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RESUMO
A pesquisa apresenta, de forma interativa, resultado de um processo de intervenção junto à
formação docente superior. A efetiva participação de acadêmicos do curso de Geografia da
Universidade Estadual de Roraima – UERR orientou o viés investigativo de cenários urbanos
assinalados por obstáculos institucionais limitados, bem como variáveis relativas à Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos da cidade Boa Vista – RR, estes correlatos à rede de
impedimentos (político, cultural e ambiental) à efetivação da Política Nacional dos Resíduos
Sólidos – PNRS. A concepção de um ambiente de aprendizagem que expresse a
Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP - proporcionou interação educador-educando e
envolveu ativamente os acadêmicos, possibilitando estabelecer conexões com a questão
abordada. Correlacionar à problemática ambiental urbana dentro do processo de formação
docente em Geografia se estabeleceu como fato potencializador de intervenção e da gestão da
paisagem urbana instrumentalizada por perspectivas geoeducacionais. As ações propositivas
se pautaram por responsabilidades a elementos ou partes dentro de um conjunto totalizante de
ações, necessariamente correlatos às políticas públicas, no sentido da efetivação de ações que
possam mitigar a problemática dos resíduos sólidos urbanos (SRU) gerados na cidade de Boa
Vista – RR.
Palavras-chave: Intervenção. Políticas Públicas. Cenários Urbanos. Aprendizagem
dinâmica.

ABSTRACT
The research presents, in an interactive way, the result of an intervention process with the
superior teacher training. The effective participation of academics from the Geography course
of the State University of Roraima - UERR guided the research of urban scenarios marked by
limited institutional obstacles, as well as variables related to the Integrated Management of
Urban Solid Residues of the city of Boa Vista - RR, these correlates network of impediments
(political, cultural and environmental) to the implementation of the National Politics on Solid
Waste - PNRS. The conception of a learning environment that expresses Problem-Based
Learning - PBL - provided eteacher-student interaction and actively involved academics,
making it possible to establish connections with the issue addressed. Correlating the urban
environmental problem within the process of teacher education in Geography was established
as a fact of intervention and the management of the urban landscape instrumented by
geoeducational perspectives. Propositional actions were based on responsibilities to elements
or parties within a total set of actions, necessarily correlated to public politics, in the sense of
carrying out actions that could mitigate the problem of solid urban waste (SUW) generated in
the city of Boa Vista - RR.
Keywords: Intervention. Public politics. Urban Scenarios. Dynamic learning.

RESUMEN
La investigación presenta, de forma interactiva, resultado de un proceso de intervención junto
a la formación docente superior. La efectiva participación de académicos del curso de
Geografía de la Universidad Estadual de Roraima - UERR orientó el sesgo investigativo de
escenarios urbanos señalados por obstáculos institucionales limitados, así como variables
relativas a la Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad Boa Vista - RR,
estos relacionados a la red de impedimentos (político, cultural y ambiental) a la efectivación
de la Política Nacional de los Residuos Sólidos - PNRS. La concepción de un ambiente de
aprendizaje que exprese el Aprendizaje Basado en Problemas - ABP - proporcionó interacción
educador-educando e involucrando activamente a los académicos, posibilitando establecer
conexiones con la cuestión abordada. Correlacionar la problemática ambiental urbana dentro
del proceso de formación docente en Geografía se estableció como hecho potencializado de
intervención y de la gestión del paisaje urbano instrumentalizada por perspectivas geo
educativas. Las acciones propuestas se basan en responsabilidades a elementos o partes dentro
de un conjunto totalizante de acciones, necesariamente correlacionadas a las políticas
públicas, en el sentido de la efectividad de acciones que puedan mitigar la problemática de los
residuos sólidos urbanos (SRU) generados en la ciudad de Boa Vista - RR.
Palabras clave: Intervención. Políticas Públicas. Escenarios Urbanos. Aprendizaje
dinámico.
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1 INTRODUÇÃO
As sobras ou restos das atividades humanas estão presentes na história do homem
através dos tempos. O modo de destinação e disposição do que se descarta e que não tem mais
utilidade também nos acompanha, como diz Eigenheer em ‘A Limpeza Urbana Através dos
Tempos’. A diferença está no fato de como as sociedades em diferentes espaços do planeta
encaminham soluções no sentido de minimizar as decorrentes consequências no espaço social
bem como ao meio ambiente.
Alternativas à sociedade de consumo, em que todos nós estamos inseridos, ainda
carece de proposições e, na conjuntura social, são escassas e pouco difundidas. Todos os dias
somos bombardeados pelos diversos meios de comunicação a consumir mais e mais produtos
de diferentes origens, que são incorporados ao cotidiano, muitas das vezes sem que
percebamos.
Obviamente, procurando cada vez mais praticidade, conforto e comodidade, o
consumo crescente de manufaturados acarreta, consequentemente, a geração de quantidades
expressivas e incomensuráveis de materiais resultantes do pós-consumo. Nesse sentido,
desperta a necessidade cada vez mais urgente em estabelecer estratégias para lidar com essa
conjectura sociocultural de nossa sociedade capitalista, a fim de estabelecer estratégias para
que não se efetive como uma problemática socioambiental.
Países como a Alemanha1, considerando numerosos fatores2, conseguiram
equacionar a destinação desses materiais resultantes do pós-consumo, incorporando-os
novamente à cadeia produtiva industrial. Com processos regulatórios florescidos ao longo de
décadas e sistemática de destinação e disposição final efetivamente postas em prática, um
conjunto de países com desenvolvimento socioeconômico elevado conseguem se diferenciar
no tratamento de resíduos com técnicas e ações das mais diversificadas.
Já em países que se encontram em processo de desenvolvimento, a efetivação de
uma política balizada por premissas que aliem concomitantemente sustentabilidade ambiental

