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RESUMO
Grande parte da sociedade ainda precisa entender a gravidade do atual sistema socioeconômico
que estimula o consumo desenfreado sem refletir de onde vêm os recursos naturais e para onde
vai tudo o que é descartado. A quantidade de resíduos sólidos gerada no mundo cresce a cada
ano, comprometendo vários ecossistemas e diminuindo a disponibilidade de recursos importantes
como, por exemplo, a água. No Brasil, embora haja normas regulamentadoras a respeito de como
gerenciar os resíduos e assim amenizar seus efeitos ambientais, na maior parte do país ainda é
precária a execução dessas propostas. Uma das ações para reverter esse quadro passa pela
Educação Ambiental Crítica que visa contribuir na formação da cidadania principalmente de
jovens em ambientes escolar, pois este local favorece o aprimoramento do processo de
socialização que irá refletir diretamente nas atitudes das futuras gerações. O Grupo de Educação
Ambiental da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (GEA/UEZO) foi criado em
2017 e desde então vem desenvolvendo atividades de Educação Ambiental nessa região com o
intuito de promover a sensibilização ambiental de alunos do ensino médio e superior e do público
em geral. O GEA tem realizado e participado de eventos nos quais adota, principalmente, a
metodologia da pesquisa-ação, procurando levar a proposta de um desenvolvimento integrado
com o meio ambiente e suas múltiplas relações. A receptividade dos participantes tem sido
positiva, confirmando a relevância da Educação Ambiental nesse contexto.
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ACTIVITIES OF THE UEZO ENVIRONMENTAL EDUCATION GROUP
(GEA / UEZO) FOR THE REDUCTION OF SOLID WASTE
ABSTRACT
Much of society still needs to understand the gravity of the current socioeconomic system that
stimulates unbridled consumption without reflecting where the natural resources come from and
where everything that is discarded goes. The amount of solid waste generated in the world is
growing every year, affecting various ecosystems and decreasing availability of important
resources such as, for example, water. In Brazil, although there are regulatory norms regarding
how to manage waste and thus mitigate its environmental effects, the execution of these proposals
is still precarious in most parts of the country. One of the actions to reverse this situation is through
Critical Environmental Education, which aims to contribute to the formation of citizenship,
especially of young people in school environments, because this place favors the improvement of
the socialization process that will reflect directly on the attitudes of future generations. The
Environmental Education Group of the State University Center of the West Zone (GEA / UEZO)
was created in 2017 and since then has been developing Environmental Education activities in this
region with the aim of promoting environmental awareness among high school students and higher
education students and also the general public. GEA has carried out and participated in events in
which it adopts, mainly, the methodology of action research, seeking to lead the proposal of an
integrated development with the environment and its multiple relations. The receptivity of the
participants has been positive, confirming the relevance of Environmental Education in this context.
Keywords: Environmental education; Waste reduction; Environment.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, no Brasil, são diversos os fatores que têm contribuído para o aumento da geração de
resíduos sólidos e isto vem causando sérios problemas ambientais. O crescimento populacional,
atrelado ao uso intensivo do espaço urbano e ao consumismo, suscitou alterações no setor
produtivo. As indústrias têm sido estimuladas a aumentar as suas produções, e
consequentemente a incrementar a produção de resíduos sólidos (ALAM; AHMADE, 2013).
O consumo de uma população não depende apenas de fatores como a renda, mas também da
urbanização e globalização, e principalmente dos valores e hábitos de uma sociedade
(MORATOYA et al., 2013; GODECKE et al., 2012).
O aumento populacional elevou bastante a quantidade de resíduos produzidos nos domicílios e
estes, geralmente tem como destino final os lixões. Segundo dados de 2010, foram coletados no
Brasil 250 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. De acordo com o mesmo artigo, enquanto a
geração de resíduos havia crescido de 7% ao ano, o crescimento populacional anual foi de 1%
(GOUVEIA, 2012).
Apesar de ter havido um aumento na utilização de aterros sanitários em detrimento aos lixões,
para disposição dos resíduos sólidos, a quantidade de municípios brasileiros que empregam a
prática de lixões a céu aberto ainda é a maioria. O panorama dos resíduos sólidos no Brasil de
2016 indicou que 3326 municípios brasileiros, ou seja, quase 60% dos municípios do Brasil
destinaram os seus resíduos em locais impróprios (ABRELPE, 2016).
Outras iniciativas válidas para a redução da quantidade de material descartado em aterros
sanitários como a coleta seletiva para posterior reciclagem e a compostagem, ainda caminham
lentamente. Dessa forma, torna-se imperativo intensificar programas que incentivem o lixo zero no
Brasil. Para alcançar esse objetivo a Educação Ambiental é uma aliada forte e indispensável, pois
tem como base sensibilizar e conscientizar os cidadãos, principalmente quando aplicada com o
viés de Educação Ambiental Crítica (GOUVEIA, 2012).
.
2. OBJETIVO
As atividades do GEA/UEZO visa promover a sensibilização ambiental de alunos do ensino médio
e superior e do público em geral da Zona Oeste do Rio de Janeiro em relação a produção de
resíduos sólidos.
3. METODOLOGIA
3.1. Método
Na maioria das atividades realizadas o GEA/UEZO adotou a metodologia da pesquisa-ação, que
deriva da pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com
uma ação ou a resolução de um problema coletivo. Nesse caso, os pesquisadores e participantes
representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo
(THIOLLENT; SILVA, 2007). Essa metodologia é a mais indicada para pesquisas em Educação
Ambiental por permitir a participação dos envolvidos por meio de reflexões críticas de um
problema percebido por todos, potencializando a emancipação e a participação social (SATO,
1997).
3.2. Atividades do GEA/ UEZO
Para atingir os seus objetivos o GEA/UEZO realizou palestras, debates, oficinas, exposições ou
dinâmicas teatrais e de danças envolvendo os seguintes temas:
- Coleta seletiva
- Reciclagem
- Compostagem
- Hortas suspensas
- Aproveitamento e reaproveitamento de alimentos
- Pegada ecológica
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3.3. Locais de atuação do GEA/UEZO
- Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO);
- Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva;
- II Festival Interuniversitário de Cultura (FestFic- RJ – 2017);
- Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha (2017 e 2018) e
- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2017 e 2018).
3.4. Público alvo
Alunos de ensino médio e superior e o público em geral da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO)
As atividades desenvolvidas na UEZO acontecem desde que o GEA foi criado. As Figuras 1A, B
e C ilustram as atividades desenvolvidas pelo grupo nesta instituição como palestras, gincanas,
dinâmicas e oficinas voltadas para sustentabilidade. Além disso, com a colaboração dos
integrantes do GEA foi possível implantar a coleta seletiva na UEZO (Figura 2A) e também
providenciar a destinação correta do material segregado por meio de uma parceria firmada com
uma cooperativa de reciclagem (Figura 2B). Outras atividades relevantes foram a construção da
composteira (Figuras 3 A e B) e da horta de plantas medicinais e (Figura 3C).
Figura 1. Palestra (A), dinâmica teatral (B) e gincana de coleta de resíduos (C) nos eventos na UEZO
(A)

