTE, 2012). Neste 
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plano foram previstos sete consórcios para a construção de aterros sanitários, 
distribuídos da seguinte forma: no Seridó o consórcio incluiria 25 municípios, no 
Alto Oeste seriam 44, a Região do Assú se constituiria de 24, Mato Grande ficaria 
com 26, o Agreste com 39, Mossoró com um e Natal com oito municípios. Nessas 
duas últimas regiões, os aterros se encontram em atividade. Apenas 33,5% dos 
municípios do país declararam possuir o Pegirs (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014a). 

Em Natal, os RS são levados inicialmente para a estação de transbordo, e 
após pesados e prensados são transportados para o Aterro Sanitário da Região 
Metropolitana de Natal, operado pela empresa Braseco. O aterro está instalado no 
município vizinho de Ceará Mirim e funciona desde 2004, recebendo diariamente 
cerca 970 toneladas de RS Classe II dos municípios de Ceará Mirim, Macaíba, São 
Gonçalo do Amarante, Extremoz, Parnamirim, Ielmo Marinho e Rio do Fogo (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2012). O crescimento populacional e a elevação da densidade 
demográfica acabam aumentando também a geração de resíduos. Na cidade de 
Natal/RN, essa realidade não é diferente. Além disso, existem deficiências nos 
serviços essenciais prestados pelo Estado, por exemplo, a coleta regular e seletiva 
dos RS, principalmente em áreas de risco social, onde a população é carente e a 
densidade demográfica, elevada. 

 A população mundial cresceu em média 16,7% entre 1999 e 2009, atingindo 
a marca de sete bilhões de habitantes (A ONU…, 2011); e calcula-se que essa 
população produz cerca de 1,3 bilhão de toneladas de lixo anualmente. Além do 
elevado volume de resíduos gerados, grande parte destes é descartada de maneira 
inadequada, principalmente nos países em que não operacionalizam práticas 
compatíveis com o desenvolvimento sustentável.

No Brasil, segundo dados colhidos da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB), cada brasileiro produz de 0,5 a 1 kg de RS/dia, com um total de 
259.547 toneladas/dia de RS domiciliares e/ou públicos coletados (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

A prática da deposição incorreta de RS em locais inadequados traz sérios 
prejuízos ao meio ambiente e à população, e torna-se mais danosa quando é rea-
lizada próximo aos mananciais de água potável. A decomposição dos RS produz 
uma substância denominada chorume que, devido à concentração de material 
orgânico, torna-se potencialmente tóxico, possibilitando a multiplicação de insetos 
transmissores de várias doenças infecciosas e contaminando as águas potáveis, 
sejam elas subterrâneas ou superficiais.

A água potável no mundo torna-se escassa na medida em que não existe o 
consumo consciente e o redirecionamento de valores. A escassez é agravada pela 
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ausência de manejo e do uso sustentável dos recursos naturais, elementos imprescin-
díveis para a construção da sustentabilidade do planeta. Garantir a conservação da 
água potável e que ela chegue à maioria dos seres humanos, atendendo a demanda 
básica, tornou-se um desafio para todos. Segundo o chefe da agência da Organização 
das Nações Unidas (ONU), executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma), cerca de mil crianças morrem diariamente, em decorrência 
da ingestão de água contaminada e imprópria para consumo (EXPOSIÇÃO…, 2016).

No planeta Terra, 97% da água é salgada, compondo os oceanos, e 3% é doce; 
desta última, 2% estão inacessíveis nas geleiras e 1% está disponível nos mananciais 
superficiais e subterrâneos. Desse 1% de água doce disponível, a irrigação utiliza 
73%, a indústria consome 21% e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. 
Sendo que, de acordo com o Instituto de Recursos Mundiais, cerca de um bilhão 
de pessoas vivem em regiões com escassez hídrica e 3,5 bilhões podem passar por 
falta de água até 2025 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A 
CIÊNCIA E A CULTURA, 2015; WORLD RESOURCES INSTITUTE, 2015). 

O Brasil faz parte do grupo de países detentores da maior reserva de água 
doce mundial, o Aquífero Guarani, localizado no centro-oeste da América do 
Sul, que se estende por 1,2 milhão de km2, dentro do Brasil, Paraguai, Argentina 
e Uruguai. No Brasil, abrange oito estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mas, 
apesar das grandes reservas de água, a distribuição desse precioso líquido não é 
equitativa para as populações (RIBEIRO, 2008).

A região brasileira mais sofrida pela dificuldade de acesso à água potável é a 
região Nordeste. A escassez de água potável, as características climáticas, sociais 
e econômicas do semiárido nordestino, exigem tecnologias estruturais e humanas 
específicas para a gestão dos recursos hídricos. Apesar dos esforços empreendidos 
na implantação de infraestrutura adequada à distribuição de água potável, esta 
ainda é insuficiente para resolver o problema e a vulnerabilidade se torna maior 
em decorrência da seca, que assola o nordeste brasileiro nos últimos anos.

A gestão de águas no Brasil é baseada na Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), instituída pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro, 1997, a qual traçou as diretrizes 
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh). Este 
reafirma que a água é um bem de domínio público, recurso natural limitado e dotado 
de valor econômico, isto é, necessita de uma política para gerenciá-lo. A mesma lei, 
em seu artigo 1º, inciso V, define a bacia hidrográfica como unidade territorial para 
implementação da PNRH nos municípios (BRASIL, 1997). Elementos da organização 
dessa política, como os comitês das bacias hidrográficas, têm sua competência e 
atuação regulamentada na mesma lei, no capítulo III, artigos 37 a 40. 
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O Novo Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, expressa a preocupação com os mananciais de água, de qualquer espécie e 
define as diretrizes e regras para o uso do solo e da água, com sustentabilidade 
(BRASIL, 2012). Já a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, dispõe sobre a criação da 
Agência Nacional de Águas (ANA), entidade federal de implementação da PNRH 
e de coordenação do Singreh (BRASIL, 2000).

No caso do rio Pitimbu, existe uma lei estadual específica – Lei nº 8.426, 
de 14 de novembro de 2003 – que dispõe sobre a Faixa de Proteção Ambiental do 
Rio, determina as regras e dá outras providências para a proteção, conservação 
e preservação do mesmo (RIO GRANDE DO NORTE, 2003). O descumprimento 
dessas leis é recorrente por parte da sociedade, que na maioria das vezes as 
desconhecem e o poder público não fiscaliza adequadamente, de maneira a 
preservar o rio.

O Rio Grande do Norte tem um programa hídrico de adutoras, que distribui 
água para 46 municípios e 132 comunidades rurais. O programa foi planejado para 
beneficiar 62 cidades, ao longo de 1.050 km, porém a descontinuidade do projeto de 
um governo para outro já traz consequências e vários municípios estão sofrendo 
com uma das secas mais intensas da história (FELIPE; CARVALHO, 2002).