1

“Encontra-se ainda hoje à frente dos demais países desenvolvidos no que se refere à gestão de resíduos sólidos,
tendo inclusive influenciado o modelo de limpeza urbana proposto para a União Europeia”. EIGENHEER, E. M.
A história do lixo: A Limpeza Urbana Através dos tempos. Rio de Janeiro: Ed. Elsevier, 2009.
2
“A Alemanha, quando assumiu o papel pioneiro introduzindo a gestão sustentável dos resíduos, não teve
oportunidade de buscar além de suas fronteiras a capacidade desenvolvida em outros países. Desta forma, por
um lado o mercado alemão se tornou a mola propulsora do desenvolvimento do setor e, por outro, abarcou o
ônus técnico e financeiro em decorrência de soluções errôneas que precisaram de retificação, tanto no âmbito da
gestão quanto no âmbito tecnológico”. FRICKE, K.; PEREIRA, C.; LEITE, A.; BAGNATI, M. (Coords.).
Gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos: transferência de experiência entre a Alemanha e o Brasil
(Parte I). Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, 2015.
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e social carecem de serem efetivadas de forma eficaz. Consideram-se, nessa análise, equações
que perpassam desde o engajamento social, políticas públicas, marcos regulatórios, etc., bem
como a disponibilidade financeira para que se concretizem ações postuladas.
De fato, a grande maioria dos países vislumbra a materialização de práticas
socioambientais distantes dos parâmetros aceitáveis. De tal modo, esses países caminham a
passos lentos na adequada destinação desses materiais resultantes do pós-consumo. Há de se
destacar que a própria nomenclatura desses materiais se diferencia de acordo com o nível de
desenvolvimento. Lixo, resíduos e matéria prima se alternam nos diagnósticos e prognósticos,
bem como nos espaços de debate para o tema.
No caso de países localizados na América Latina, evidencia-se uma problemática
generalizada com implicações nos âmbitos social e ambiental. Embora alterações localizadas
se anunciem, a sistemática em lidar com a problemática, de maneira geral, ainda carece de
efetivas ações. As causas dessas evidências estão correlacionadas por inúmeros fatores, dentre
os quais a inércia que a estrutura física contrapõe às mudanças econômicas e sociais, não
provocando rupturas necessárias nas relações urbanas3. É nessa dimensão4 que antagonismos
e impasses nas áreas ambientais afloram e evidenciam-se contradições, interesses de um
emaranhado de atores, governos, empresas, povos indígenas, ambientalistas, imigrantes, entre
outros.
Em se tratando de Brasil, apesar da legislação vigente conter premissas entendidas
como avançadas para o tema, ainda estamos distantes de práticas evidenciadas nos países
desenvolvidos. Nas cidades brasileiras, a destinação e disposição final dos resíduos em aterros
sanitários e/ou lixões são procedimentos bastante difundidos e verificados quase como regra à
gestão e gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU gerados. Pesquisas e estudos
das mais diferentes áreas do conhecimento atestam e comprovam ser a técnica o que acarreta
os maiores problemas socioambientais nos ambientes urbanos.
Nos últimos anos, o encaminhamento de práticas prejudiciais, tanto no contexto
social como ambiental, tem tido piora substancial. A título de comparação, os indicadores5 de
disposição final dos RSU gerados no ano de 2016 demonstraram piora e retrocesso
3