(B)

(C)

Figura 2. Central de coleta seletiva (A) e reciclagem dos resíduos da UEZO (B)

(A)

(B)
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Figura 3. Aproveitamento de resíduos orgânicos (A) e utilização do adubo (B) na horta (C) da UEZO

(A)

(B)

(C)

4.2. Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva (2017 e 2018)
Nessa instituição, o GEA interagiu com alunos do ensino médio profissionalizante em dois eventos
“Comemoração do Dia Mundial da Terra” (2017) (Figura 4A e B) e “Comemoração do Dia Mundial
da Água” (2018) (Figura 4C).
Figura 4. Atividades do GEA no Centro Interescolar Estadual Miécimo da Silva: Dia Mundial da Terra com
palestras (A) e oficina de reciclagem e hortas suspensas (B) e Dia Mundial da Água (C)

(A)

(B)

(C)
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4.3. II Festival Interuniversitário de Cultura (FestFic- RJ – 2017)
Nesse evento promovido pela UFRJ, o GEA participou com várias oficinas de práticas ambientais
sustentáveis intituladas “Circuito Ecológico” (Figura 5). Como FestFic- RJ abrange um público
bastante diversificado, GEA teve a oportunidade de interagir com alunos do ensino fundamental e
médio, além do público em geral, informando sobre práticas sustentáveis. A recepção dos
visitantes foi boa e percebeu-se o interesse dos mesmos.
Figura 5. Participação do GEA no II Festival Interuniversitário de Cultura (FestFic- RJ – 2017)

4.4. Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha - PNMSM (2017 e 2018)
O PNMSM é uma unidade de conservação muito importante da zona oeste do Rio que junto com
o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu abrigam um dos últimos remanescentes florestais da
região metropolitana do Rio de Janeiro. A atuação do GEA ocorreu durante o 150 e 160
Aniversários do Parque. As crianças dos colégios, assim como moradores e visitantes das
redondezas participaram, entre outras atividades oferecidas, das oficinas “Circuito Ecológico” do
GEA (Figura 6).
Figura 6. Participação do GEA no 160 Aniversário do PNMSM
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4.5. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2017 e 2018)
Esse evento ocorre todo ano no mês de Outubro, associando a ciência com temas relevantes. Por
ter abrangência nacional consegue atingir um numero significante de pessoas que passam para
visitar. É o momento em que as instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão realizam
para o público em geral a difusão do conhecimento. A participação do GEA nos anos de 2017 e
2018 nesse evento foi bem marcante e a interação com o publico muito positiva em relações as
praticas ambientais sustentáveis associadas aos aspectos socioambientais (Figuras 7 e 8).
Figura 7. Participação do GEA na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Coleta seletiva e reciclagem

Figura 8. Participação do GEA na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Compostagem, horta
suspensa e pegada ecológica

5. CONCLUSÃO
Em todas as atividades realizadas pelo GEA, percebe-se o interesse dos participantes sobre as
práticas e temas relacionados a uma sociedade que cresça de forma sustentável. Foi possível
notar pelos comentários das pessoas que não é apenas a falta de difusão do conhecimento que
trava as ações nesse sentindo, mas, principalmente, hábitos culturais antigos da população em
relação aos resíduos que geram e também a sua forma de consumo. Muitos se surpreendem ao
perceberem que podem, com atitudes simples no seu dia a dia, reduzirem os resíduos gerados e
ainda obterem vantagens. É fundamental que o poder público entenda o papel da Educação
Ambiental e ande de mãos dadas com seus objetivos para contribuir com as mudanças de
atitudes necessárias da sociedade em relação aos resíduos e, consequentemente, dar inicio a
uma caminhada sólida na construção de uma sociedade sustentável.
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