Além da deposição inadequada de RS, outro problema no município de Natal 
é que menos de 35% dos natalenses têm seus esgotos coletados e, dessa parcela, 
apenas 40% é tratado. Essa questão, juntamente com as ações antrópicas, elevaram 
a concentração de nitrato nas águas nos últimos anos a valores superiores aos 
permitidos para águas potáveis, em diversos poços da cidade. O nitrato é um íon 
originado a partir da matéria orgânica dos esgotos e dos resíduos vegetais em 
decomposição, sendo encontrado em todos os reservatórios pertencentes ao sistema 
de água do Jiqui (MELO, 1988). A presença de nitrito e nitrato na água pode ter 
efeitos adversos à saúde, como: a indução à metemoglobinemia e a formação de 
nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (BOUCHARD; WILLIANS; SURAMPALLI, 
1992). Além do descarte de esgotos domésticos, resíduos industriais e deposição 
incorreta de RS nas proximidades de rios e de reservas hídricas subterrâneas 
reduzem a disponibilidade de água potável.

O município de Natal tinha população estimada em 862.044 habitantes, no 
ano de 2014 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2014b). Já 
segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), cerca 
de dois terços da água distribuída a essa população é oriunda do subsolo, no 
qual é armazenada em estratos sedimentares arenosos (DA HORA; MEDEIROS; 
CAPISTRANO, 2013). A área metropolitana de Natal possui dois sistemas principais 
de abastecimento em termos de abrangência e capacidade, sendo os de águas 
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superficiais, compostos por duas lagoas que compõem o Sistema Jiqui, na zona 
sul da cidade, no município de Parnamirim, e o Sistema Extremoz, localizado na 
zona norte, no município de Extremoz. O sistema de águas subterrâneas é oriundo 
do Aquífero Dunas/Barreira (SOUSA FILHO, 2014).

O rio Pitimbu, objeto deste estudo, tem suas nascentes no município 
de Macaíba e adentra o município de Natal, desaguando na lagoa do Jiqui, no 
município de Parnamirim (Figura 1). Este manancial de água superficial se 
constitui em um dos corpos hídricos do Sistema Dunas/Barreiras, recebendo 
água dos mananciais subterrâneos. Está inserido na Zona de Proteção Ambiental 
3 (ZPA-3), ou seja, uma Unidade de Conservação (UC) de gestão municipal, em que 
as características do meio físico restringem o uso e ocupação do solo urbano, 
visando a proteção, manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos, 
históricos, arqueológicos e científicos e possui ênfase nos campos de dunas da 
cidade (NATAL, 2007).

Figura 1 - Mapa da bacia hidrográfica do rio Pitimbu

Fonte: Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (2005), com adaptação
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A distribuição e o consumo de água potável nas regiões sul, oeste e leste 
da cidade de Natal depende, em parte, da preservação do rio Pitimbu. Apesar das 
leis que deveriam protegê-lo, esse rio vem sofrendo um continuado processo de 
degradação, influenciando diretamente a vida dos cidadãos, pela alteração da 
paisagem e da qualidade da água que abastece parte da cidade. Em períodos de 
chuvas, materiais como areia, barro e outros tipos de RS, são carreados alterando 
a cor da água e deixando-a com um alto nível de turbidez, podendo ainda com-
prometer sua qualidade (Figura 2). Quando isso ocorre a Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) intensifica a lavagem dos filtros da 
Estação de Tratamento de Água (ETA) do Jiqui, na tentativa de melhorar o nível 
de turbidez e qualidade da água. 

Dentro do contexto da PNRH foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) 
do rio Pitimbu, por meio do Decreto Estadual nº 17.789, de 14 de setembro de 2004, 
para gerir os recursos hídricos da bacia do rio Pitimbu (RIO GRANDE DO NORTE, 
2004). O comitê é um órgão colegiado com funções deliberativas, normativas e 
consultivas, com representações de âmbito federal, estadual e municipal. Em 
agosto de 2014 o CBH do rio Pitimbu realizou visita técnica às nascentes desse 
corpo hídrico, com o intuito de aprofundar o conhecimento de seus membros 
e monitorar o plantio de mudas nas nascentes do rio (Figuras 3 e 4). O Comitê 
verificou que duas das cinco nascentes estavam secas. 

Figura 2 – Turbidez da água do rio Pitimbu

Fonte: Assoreamento… (2012)
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Figura 3 – Nascente intermitente do rio Pitimbu

Fonte: Campos (2014)

Figura 4 – Nascentes do rio Pitimbu

Fonte: Campos (2014)
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Este estudo teve como objetivo identificar as causas e consequências da 
deposição de RS nas margens e leito do rio Pitimbu, no bairro Planalto. Neste 
trabalho objetivou-se também verificar o nível de conhecimento da população 
quanto à relevância do rio para a cidade de Natal, a percepção que a comunidade 
possui desse fato, bem como sobre a problemática do descarte de RS nas proxi-
midades do rio e suas consequências.  

Procedimentos metodológicos
A pesquisa realizada pode ser classificada como quantitativa de natureza 

aplicada, dada as suas características, pois envolve verdades e sugere soluções para 
um problema específico; e descritiva, pois envolve o uso de técnicas padronizadas 
de coleta de dados (GIL, 2002). 

O trabalho foi desenvolvido entre os meses de janeiro de 2014 e março de 
2015 e foi subdivido em dois momentos. No primeiro momento, realizou-se a 
observação da deposição dos RS no trecho do rio Pitimbu compreendido entre a 
Rua Francisco de Sá e a Avenida Prefeito Omar O’Grady, em Natal/RN. O percurso 
do rio analisado totalizou 3,1 km de extensão e contou com o apoio do Grupo 
de Ação Ambiental da Guarda Municipal de Natal (Gaam/GMN) e bolsistas do 
programa de extensão universitária Focap Resol da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 

No segundo momento, foram realizadas entrevistas estruturadas por meio de 
questionários com a população residente no bairro Planalto e usuários do Centro 
de Referência em Assistência Social (Cras), do mesmo bairro. Foram abordadas 
questões sobre a deposição inadequada dos RS, a contaminação das águas do 
rio Pitimbu e a percepção dos entrevistados sobre tais questões. A equipe desta 
pesquisa ainda acompanhou a reunião ordinária do CBH do rio Pitimbu, em que 
foi analisada a visita técnica anteriormente feita pelos membros do comitê às 
nascentes do rio, no município de Macaíba/RN. 