MENDONÇA, J. G. Análise comparativa da estrutura socioespacial das metrópoles brasileiras: Um
Recorte Metodológico. Políticas públicas na América Latina: novas territorialidades e processos FARIA, A. P.
de, ROCHA, C. V., FILGUEIRAS, C. A. C., SOUKI, L.G. (orgs). – Porto Alegre: Editora da FRGS/CEGOV,
2016.
4
VITALE. D. América do Sul: reflexões contemporâneas sobre cooperação, democracia e desenvolvimento.
Caderno CRH, Salvador, v. 29, n. SPE 03, p. 9-12, 2016.
5
ABRELPE, 2016. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Associação Brasileira das Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais.
Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.pdf>. Acesso em: 29 de janeiro de 2018.
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comparado ao índice de 2015 de 58,7%, para 58,4% ou 41,7 milhões de toneladas enviadas
para a disposição inadequada por 3.331 municípios brasileiros. No que se refere
especificamente à Região Norte, os 450 municípios integrantes da região, das 15.444
toneladas/dia coletadas, 81% foram destinadas de maneira inadequada para lixões e aterros
controlados.
Não vislumbrando a adequação a curto e médio prazo na destinação dos resíduos
gerados, o método em dispor resíduos em aterros e/ou lixões tende a ser realidade ainda por
um longo período. Assim, conciliar de forma harmônica o uso e a ocupação do solo para esse
fim, com os condicionantes sociais e ambientais ecologicamente equilibrados constitui grande
desafio para a sociedade contemporânea.
Caminhando de forma paralela, demandas oriundas do Poder Legislativo impõem
aos gestores públicos obrigações administrativas e de gestão com respaldo jurídico de temas
dos mais diversos, inclusive no que diz respeito aos materiais do pós-consumo. A legislação
imposta por força de normatização interfere diretamente na dinâmica político-territorial dos
espaços urbanos e tem se tornado mais um elemento a ser considerado pelas administrações
municipais em todo o Brasil.
A atual conjuntura socioeconômica, política e ambiental vivenciada na
contemporaneidade evidencia inúmeras questões a serem equacionadas. Nesse sentido, a
Geografia aparece como um instrumental científico de compreensão, que possibilita uma
intervenção mais qualificada. Assim, o processo dinâmico da relação homem/natureza
refletida na paisagem é desvendado na interpretação das perspectivas e ações desenvolvidas
no processo de construção e reconstrução do espaço geográfico.
Assim, o comportamento frente às problemáticas urbanas e à efetivação da
legislação também estão sob análise. A investigação integrada, que englobe dinâmica e
configuração da paisagem urbana, políticas públicas, os diversos segmentos sociais, atores e
instituições locais podem resultar em uma melhor compreensão e integração de abordagens
disciplinares para os desafios e limites socioambientais. O que favorece um aperfeiçoamento
da compreensão do processo dinâmico, a partir de um ponto de vista diacrônico e
multiescalar6.
Nesse contexto, as Instituições de Ensino Superior – IES – em todo país têm
contribuído sobremaneira, tanto nos diagnósticos como também nas proposituras advindas de
pesquisas em andamento ou devidamente concluídas. O olhar crítico diferenciado, advindo
6

VITALE. D. América do Sul: reflexões contemporâneas sobre cooperação, democracia e desenvolvimento.
Caderno CRH, Salvador, v. 29, n. SPE 03, p. 9-12, 2016.
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desse segmento, incorpora diferentes avaliações e proposituras nos mais variados temas e
dimensões da pesquisa, contribuindo sobremaneira na formação de corpo técnico
especializado.
Em que pese à mensuração efetiva do processo da produção acadêmica e seus
impactos na sociedade, há de se considerar dois aspectos relevantes tanto na problemática
discutida na pesquisa como em outros flancos necessários. Em primeira análise, compreendese que, como formadoras de corpo técnico especializado, as IES em todo o país podem
contribuir sobremaneira nas avaliações em geral dos mais variados temas. As ações ligadas ao
desenvolvimento sustentável, ao ordenamento e planejamento urbano, à mobilidade, à
prevenção de desastres são alguns dos exemplos que, fundamentalmente, devem ser
abordados na academia e inseridos de forma efetiva na gênese acadêmica.
Em uma segunda consideração, destaca-se que nem sempre as proposições
acadêmicas, por mais embasadas em parâmetros técnicos e científicos, podem ser balizadoras
de ações efetivas no seio social. Estas costumam não envolver ações elencadas por gestores
dos mais diferentes espaços da administração. E, por mais que as condutas pautadas em
premissas científicas sejam posturas desejáveis, sua efetividade demanda outras
circunstâncias menos sistemáticas.
No caso específico à efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
7

(PNRS) – aí incluídos temas como coleta seletiva, logística reversa, fim dos lixões e inclusão
de catadores – transparecem exemplos de que essas circunstâncias, oriundas dos mais de
5.500 municípios brasileiros, necessitam enfrentar outras “prioridades”; e em raros momentos
é plausível minimizar o peso de tais problemáticas. A academia, nesse contexto, deve (ou
deveria) atuar como impulsionadora de medidas facilitadoras ao ordenamento e
encaminhamento de soluções para essas demandas. O que muitas vezes não é priorizado na
pauta dessas instituições públicas.
No que se refere à consolidação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos
(PNRS) pelos municípios, e em especial na cidade Boa Vista, capital do estado de Roraima,
entende-se que está muito aquém do seu cumprimento. As normativas inovadoras, entendidas
como das melhores do mundo, trouxeram em seu bojo uma série de parâmetros e
instrumentos que, em tese, sistematizam a gestão e o gerenciamento dos Resíduos Sólidos

7

Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da
União.
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 13 de
agosto de 2017.
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Urbanos (RSU) gerados, articulando princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relativas à
sua gestão integrada.
Contudo, essa sistemática em lidar com os objetos do pós-consumo, obedecendo
aos protocolos constantes na legislação, não se efetivam em sua plenitude. Limites
socioambientais e culturais da gestão do lixo na cidade de Boa Vista se colocam como
problemática urbana, uma vez que ações equivocadas insistem e persistem em se estabelecer
como preceito. As motivações e resistências em não estabelecer uma nova postura são
consequências da não efetivação de uma política que estabeleça padrões e protocolos dentro
da máxima da sustentabilidade.
Constata-se que no período compreendido de 2010 a 2016, nem mesmo o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) da cidade de Boa Vista,
norteador local de todas as ações inerentes aos processos ligados aos resíduos, foi elaborado.
A gestão e o gerenciamento dos RSU gerados, balizados pelo referido plano, poderiam nortear
as premissas e diretrizes no sentido de mitigar os impactos socioambientais e paisagísticos
causados pela ação equivocada da gestão e no gerenciamento desses resíduos.
A problemática considera os paradoxos existentes entre as preocupações e
demandas urbanas dos munícipes, as limitações para a implantação e efetivação da PNRS na
cidade de Boa Vista e as implicações para a paisagem urbana da capital, dessa prática em lidar
com os RSU gerados.
O não estabelecimento de parâmetros mínimos que levem em consideração
aspectos socioambientais aceitáveis no trato da problemática dos RSU gerados na capital do
estado de Roraima agravam as consequências no ambiente urbano. Problemática
diagnosticada durante o curso de Mestrado, no período de 2012 e 2013, e descrita pela
dissertação final, denominada Panorama do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
na Cidade de Boa Vista - RR, no contexto da Lei Federal nº 12.305/2010, nos faz indagar
os motivos da não efetivação da legislação, tão importante e pertinente na atual conjuntura
socioambiental contemporânea.
Nessa ponderação, compreende-se que a problemática dos RSU gerados em Boa
Vista reflete uma motivação, uma resistência, bem como estabelece um limite de ação e
execução da gestão municipal. Vislumbra-se um entendimento de que o serviço de coleta
regular dos RSU gerados, dos entulhos e a varrição de ruas e avenidas foi o máximo que a
atual e as demais gestões puderam fazer em relação ao tratamento e à destinação dos RSU
gerados na capital.
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Em tal cenário, a disposição final dos RSU, de forma ambientalmente correta, foi
e é o principal problema socioambiental da cidade de Boa Vista. E em descompasso com o
contexto normativo, princípios da não geração, da redução, da reutilização, da reciclagem dos
resíduos sólidos e sua disposição dos rejeitos, regularmente ignorados pela gestão
municipal. Nem mesmo iniciativas simples, pautadas na “não geração” ou a proibição de
distribuição de sacolas plásticas, no comércio varejista local (adotadas por vários municípios e
tendência nacional) foram implantadas em Boa Vista.
Transpor a fronteira ou linha imaginária para além das práticas desenvolvidas na
atualidade parece não ser passível de execução. A implementação de padrões sustentáveis dos
materiais