Resultados e discussão 
Os resultados da observação do rio demonstraram diferentes problemas 

relacionados à deposição de RS no local. Nas margens do rio, em vários locais 
não existe mais a vegetação ciliar, dando lugar à deposição de RS, formados por 
restos de alimentos, fogueiras feitas para churrasco, vasilhame de bebidas, dentre 
outros, que são deixados quando dos piqueniques feitos pelos usuários do rio, 
geralmente nos finais de semana, além da deposição de utensílios domésticos e 
outros RS descartados pela população e por carroceiros.
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Outro problema constatado foi o assoreamento do rio por materiais carreados 
para ele, em decorrência de chuvas fortes, que provocam verdadeiras voçorocas 
em estradas carroçáveis e nas ruas em que há fragilidade no calçamento. Não há 
uma estrutura de contenção desses materiais, assim os RS vão direto para o rio, 
estatizando-se em alguns pontos, quando encontram alguma barreira (Figura 5).

Figura 5 – Assoreamento do rio Pitimbu

Fonte: Araújo (2012)

Os resultados do questionário aplicado na comunidade (n=31) estão expressos 
nas tabelas e gráficos mostrados abaixo. Com relação ao sexo dos entrevistados, 
19,4% eram do sexo masculino e 80,6%, do feminino. A faixa etária variou de 16 a 
65 anos, com 55% estando entre 16 e 35 anos (Tabela 1). 

Tabela 1 – Faixa etária dos entrevistados

Idade Quant. Percentual

16 – 25 8 25,8%

26 – 35 10 32,2%

36 – 45 6 19,4%

46 – 55 3 9,7%

56 – 65 4 12,9%

Fonte: Nossos dados
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Com relação ao nível de escolaridade, 61,3% dos entrevistados têm apenas 
o ensino fundamental incompleto e somente 16,1% têm o nível médio completo, 
apesar de muitos serem jovens (Gráfico 1). O baixo nível de escolaridade pode 
refletir na desinformação sobre conceitos, como sustentabilidade, coleta seletiva, 
preservação e conservação do meio ambiente; e suas respectivas práticas. Relativo 
ao local de residência, todos os entrevistados residem no bairro Planalto, sendo 
que 45,2% moram no bairro há mais de 10 anos (Tabela 2). 

Gráfico 1 – Nível de escolaridade dos entrevistados

Médio 16,1%

9,7%

12,9%

61,3%

Médio incompleto

Fundamental incompleto

Fundamental

Fonte: Nossos dados

Tabela 2 – Tempo de moradia no bairro Planalto

Tempo de moradia Quant. Percentual

Até 1 ano 3 9,6%

De 1 – 10 anos 14 45,2%

Mais de 10 anos 14 45,2%
Fonte: Nossos dados

Do universo pesquisado, 71% afirmaram conhecer o rio e, desses, apenas 
19,4% declararam frequentá-lo, utilizando-o para o lazer. Aqueles que não o 
frequentam, afirmaram que não o fazem porque tem muito lixo dentro e fora 
do rio, e temem que a água poluída possa causar algum tipo de doença na pele, 
bem como pela falta de segurança. Perguntados se recolhiam o lixo produzido 
por eles, quando dos passeios ao rio, 6,2% responderam que não, descartando-o 
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em qualquer lugar. O desconhecimento de que os RS descartados por eles inade-
quadamente contaminam o solo e a água do rio é uma realidade que afeta não 
apenas uma área utilizada para lazer, mas um importante recurso hídrico do 
município. Nesse sentido, o conhecimento da percepção ambiental é essencial 
para a criação de uma base para ações futuras efetivas relacionadas à preser-
vação de espaços naturais, por meio da educação e conscientização ambiental. 
Por intermédio dela podemos compreender as inter-relações entre o homem e o 
meio ambiente, permitindo conhecer a atribuição de valores e importâncias que 
cada indivíduo possui sobre os elementos naturais, os serviços ecossistêmicos 
e suas ações sobre eles.

Quanto à legislação que protege o rio (lei 8.426/2003), 51,6% já ouviu falar na 
mídia sobre esse tema, mas nenhum tem conhecimento do teor das leis. Indagados 
sobre o destino do manancial de água do rio, a maioria dos entrevistados (77,4%) 
desconhece seu percurso, enquanto apenas 22,6% sabem que ele deságua na 
Lagoa do Jiqui. Apenas 13% dos entrevistados afirmam conhecer ações pontuais 
realizadas para a proteção do rio e 87% nunca tiveram conhecimento de trabalhos 
desenvolvidos no rio Pitimbu, o que demonstra a importância de maior divulga-
ção de tais atividades para as comunidades próximas ao rio, as quais utilizam o 
ambiente de forma mais próxima e acabam ainda por degradá-lo. A participação 
desses atores sociais em tais eventos poderia auxiliar na sensibilização para com o 
meio ambiente em geral e no sentimento de pertencimento a ele. Este sentimento 
é a chave para o desenvolvimento, a organização, a educação e o fortalecimento 
do indivíduo como cidadão, permitindo a ele sentir-se como parte de algo maior 
do que nós mesmos e ainda desenvolver a corresponsabilidade pelo ambiente em 
que vive (PIEPER; BEHLING; DOMINGUES, 2014). 

Assim sendo, torna-se imprescindível a presença da comunidade próxima 
ao rio, nas poucas ações realizadas com foco na preservação e no cuidado com ele. 
Como exemplos de ações realizadas, podemos citar a limpeza e o desassoreamento 
feitos pelo CBH do rio Pitimbu em parceria com a Coca-Cola do Brasil, Gaam e um 
grupo de escoteiros da cidade de Parnamirim, marcando o dia mundial da água 
em 2013. Nessa ação foi recolhida uma tonelada de RS, incluindo pneus e móveis; 
além disso, foram plantadas 120 mudas de árvores, a fim de recompor a mata ciliar 
que estava bastante deteriorada (Figuras 6 a e b). Programas e projetos de ações 
continuadas que envolvam o poder público, ONG, associações de bairros, escolas 
e a comunidade na questão da preservação do rio, são oportunidades de oferecer 
informação e formação em educação ambiental (EA) para os usuários do rio e 
comunidades ribeirinhas. É necessária a reconstrução de valores que possibilitem 
à população, além de um olhar, atitudes de respeito ao meio em que vive.
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Figura 6 – (A) Mutirão de limpeza das margens do Rio Pitimbu e 
(B) plantio de mudas de árvores para recompor a mata ciliar

 (A) (B)

 

Fonte: Oliveira (2014)

Sobre a separação e coleta dos resíduos domiciliares, 61,3% disseram que 
separam o RS reciclável, enquanto 38,7% declararam que não o fazem. Do total 
dos entrevistados, 58% confirmaram que há coleta seletiva no bairro Planalto, 
porém 65,5% dos entrevistados responderam que ela é realizada por catadores 
autônomos, que não estão organizadas em cooperativas. Essa informação foi 
confirmada pelo gestor de uma das cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis de Natal.