resultantes

do

pós-consumo,

destinação

final

ambientalmente

correta,

responsabilização de geradores, coleta seletiva, consumo consciente, reciclagem e
preservação de um patrimônio ambiental urbano são proposições aparentemente distantes de
seu efetivo cumprimento.
Por não estarem sendo efetivadas medidas que interrompam a prática nociva ao
meio, conjuntamente com medidas mitigadoras, avalia-se que a postura das últimas gestões da
cidade se caracteriza como descaso. Aliado a uma irresponsabilidade socioambiental, está
evidenciada, pelo menos nos últimos 18 anos, que a qualidade dos serviços prestados e
executados pela Prefeitura, de coleta dos RSU gerados contrasta com a sua destinação e
disposição final, evidenciando um verdadeiro contrassenso.
Essa realidade pode ser comprovada na medida em que a cidade executa a coleta
dos resíduos urbanos domésticos, de galhadas e entulhos, bem como os serviços de varrição
de ruas e avenidas de forma regular, atendendo à quase totalidade da população urbana
residente. Fica a falsa impressão de que se equacionou o conjunto de questões relacionadas
aos RSU gerados na cidade. No entanto, uma das maiores problemáticas socioambientais da
cidade de Boa Vista está intimamente ligada à questão da gestão e do gerenciamento dos RSU
gerados. De fato, Boa Vista ainda não chegou sequer à era da efetivação dos Aterros
Sanitários controlados.
Essa particularidade desencadeia inúmeras consequências sociais e ambientais. O
processo de gestão e gerenciamento desses resíduos reflete o descompasso com a adequada
governança municipal, confirmando descompromisso na tentativa de mitigar a problemática
verificada. As ações práticas não estão integradas e conectadas à municipalidade, no sentido
de equacionar tanto a questão ambiental como também a social.
Constata-se um processo contínuo e ininterrupto de degradação ambiental na área
de disposição final dos RSU gerados, decorrente da não observação de parâmetros
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apropriados à destinação e disposição final, que acarreta um processo de deterioração
ambiental. Consolidam-se evidências na alteração e modificação da paisagem, contaminação
do solo, poluição do ar como também o comprometimento dos corpos hídricos da área do
entorno.
Nessa circunstância, não se pode esquecer o aspecto social que envolve o tema.
Um número considerado dos chamados catadores de recicláveis, organizados em associações,
cooperativas ou de forma individual, tem o Aterro Sanitário (lixão) como única fonte de renda
para suas famílias, exercendo suas atividades de catação e triagem em condições degradantes
de trabalho.
A não efetivação das inúmeras ações e imposições contidas na legislação torna-se
primordiais no entendimento da gestão dos RSU gerados na cidade e como o Aterro Sanitário
municipal se transformou em um verdadeiro lixão a céu aberto, materializado na área de
expansão urbana de Boa Vista. O local se configura como um dos maiores problemas
ambientais do Estado de Roraima e a gestão municipal tende a enfrentá-lo em algum
momento.
Os princípios ignorados de visão sistêmica e que considerem as variáveis
ambiental, social, cultural, econômica e tecnológica evidenciam como a cidade vem
desenvolvendo sua política ambiental e instiga à importância de se discutir a temática
proposta.
Entende-se que se fazem presentes “situações obscuras” e contrárias que insistem
e persistem em não estabelecer parâmetros sistematizados mínimos e aceitáveis, relacionados
à complexa gestão e gerenciamento dos RSU gerados. Nesse contexto, também não se
vislumbram ações que proponham uma adequação em parâmetros aceitáveis e que possam
interromper o processo de degradação ambiental, consequentemente, estabelecendo práticas
que possam equacionar a questão.
Do ponto de vista sociocultural, os valores atribuídos pela coletividade boavistense perpassam pelo entendimento de que uma prestação de serviço pautado na coleta
regular dos RSU gerados é uma ação satisfatória e direciona o comportamento da gestão
municipal. Esse se pauta em proposituras ‘acanhadas’ com desfechos insatisfatórios,
evidenciando um conflito entre os princípios básicos a serem perseguidos no tratamento dos
RSU gerados e a prática da gestão municipal.
O aparente descompromisso no modo em que é tratada a questão dos RSU
gerados na capital não se efetiva em todos os segmentos da sociedade. Em uma frente
jurídica, na busca do cumprimento legal atribuído à gestão municipal, está o Ministério
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Público do Estado de Roraima. Especificamente na 3ª Promotoria de Justiça Cível consta
procedimento de verificação à gestão e o gerenciamento dos resíduos gerados na capital, pelo
instrumento inquérito civil público nº 026/2011/3ªPJC/2ºTIT/MP/RR.
O referido inquérito transformou-se em Ação Civil Pública Ambiental, proposta
conjuntamente pelo Ministério Público Federal, pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, como também o Ministério Público do Estado
de Roraima. A ação, “com obrigação de fazer”, tem como propósito responsabilizar por danos
ambientais o Município de Boa Vista, a Construtora SOMA LTDA, concessionária que
gerenciou os RSU gerados em Boa Vista e a atual empresa que executa o serviço, Saneamento
Ambiental Ltda. – SANEPAV.
De forma mais sistemática e ordenada, tanto na discussão como no
encaminhamento de proposições efetivas para minimizar a problemática do lixo em Boa
Vista, está o Fórum Municipal “Lixo & Cidadania” que tem desempenhado papel relevante
nesse aspecto. A partir do ano de 2013, data de sua fundação, e até o presente momento,
inúmeras reuniões foram realizadas sobre o tema com a participação expressiva dos catadores
de recicláveis. Até então sem voz dentro das discussões, essas entidades, com a participação
mais do que democrática dos catadores de materiais recicláveis, têm, no Fórum, um espaço
onde podem ser ouvidos e suas reivindicações serem encaminhadas aos órgãos competentes.
É nesse cenário que se levanta os seguintes questionamentos: a) Por que não se
efetiva a Política Nacional dos Resíduos Sólidos - PNRS, Lei Federal nº 12.305/10 na cidade
de Boa Vista – RR? b) E por extensão, quais seriam as motivações e as resistências em manter
a forma arcaica ou equivocada para a gestão e o gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos
RSU gerados?
Para tanto, inúmeras variáveis estão inter-relacionadas na gestão dos RSU gerados
na cidade de Boa Vista. As questões de ordem política, institucional, gerencial, de
engajamento social, de