Com relação à disposição de RS, 67,7%(21/31) declararam observar resíduos 
dispostos incorretamente nas ruas do bairro. A maioria dos entrevistados (77,4%) 
afirmou colocar o saco com lixo na calçada pouco tempo antes do horário da 
coleta. Isso indica que a população do bairro entende a importância dessa atitude 
para evitar deposição inadequada de RS nas ruas e os problemas consequentes, 
como sacos de lixo rasgados por animais, o carreamento dos RS pelas chuvas, a 
presença de insetos e roedores e disseminação de doenças. 

Convidados a pensar nos problemas do rio, 61,3% disseram que o maior 
deles é o acúmulo de RS e/ou a falta de segurança, que provavelmente impedem 
o uso do rio para lazer, e 38,7% não souberam opinar. As soluções apontadas 
pelos entrevistados, para as problemáticas em relação ao rio, foram limpeza 
para 48,4% (15/31), limpeza e segurança para 12,9% (4/31), limpeza e fiscali-
zação para 3,2% (1/31), 32,3% (10/31) não souberam opinar e 3,2% (1/31) não 
responderam à questão. Estes últimos dados sugerem a falta de conhecimento 
da população sobre a existência de legislação relacionada com o uso das águas 
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e fiscalização na área do rio (RIO GRANDE DO NORTE, 2003); e que, na realidade, 
a fiscalização é falha.

A pesquisa também abrangeu questões sobre a economia de água e energia. 
Indagados, 22,6% disseram nada fazer para economizar água, enquanto que 77,4% 
afirmaram economizá-la reduzindo o tempo do banho e a reutilizando para fins 
diversos. A respeito da economia de energia, 90,3% estão preocupados com a conta 
da energia e buscam economizá-la apagando as lâmpadas, reduzindo o tempo de 
televisão e retirando os aparelhos das tomadas, quando não estão sendo usados. 
Porém, 9,7% informaram que nada fazem para economizar energia. 

Após avaliação dos resultados desta pesquisa, algumas realidades tornam-se 
mais evidentes. Uma delas é relacionada à responsabilidade do poder público com 
a proteção, conservação e preservação das margens e adjacências do rio Pitimbu, 
constituídas em sua maioria de dunas. Ela tem falhado, pois não se verifica 
qualquer tipo de fiscalização e limpeza no local.  A sociedade também tem sua 
parcela de responsabilidade, quando não dispõe corretamente os RS e não participa 
de ações, como os mutirões de limpeza anteriormente citados. Há décadas que 
os gestores são alertados sobre os cuidados e proteção ao rio para que este não 
venha a definhar e morrer. Borges (2002) e Barbosa (2006), que estudaram o uso do 
solo e da água, e as diversas formas de ocupação do solo ao longo do rio, alertam 
para a necessidade de ações conjuntas dos vários atores sociais como forma de 
proteger esse manancial de água. Se a sociedade civil organizada e o poder público 
planejarem e assumirem a proteção que o rio precisa, todos poderão colher os 
frutos desse trabalho em médio ou longo prazo. 

Porém, a PNRS, bem como a PNRH, são negligenciadas pelo poder público 
e pela sociedade. Aqui vale reportar que a Constituição Federal, no artigo 225, 
determina que o Estado garantirá a promoção da EA em todos os níveis de ensino 
e a conscientização pública, para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988). 
No entanto, os instrumentos legais que controlam o uso dos recursos naturais e 
garantem a proteção ao meio ambiente são complexos e quase sempre a lei não 
é cumprida. Com a falta de fiscalização, os resultados produzidos às vezes são 
irreversíveis ao meio ambiente.

Existe, por exemplo, uma lacuna na implantação da coleta seletiva e de 
um programa consistente e continuado de EA por parte dos órgãos públicos, que 
conduziriam à redução do volume e da deposição incorreta de RS, melhorando as 
condições do meio ambiente, a qualidade dos mananciais e da vida dos seres humanos. 

É sabido da importância da EA, que nasce como um processo educativo, condu-
zindo a um saber ambiental, materializado nos valores éticos e nas regras políticas 
de convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva, entre benefícios 
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e prejuízos da apropriação e do uso da natureza (SORRENTINO  et al., 2005). 
Promover essa educação pode auxiliar na redução da produção de RS e na mini-
mização dos impactos ambientais, tanto sobre o rio em questão, quanto no meio 
ambiente como um todo, com a consequente melhoria da qualidade de vida da 
população.

A sugestão é que se iniciem as ações de EA nas escolas e junto à população 
geral, tendo como foco a importância do meio ambiente, a preservação e con-
servação dos recursos naturais locais. Levar informações sobre preservação, 
conservação, coleta seletiva e sustentabilidade é melhorar significativamente a 
qualidade de vida da população. Isso é dever do Estado, pois todos têm direito a 
um meio ambiente equilibrado. 

Conclusões
O rio Pitimbu é um importante manancial para o município de Natal. No 

entanto, embora tenha um CBH dedicado a ele, a legislação não é aplicada e RS 
são depositados livremente, como em qualquer outra área da cidade, o que indica 
que a fiscalização é insuficiente ou inexiste.

Neste trabalho conclui-se que a maioria dos entrevistados conhece o rio 
Pitimbu e seus problemas, bem como a existência de legislação para a proteção 
do rio. Uma parcela considerável faz a separação dos RS recicláveis e, portanto, 
tem a consciência da necessidade da coleta seletiva. Apesar da baixa escolaridade, 
entende a importância da limpeza e fiscalização do rio para a sua preservação. 

A população entrevistada não compreende a função do rio para o abastecimento 
de água da cidade de Natal, pois apenas uma pequena porcentagem sabe que o rio 
desagua na Lagoa do Jiqui, a qual abastece um terço da cidade de Natal. A população 
também desconhece as ações de EA desenvolvidas para a preservação do rio. 

Portanto, ações de EA planejadas, divulgadas e desenvolvidas pela associação 
população-poder público são imprescindíveis para mudar a realidade do rio Pitimbu.
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Capítulo 9  
Relato de uma professora do ensino 

fundamental sobre suas experiências em 
educação e sua sensibilização para a educação 

ambiental ao término de sua carreira
Áurea Campos de Luna Silva 

Maria Kassimati Milanez

Introdução
No paradigma conservador sustentado pela compartimentalização do saber, 

a organização formal do conhecimento se estrutura por meio de disciplinas as 
quais, por sua vez, modelam os currículos escolares. Contudo, no mundo contem-
porâneo, novos campos de conhecimento científico vêm sendo criados e, dentre 
esses, destacam-se as Ciências Ambientais.

Desenvolvimento sustentável e consumo consciente são temáticas discutidas 
no Brasil e no mundo. A aplicação desses conceitos passa pela busca por soluções 
que possam melhorar a vida na Terra. Para que isso aconteça, “há que se educar 
crianças, jovens e adultos” (TRIGUEIRO, 2003).

A importância da Educação Ambiental (EA) ser trabalhada no contexto 
escolar numa perspectiva interdisciplinar deve-se ao fato de que “a educação deve 
conhecer o indivíduo como sujeito histórico, apto a modificar seu comportamento 
diário” (FREIRE, 1980). Além disso, a Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), instituída pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), inclui a 
implementação da EA no currículo escolar, uma vez que ela é a única estratégia 
para que ocorra efetivamente uma mudança em nossa sociedade; já que, segundo 
Tamaio (2000), a EA é “mais uma ferramenta de mediação necessária entre culturas, 
comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a construção 
das transformações desejadas”.
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Nesse sentido, salienta Reigota (1998, p. 43) que:

[…] a educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção 
radical de educação, não porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento 
educacional contemporâneo, mas sim porque nossa época e nossa herança histórica 
e ecológica exigem alternativas radicais, justas e pacíficas.

Mergulhando no universo educacional de minha vida, 

[…] o termo educação abrange um universo que extrapola os muros da escola, 
instituição com papel central na formação dos estudantes que por ela passam 
principalmente no que diz respeito ao acesso aos conhecimentos historicamente 
sistematizados pela sociedade (SINSON; PARK; FERNANDES, 2001, p. 9).

Este estudo demonstra a mudança de paradigma ambiental vivido pelos 
educandos ao longo das décadas vivenciadas por mim enquanto educadora, 
já que presenciei diversas experiências de alunos, nas quais muitos dos estu-
dantes eram agricultores, dividindo seu convívio com a terra em discussões 
na sala de aula.

Assumir a profissão de educadora é como deixar-se permitir interferir na 
realidade de forma aberta e desafiadora, para Freire (2000) “assumir a posição 
de sujeito histórico, da qual deriva o ato libertador, é lançar-se para a utopia da 
realização daqueles que não tem lugar no sistema. É, ao mesmo tempo, a ultra-
passagem do mundo e da transcendência pessoal”. 

A metodologia utilizada foi baseada em revisão bibliográfica e pesquisa de 
campo, por meio de conversas com pessoas que presenciaram meu caminhar e 
que contribuíram com relatos e fatos importantes de minha vida profissional, 
colaborando, assim, para a construção do conhecimento em EA, em que se faz 
possível ter uma percepção coerente da visão ambiental em diferentes décadas.

Assim sendo, tenho como objetivos:

• relatar minha história de vida na educação durante as décadas em que atuei.

• resgatar o início da minha vida profissional.

• evidenciar o que as mudanças ambientais e sociais que vivi ao longo desses 
anos influenciaram em minha prática como professora.

• despertar o interesse pela EA.

Este trabalho se caracteriza como uma narrativa (autobiografia), seguindo 
os autores canadenses Connelly e Clandinin (1988) e Mariani e Mattos (2012), por 
tratar-se de um relato sobre experiências de uma professora.
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Telles (1999) é um dos autores que deram início à pesquisa narrativa no 
Brasil, conforme os conceitos dos autores canadenses; também Mello (2005) 
é uma de suas grandes representantes no Sudeste do país. No Nordeste, mais 
especificamente no Rio Grande do Norte, Milanez (2014) foi a primeira a relatar, 
por meio de autobiografia, as experiências de três professoras universitárias de 
inglês, além de sua própria história.

De acordo com Westbrook e Teixeira (2010), Mariani e Mattos (2012) e Milanez 
(2014), Dewey defendia a reconstrução da experiência como a base da educação e 
para ele a educação é pessoal, mas também social. Ao se escrever uma pesquisa 
narrativa, o autor vive a experiência e pesquisa a sua própria, tornando-se ele 
mesmo pesquisador e objeto de estudo (FERNANDES; GARCIA, 2006; MILANEZ, 
2014). É o que observaremos em minha narrativa autobiográfica.

A escrita sobre si mesmo é de grande desenvolvimento e superação pessoal, 
como justifica Madalena Freire (1996): “[…] ficamos para os outros através de 
nossos registros. O registro escrito não é o único ou o mais importante. Quando 
escrevemos desenvolvemos nossa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o 
que ainda não dominamos”. 

Nas palavras de Larrosa, (1994, p. 40):

A experiência de si, historicamente constituída, é aquilo a respeito do qual o 
sujeito se oferece seu próprio ser quando se observa, se decifra, se interpreta, se 
descreve, se julga, se narra, se domina, quando faz determinadas coisas consigo 
mesmo etc. […] A segunda regra seria tomar as práticas concretas como domínio 
privilegiado de análise. Não considerar as práticas como espaço de possibilidades 
ou oportunidades favoráveis para o desenvolvimento da autoconsciência, da 
autonomia ou da autodeterminação, mas como mecanismos de produção da 
experiência de si.

A escrita sobre si é uma redescoberta de nossa existência, colhendo na 
memória o passado refletido no presente, como explica Izquierdo (2004). “Este 
trabalho […] tem uma grande capacidade de processamento, mas não infinita. É, 
ao mesmo tempo, nosso filtro básico de informações tanto de origem externa como 
interna, e nosso administrador dessas informações, nosso ‘gerente’”. A informação 
externa consiste naquilo que nossos sentidos percebem. A informação interna 
consiste em interações entre memórias e pensamentos.

Registrar a minha história de vida é uma atividade de enriquecimento 
pessoal e profissional enquanto educadora, e é um momento por meio do qual 
revivo os momentos na minha vida que influenciaram minha formação como 
educadora e um momento de reflexão sobre a minha vida na educação, agora que 
minha aposentadoria se aproxima, aos 70 anos.
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Autobiografia
Nesta narrativa estão registrados dados sobre a minha educação e meu 

trabalho nas escolas onde contribuí, com a minha parcela, na formação de crianças 
e adolescentes aos quais ensinei.

Minha origem e estudos
Nasci no sítio Jurema, no município de São Paulo do Potengi, Rio Grande do 

Norte, no dia 11 de julho de 1945, filha de Pedro Aleixo de Luna e Maria Joanita 
Campos de Luna (Mariinha).