financiamento e

sustentabilidade

econômica, de modelo

técnico/operacional, bem como a adoção de padrões sustentáveis no âmbito ambiental, devem
ser consideradas no entendimento da problemática.
Nesse sentido, as iniciativas ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão podem ser
um importante instrumento indutor de ações de comedimento e consonância na relação
homem/ambiente, paralelo a situações que possam contribuir para a construção do
conhecimento. O desenvolvimento de proposições delimitadas pela mediação, interação e
cooperação interdisciplinar promove iniciativas substanciais dentro do processo de formação
acadêmica.
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Cabe às IES protagonizar o fomento e o debate, bem como os devidos
questionamentos, analisando as relações entre a sociedade e a natureza e como essa atua na
produção do espaço, com a consequente transformação da paisagem. Com destaque para o
efetivo exercício da cidadania, esses processos de interação se processam na perspectiva de
potencializar o debate e a pesquisa sobre a temática, bem como as ações socioambientais que
integrem o equilíbrio biológico e o bem-estar comum.
Enfrentar as contendas, inserir proposições e revelar experiências sobre o tema
compreende-se serem atitudes de difusão de conhecimento e de sensibilização. As atuações
pautadas na inserção de acadêmicos, professores e demais envolvidos no processo de
discussão de problemas conecta a questão ao viés educacional, aprimorando a mediação do
processo pedagógico, bem como no efetivo desafio da educação participativa.
Na medida em que temas como a análise do processo de expansão e ocupação
urbana e o seu reflexo na paisagem, o trato do patrimônio ambiental urbano, o agravamento
das questões ambientais e os conflitos presentes no espaço urbano são incorporados ao
processo de formação, inúmeras possibilidades de intercessão podem germinar desse processo
de interação e intervenção.
Assim, a tese analisou, de forma dinâmica e interativa, e com a efetiva
participação de acadêmicos do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima
(UERR), qual seria a rede de impedimentos (político, cultural e ambiental) à efetivação da
Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) na cidade de Boa Vista – RR, e em que
medida os obstáculos e as limitações institucionais identificadas e suas variáveis correlatas à
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos de Boa Vista são determinantes para a
compreensão e encaminhamento de ações que nortearam as análises contidas na problemática
evidenciada.
Do mesmo modo a investigação se propôs a apreender como são estabelecidas as
conexões aos limites conjunturais e estruturais e seus desdobramentos, entendidos como
indicativos de condutas inapropriadas e potencializadoras da problemática socioambiental dos
resíduos sólidos na cidade de Boa Vista.
No que se refere à sistemática de intervenção, a pesquisa se desenvolveu pelo
método qualitativo exploratório. O entendimento parte do fundamento de que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto
e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2009, p. 79).
A abrangência do objeto pesquisado, ou seja, as variáveis que incidem, por
exemplo, na incapacidade da gestão pelo município, têm com base códigos até então
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anônimos e pouco presentes no entendimento da problemática. O estudo qualitativo pautado
nos objetivos da pesquisa exploratória tenta identificar e decifrar essas hipóteses.
Nesse estudo de caso, os procedimentos técnicos utilizados se fundamentaram na
pesquisa exploratória, bibliográfica e documental. A forma de coleta de dados foi transversal,
como diz Gil (2008), com objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com
vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Na maioria dos casos, essas
pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos (GIL, 2008, p.
41).
O estudo abrangeu quatro etapas distintas, mas que se completaram na medida em
que as atividades foram sendo concretizadas, sendo elas: a descrição do estudo, descrição da
área de estudo, intervenção, análise e interpretação dos dados obtidos.
Na primeira etapa da pesquisa, demonstrada no Capítulo II, houve a necessidade
de evidenciar as correlações existentes no campo teórico institucional com a dinâmica
materializada no urbano local. Esses subsídios possibilitaram discorrer as particularidades
correlatas do objeto de estudo e, ao mesmo tempo, propiciaram uma melhor compreensão de
sua dinâmica. Dessa forma, foi elaborado levantamento bibliográfico e documental no sentido
de buscar aportes manifestos pela literatura, por diagnósticos, relatórios e proposições que
incrementassem a base teórica. Devido a sua importância, o procedimento foi adotado durante
todo o decorrer da pesquisa.
Em uma segunda etapa da pesquisa, demonstrada no Capítulo III, procurou-se
identificar as intervenções relacionadas às variáveis da gestão e do gerenciamento dos RSU
gerados