Cresci em uma família de sete irmãos, sendo quatro irmãs e três irmãos. 
Éramos pobres, mas vivíamos bem. Meu pai era um pequeno agricultor, que também 
trabalhava em construção civil, marcenaria e fazia trabalhos artesanais como 
cangas, coleiras, canzis (adornos para o pescoço de animais que puxam carroça e 
arado). Ele sabia ler e escrever e fazer as quatro operações de matemática. Minha 
mãe cuidava do lar e não sabia ler.

Tive uma infância feliz, mas só lembro a partir dos meus oito anos, quando 
comecei a rabiscar todo o tipo de papel que encontrava. Meu pai, então, me colocou 
em uma escolinha que as suas primas fundaram, embora eu já soubesse ler. Lembro 
que aprendi a ler com a Bíblia Sagrada junto com o meu pai. Nessa escolinha, em 
1955, eu li a Cartilha Popular e também o Primeiro Ano Popular.

No ano de 1956, meu pai me matriculou em uma escola que foi fundada 
em outro sítio, à margem direita do rio Potengi. Comecei a estudar o 2º ano, 
mas não deu certo nessa escola, porque não tinha nenhuma menina para ir 
comigo. Meu pai me tirou dela e me matriculou na Escola “Coronel Maurício 
Freire”, uma escola tradicional, que tinha um palco de madeira de uns trinta 
centímetros de altura e uns três metros quadrados de área, onde ficava a mesa 
da professora. A escola ficava em um prédio localizado na Rua Bento Urbano, 
em São Paulo do Potengi, por isso passei a morar na zona urbana nos anos de 
1956 e 1957. Depois retornei à minha antiga casa, porque nasceu minha irmã e 
eu tinha que ajudar minha mãe durante o início da minha juventude (Foto 1). 
Recebi apenas um atestado de ex-aluna da Escola Coronel Maurício Freire, 
onde estudei até o terceiro ano.
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Foto 1 – Eu (Áurea), aos 18 anos

Fonte: Arquivos pessoais

Só voltei a estudar em 1968, pelo rádio, o correspondente ao quarto ano. No 
ano de 1972, me submeti ao exame de admissão ao ginásio (embora esse exame 
tenha sido extinto pela Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971) para ingresso 
no Colégio São José, em São Paulo do Potengi, e fui aprovada para iniciar a 5ª 
série no ano seguinte. A colação do Primeiro Grau aconteceu no dia dezenove de 
dezembro de 1976. 

O Colégio São José, em São Paulo do Potengi, foi fundado em 1963 e possuía 
um prédio novo com um primeiro andar. No espaço térreo ficava a diretoria, a 
secretaria, o auditório, uma quadra de esportes, uma cantina e um bosque; este 
servia de espaço livre para as crianças brincarem. Tudo muito bem cuidado. No 
primeiro andar havia oito salas de aulas, um corredor e, do lado esquerdo, algumas 
salas que atualmente não funcionam como antes. Quando estudei lá, havia um 
laboratório de estudos científicos também.

Durante os anos em que estudei no Colégio São José, eu e meus colegas 
utilizávamos a mesma linha de transporte. O ano de 1973 foi um ano de muita 
chuva na região Nordeste e eu morava à margem do Rio Potengi. Quando o rio 
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enchia e não havia acesso de transporte terrestre para nos locomover de casa à 
escola, dependíamos de ajuda de algumas pessoas conhecidas que nos atravessavam 
nadando e nos puxando. Tínhamos que trazer nossos uniformes dentro de bolsas 
ou sacolas para que não molhassem, pois a escola era rígida quanto ao fardamento. 
Ao chegar à escola, tínhamos que nos trocar antes de entrarmos na sala. E dessa 
maneira se seguiu durante os quatro anos que estudei naquela instituição de 
ensino durante o inverno.

Em 1976 fiz a inscrição para o projeto Logos II, Centro de Ensino Técnico de 
Brasília (CETEB). A execução desse projeto no estado do Rio Grande do Norte foi 
realizada pela Secretaria de Educação e Cultura.

O curso era programado em trezentos módulos e correspondia à Habilitação 
Específica para o Magistério, que era uma habilitação específica no âmbito do 
ensino profissionalizante de segundo grau. Eu estudava um módulo ou dois, até 
que conseguisse uma nota oito. Caso não alcançasse, voltava no sábado seguinte 
para repeti-lo. Isso se dava no prédio da paróquia da igreja de São Paulo Apóstolo, 
em São Paulo do Potengi, na qual havia duas coordenadoras para nos orientar.

Conclui esse curso na primeira turma, no mês de setembro de 1979. A colação 
de grau foi em Natal, no Teatro “Alberto Maranhão”.

Na década de 1980 fiquei sem estudar. Li muitos periódicos, artigos de opinião 
sobre a crise econômica no Brasil de 1980 a 1985, por isso, sempre valorizo o uso 
da leitura como um instrumento de conhecimento e desenvolvimento.

Na década de 1990 fiz vários cursos de capacitação na minha área (ensino).

No segundo semestre do ano de 2002, tive a oportunidade de estudar no nível 
superior pelo Programa Seleção Simplificada (Probásica), somente para professores 
da rede estadual. O início desse programa aconteceu muito antes, mas eu não tinha 
condições de ir para Natal, porque, na época, os meus dois filhos eram pequenos e eu 
não tinha com quem deixá-los. O curso, com professores qualificados da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), veio para São Paulo do Potengi e pude, então, 
terminar a Licenciatura Plena na área específica de Ciências Biológicas.

Esse curso mudou a concepção que eu tinha a respeito de EA. Não foi fácil para 
mim, pois eu preferia errar e retornar a fazer cada atividade, a alguém fazer por mim. 
Também tive muita dificuldade em Genética e Matemática. Conclui o curso no ano 2006. 
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Em 2012, participei de um curso de atualização promovido pela UFRN, do 
programa Continuum de Formação para Professores da Educação Básica. Tratava-se de 
um curso intitulado “Novas vertentes metodológicas na perspectiva da biodiversidade 
e da formação cidadã”. Esse curso era constituído por cinco módulos: Base genética 
das diferenças, Evolução da diversidade animal, Diversidade, Diversidade morfológica 
na espécie humana e Educação ambiental. As aulas ocorreram na Escola Estadual 
“Maurício Freire”, em São Paulo do Potengi, com a carga horária total de 180 horas. 

No ano de 2014, iniciei um curso de especialização “Educação ambiental para 
escolas sustentáveis” em função do qual escrevo este artigo, a saber, como requisito 
para sua conclusão.

Minha vida profissional
De 1970 a 1975, lecionei na Escola “Condessa”, a qual foi construída pelo pro-

prietário de uma fazenda que era vizinha ao sítio Jurema. Essa escola precisava de 
professores e o prefeito na época me fez o convite, ao qual aceitei. Eu só tinha o quarto 
ano do ensino fundamental e, por isso, foi um desafio, mas também uma vitória, 
porque despertei a minha vocação pelo magistério. Essa escola foi cedida ao município 
em 1986, mas a sua estrutura física ficou submersa nas águas da barragem Campo 
Grande. Em substituição, outra escola foi construída pela Prefeitura de São Paulo de 
Potengi, a Escola “Sebastião Lopes”, onde lecionei um ano.

De 1976 a 1989, lecionei na Escola Municipal “Joaquim Aleixo” (foto 2), em São 
Paulo do Potengi, a qual foi fundada em 1973. Em 1989, fui aprovada no concurso para 
a secretaria de educação do estado do Rio Grande do Norte, para exercer o cargo de 
professora polivalente. Então, passei a morar na zona urbana de São Paulo de Potengi 
a partir de janeiro de 1990. 

Em treze de março de 1990, tomei posse e comecei a lecionar na Escola Estadual 
“Senador Dinarte Mariz”, em São Paulo do Potengi, no dia 18 de março 1990, na qual 
estou até hoje. A escola, que foi fundada em 1986, tem uma área de 1.800 metros 
quadrados e está situada à Rua José Claudino, nº 98, no bairro Santo Dummont, São 
Paulo do Potengi. 
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Foto 2 – Visão frontal da E. M. “Joaquim Aleixo de Luna”

Fonte: Arquivos pessoais

Ainda em 1990, a Secretaria de Educação do município me transferiu para a 
Escola Municipal “Djalma Marinho” (Foto 3), na qual lecionei por cinco anos alfabeti-
zando, ao mesmo tempo em que ensinava na escola estadual. Tenho orgulho quando 
encontro um ex-aluno, já com o nível superior, dizendo que aprendeu a ler comigo.

Foto 3 – Vista frontal da Escola Municipal Deputado Djalma

Fonte: Arquivos pessoais
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De 1991 a 1997, eu também lecionei para o quarto ano na escola privada 
“Sociedade Educadora São Francisco”. Foi uma experiência muito boa. Por minha 
sala de aula passaram vários estagiários, que estavam terminando o Magistério. 
Aprendi muito nessa escola. Lá me desenvolvi, porque cresci em todos os sentidos e 
mostrei o meu valor. É isso que essa escola faz, ao sensibilizar todos que trabalham 
lá, pois nos sentimos valorizados como seres humanos, sem exclusão.

Não parei mais de participar de cursos de capacitação na educação. Em 
1991, participei do de Atualização de Educadores da Pré-escola à Quarta Série, 
em São Paulo do Potengi, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura do 
estado do Rio Grande do Norte (SEC/RN) por meio do segundo Núcleo Regional de 
Educação, com duração de 40 horas, no período de 23 a 27 de setembro de 1991. 

Em 1995 veio a aposentadoria por tempo de serviço nas escolas municipais.   

Em 2006, na Escola “Senador Dinarte Mariz” (Foto 4), eu e alguns profes-
sores iniciamos um projeto chamado Rio vivo: mais vida para os rios, projeto da 
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), que chegou até 
as escolas em 2005, o qual tinha por tema “Cuide do Potengi”, referenciando a 
preservação do rio Potengi, e realizou-se em outubro do ano citado, tendo por 
objetivo sensibilizar o educando quanto ao nosso papel para o cuidado com o 
rio, na tentativa de reverter os problemas existentes devido à grande poluição. 
Teve sua culminância na feira de ciências da escola, apresentando os trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos e o grupo de professores envolvidos.

Foto 4 – Vista frontal da Escola Estadual “Dinarte 
Mariz”, em São Paulo do Potengi/RN

Foto: Silva (2015)
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Em 2010, tive um problema ortopédico e fui a um médico especialista, o qual 
recomendou que eu saísse da sala de aula. Fiquei três meses de licença médica. 
Depois, com os exames em mãos, encaminhei-me para a Junta Médica do Estado 
e me concederam uma adaptação em outra função. 

A diretora da Escola Estadual “Dinarte Mariz” me adaptou na sala de lei-
tura porque esta já existia. O meu trabalho foi carimbar os livros que chegavam 
e emprestá-los aos alunos; para isso, eu utilizava fichas para organizar a saída 
e a entrada dos livros. Pedi aos colegas professores para escolherem livros e os 
levarem para a sala de aula com o objetivo de motivar os alunos a ler. Naquele 
tempo, o público alvo eram alunos que cursavam do quinto ao oitavo ano e, em 
2015, do sexto ao nono ano.

Na feira da cultura de 2011, eu premiei os alunos que mais se destacaram na 
entrega de livros com relação à assiduidade. Em 2012, eu elaborei um projeto cujo 
tema foi “Espaço de prazer e aprendizagem”. O ambiente desse projeto foi a sala de 
leitura e o objetivo foi possibilitar aos alunos  o acesso à leitura e à escrita de histórias.

A leitura é o meio mais eficiente de enriquecimento e desenvolvimento da 
personalidade; é um passaporte para a vida e a sociedade (CARVALHO, 1984). O 
problema dos sextos anos é que o grupo apresenta um baixo desempenho escolar, 
com dificuldades na leitura e na escrita, além do sentimento de incapacidade 
expressado por meio da fala e das atitudes por parte de alguns alunos. Isso tem 
impulsionado os docentes a criar situações que modifiquem esse quadro na Escola 
“Dinarte Mariz”. 

Em 2013, veio uma equipe da Secretaria Estadual da Educação e Cultura  (SEEC) 
para fundar uma biblioteca na escola. Como ela não havia espaço suficiente, a 
biblioteca ficou na sala de leitura, chamada “Irmã Adelaide”. O nome da biblioteca 
deveria ser “Professora Julieta”, de acordo com a equipe. No entanto, até 2015, 
ainda não tinha sido oficializado, devido às dificuldades burocráticas para a 
troca dos nomes.

Acumulando as atividades de trabalhar com os alunos na sala de leitura, 
ajudando-os com suas leituras e escrita, passei a exercer, também, a atividade de 
bibliotecária, carimbando as fichas de empréstimo de livros e recebendo os livros 
que chegavam para suprir a biblioteca.  Além disso, atendia aos professores que 
precisavam pesquisar os livros que futuramente iriam usar nas aulas. Minhas 
atividades, por causa disso, aumentaram muito.

Retomei a atividade, iniciada em 2006, chamada Rio vivo, sobre EA. Os alunos 
leram o livro de mesmo nome e foi pedido a eles que trouxessem um trabalho sobre 
o que leram, que podia ser um desenho ou um resumo. Eram duas turmas do 7º e 
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uma o 6º ano. Havia um revezamento dos livros, já que não eram suficientes para 
todos esses alunos. Eles o levavam em um dia, liam, e o devolviam no outro, para 
que mais alunos pudessem ler. Para que não se esquecessem de devolver o livro, 
eu lhes prometia um bombom.