na

cidade

Boa

Vista.

Esse

procedimento

busca

identificar

parâmetros

comportamentais refletidos na paisagem, bem como as relações existentes dentro de seus
contextos específicos (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007). Para tanto, efetivaram-se
ações que contribuíram no entendimento da problemática evidenciada.
Foram visitados os principais órgãos governamentais e não- governamentais da
cidade de Boa Vista, para coleta de informações a fim de subsidiar a produção de dados.
Foram efetivadas visitas ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/RR), à
Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH), à Secretaria de
Estado do Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN) e aos Ministérios Públicos Federal e
Estadual do Estado de Roraima. A nível municipal foram efetivadas visitas às Secretarias
Municipais de Serviços Públicos e Meio Ambiente e de Gestão Social.
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Ainda dentro da segunda etapa da pesquisa, e no intuito de compreender os
aspectos operacionais do gerenciamento dos RSU gerados na cidade, foram efetuadas visitas a
dois segmentos distintos, mas que estão intimamente ligados ao processo na capital Boa Vista.
Em um primeiro momento, foram efetivadas visitas à Cooperativa dos Amigos, Catadores e
Recicladores de Resíduos Sólidos (UNIRENDA), à Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Roraima - Terra Viva e à Associação Global de Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis de Boa Vista. Posteriormente, concluíram-se visitas às empresas
que, de alguma maneira, integram o setor, e em especial, a Saneamento Ambiental Ltda.
(SANEPAV), que efetivamente gerencia todas as etapas do processo, desde a coleta,
transporte, tratamento, destinação e disposição final dos RSU gerados em Boa Vista.
A terceira etapa da pesquisa, demonstrada no Capítulo IV, foi caracterizada pela
interação e intervenção junto aos acadêmicos e estabeleceu aspecto de suma importância. Para
essa etapa, foi empregada como parâmetro a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP),
desenvolvida por experiências no Ensino Superior (RIBEIRO, 2008). Desde modo, foram
expostos subsídios ao entendimento da problemática, no sentido de instigar a busca de
informações conceituais, procedimentais e atitudinais a partir da visão dos atores e de
resultados das pesquisas (ARAÚJO; SASTRE, 2009).
Acredita-se que a intervenção mediada possibilitou também o fortalecimento de
formação de lideranças. Esse entendimento se verifica na medida em que o processo de
estímulo e o convite à qualificação profissional, que tenha o paradigma da sustentabilidade
como norteador e indutor de atitudes pró-ativas, foram acentuados na dinâmica escolhida para
o processo de intervenção.
Na última fase da pesquisa, descrita no Capítulo V, foram efetivadas as coletas, as
análises e interpretação dos dados obtidos, considerando as opiniões e propostas geradas no
meio acadêmico. Para tal, foi desencadeada coleta de dados junto aos acadêmicos, dividida
em dois momentos essenciais para sua integralização.
Esse processo se constituiu em duas intervenções distintas. A primeira coleta se
efetivou pela aplicação junto aos acadêmicos de proposta de redação, sem que houvesse a
interação mediada. Os formulários para elaboração da redação foram repassados de forma
direta, por dois professores que ministram aulas nas 2 turmas do curso de Geografia da
UERR. Logo, as opiniões relatadas basearam-se apenas no conhecimento prévio dos
acadêmicos. O diferencial consistiu no fato de não ter ocorrido interferência do interlocutor.
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Já na segunda fase de coleta, se efetivou a intervenção mediada, o que foi
sistematizado como minicurso (formato para certificação pela Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura - PROEC - UERR). O processo ocorreu com os mesmos integrantes das turmas de
Geografia da UERR participantes da primeira coleta. Esse procedimento pautou-se em uma
intervenção orientada, sistematizada pela exposição de conceitos teóricos, bibliográficos,
documentais, bem como a exposição de materiais desenvolvidos durante a pesquisa.
Na oportunidade, também foram expostos arquivos fotográficos e audiovisuais
com temas relativos à problemática dos resíduos (no mundo, no Brasil e em Boa Vista). Na
última etapa de intervenção, se efetivaram visitas técnicas a locais que, no entendimento
proposto, se projetaram como fomento a um melhor entendimento da gestão/gerenciamento
dos RSU na cidade de Boa Vista. Essa fase foi desenvolvida por verificação in loco de áreas
entendidas como importantes na construção de um entendimento mais consistente e
abrangente sobre o tema.
O trajeto escolhido percorreu áreas urbanas da cidade de Boa Vista,
especificamente nos extremos leste e oeste da capital, em praças revitalizadas, em locais de
recolhimento de pneus descartados, na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis
Terra Viva, na antiga lixeira pública da cidade e, por fim, no atual Aterro Sanitário (lixão) de
Boa Vista. Em todos os pontos descritos ocorreram paradas para uma intervenção mediada. Só
após essas intervenções é que se efetivou a elaboração da segunda redação proposta, diferente
apenas na inserção ou acréscimo de novo título.
Assim se efetivou o protagonismo acadêmico no encaminhamento de proposições
e soluções à problemática evidenciada local. Os resultados advindos dos relatos e experiências
acadêmicas em lidar com essa questão conjuntural boa-vistense possibilitaram identificar
motivações, bem como limites para gestão integrada dos RSU gerados em Boa Vista.
Consequentemente, os ensaios, as contribuições e as alternativas aos limites
conjunturais, tendo a interação acadêmica como epicentro de proposituras para a mitigação da
problemática, multiplicaram as possibilidades de conjecturas. Ao mesmo tempo a riqueza dos
argumentos e encaminhamentos foi ponderada por possibilidades substanciais, entendidas
como mais satisfatórias do que se estivessem sendo aferidas apenas pelo pesquisador
interlocutor.
De fato, a pesquisa está estruturada em seis capítulos e é nessa perspectiva que a
investigação se apresenta (Figura 1).