Sensibilizar os alunos em relação à EA é de grande relevância, pois esse 
tema transversal é individual e coletivo e tem um objetivo de formar cidadãos 
que respeitem o meio ambiente. André Trigueiro (2009), especialista em meio 
ambiente, acredita que para que o aprendizado da EA seja efetivo para o aluno, tem 
que haver uma imersão no tema com um espaço na escola onde o aluno possa ver 
e sentir o que foi ensinado em sala de aula. Eu, por exemplo, mostrei aos alunos 
que somos iguais, mas com diferenças e que cada um tem a obrigação de aceitar 
o outro como ele é, com seus limites.  

Com a atividade de sensibilização Rio vivo, o desperdício de água do bebe-
douro diminuiu, porque, antes, os alunos até o usavam para se refrescar, molhando 
a cabeça; mas pararam de fazer depois de lerem o livro e fazerem o trabalho.

Em 2014, a biblioteca serviu de sala de aula para o projeto do governo federal, 
o Mais Educação. Por causa disso, fiquei impossibilitada de receber os alunos na 
biblioteca como vinha fazendo. Apenas na parte da tarde, após as 15:30h, é que a 
biblioteca ficava liberada para que os alunos pudessem usá-la como faziam antes. 
Devido ao tempo escasso, restou-me apenas emprestar livros aos alunos, sem 
poder realizar as outras atividades de antes com eles.

No Projeto Mais Educação, eu colaborei emprestando livros aos professores 
participantes do projeto. Na sala da biblioteca, ficavam as disciplinas de Português, 
Cultura e Direitos Humanos. Em outras salas, ficavam as outras disciplinas. De 
vez em quando, a biblioteca também era usada quando havia eventos de fora da 
cidade e as salas precisavam ser cedidas. Como eu sou a professora titular da 
biblioteca, precisei ter muita paciência com essas mudanças e usos extras da sala.

Em março de 2014, comecei a Especialização em EA, ofertada pela UFRN, 
com aulas ministradas em São Paulo do Potengi, cujo público-alvo são professores 
da rede pública.

Um grupo de alunos do curso supracitado, formado por três alunos além 
de mim, elaborou um projeto que tem o tema “Revitalização da praça da Escola 
Estadual ‘Senador Dinarte Mariz’”, em São Paulo do Potengi. O projeto tem como 
justificativa de que a pracinha da escola é um espaço de lazer, na qual os alunos 
aproveitam seu horário livre. Essa pracinha estava um pouco esquecida, não estava 
arborizada e era um espaço ocioso em vez de ser um espaço de lazer. Como criar 
esse espaço verde? Sensibilizando a comunidade escolar (professores, funcionários, 



Escolas sustentáveis: reflexões e ações (Vol. 3)

172

pais e alunos) e tendo o apoio da gestão da instituição. Como envolver os alunos? 
Foram realizadas palestra e debates.

Cada um dos componentes do grupo tinha o seu próprio subprojeto, mas todos 
voltados para o projeto da revitalização da praça, como o de utilização de material 
potencialmente reciclável, que seria usado nos canteiros. Eu fiquei responsável por 
ajudar, coletando esse tipo de material. Os alunos também ajudaram nessa tarefa. 
Também participei das palestras de sensibilização (e possível conscientização) dos 
alunos e dos pais com relação ao projeto da pracinha, a fim de que cuidassem de 
sua preservação após o término da revitalização.

A praça agora possui bancos e mesas de estudo ou jogos, assim como 
plantas, flores e futuras árvores nativas, como o Pau Brasil. Existe também 
um canteiro com vegetação nativa, do tipo cactácea. A praça é usada de várias 
formas pelos alunos, como lazer e estudo. Inclusive, quando eles não têm alguma 
aula e não há substituição por outra, eles ficam na praça em vez de ficarem nos 
corredores ou serem dispensados, fazendo, desse modo, com que passem mais 
tempo na escola e incentivando-os a desenvolver atividades relevantes para o 
seu desenvolvimento.

Minha participação no projeto da praça foi pouca devido às limitações de 
minha saúde, mas colaborei com o grupo como pude e hoje todos na comunidade 
escolar estão cientes do cuidado de manter toda a escola limpa, inclusive a praça.

Estou terminando a minha carreira profissional aos 70 anos e, como moro 
perto da escola Senador “Dinarte Mariz”, o meu objetivo, após a aposentadoria, é 
fazer um trabalho voluntário, por uma hora, duas vezes por semana, que constitui 
em ir regar as plantas da praça da escola e observar como estão os cuidados da 
comunidade escolar com ela. Afinal, a conscientização da importância da EA não 
termina com a aposentadoria, pelo contrário, deve ser levada adiante para além 
dos muros da escola, no dia a dia de cada pessoa, com o fim de melhorar nossa 
vida na Terra.

Considerações finais
É tempo de reflexão sobre a minha vida na educação. Este capítulo é mais 

um desafio dentre tantos que já vivi, pois é muito difícil para mim viver nessa era 
da tecnologia, tendo de me adaptar às novidades da vida moderna e, dessa forma, 
me superar mais uma vez. Para Larrosa (1994), “a pessoa humana se fabrica no 
interior de certos aparatos (pedagógicos, terapêuticos) de subjetivação”, e foi me 
fabricando nos aparatos pedagógicos que me descobri gente, atuante na realidade 
e capaz de mudar minha vida.
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É muito gratificante alcançar o título de especialista em EA, pois o curso 
ampliou minha visão ambiental, abrindo meus horizontes e dando-me nova 
percepção sobre a natureza e nossa relação enquanto seres humanos. Foi possível 
perceber a importância da EA no contexto escolar, na perspectiva interdiscipli-
nar, para que se possa realmente sensibilizar o educando sobre o cuidado com o 
meio ambiente. Como justifica Paulo Freire (1980), a educação deve reconhecer 
o indivíduo como sujeito histórico. Assim, eu consegui me reconhecer como 
sujeito histórico, parte da história de muitos educandos que passaram em meu 
caminho enquanto eu construía junto com eles meu próprio conhecimento e 
fazer pedagógicos.

Foi grande o meu aprendizado com esses professores que por aqui passaram 
no curso de especialização em EA. São todos excelentes, mas, em destaque, as 
professoras doutoras Fátima Souza, coordenadora da especialização, e Maria 
Kassimati, minha orientadora, que deixam para mim um legado e das quais eu 
não me esquecerei, pois me ajudaram a embasar minhas noções de EA e também 
a lidar, ainda que com dificuldade, com os desafios de escrever um texto digitado.
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