30

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa
Ações Coordenadas na
Paisagem Urbana

Cenário Urbano da
cidade de Boa Vista
e a relação com a
Gestão Integrada dos
RSU gerados

Formação
Docente
Superior

Representações
Materializadas no Espaço
Urbano

Integração Ensino Superior e a
Problemática Ambiental Urbana

Conexões
Metodológicas por
Experiências
Práticas

Articulação Inclusa no Processo
de Formação

Possibilidades Resultantes da
Interação Mediada

Fonte: Elaborado pelo autor

Logo no capítulo I, que consiste nesta Introdução, busca-se apresentar a
problemática em escala diferenciada, bem como as especificidades que destacam o cenário
urbano da cidade de Boa Vista. Também constam nessa introdução o método e as técnicas
adotadas para seu desenvolvimento.
Em seguida, o capítulo II, Formação e constituição das paisagens ambientais
urbanas, procura situar à pesquisa no que diz respeito às ações coordenadas na paisagem
urbana, correlacionando processos de intervenção e alteração, bem como as variáveis
inerentes ao complexo entendimento dessa relação citadina amazônica.
Na sequência, Representações da política ambiental e a cultura do
desperdício, descrita no capítulo III, dedica-se a debater as representações contraditórias da
política ambiental na cidade de Boa Vista - RR e as conexões com a cultura do desperdício.
Também descreve as representações materializadas no espaço urbano de Boa Vista. Essa
caracterização procura enfatizar o resultado de ações, especificamente no que diz respeito às
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novas feições urbanas materializadas pela prática do desperdício refletidas no ambiente
urbano, com as respectivas consequências desse processo.
Já o capítulo IV, Ensaios, contribuições e alternativas aos limites conjunturais,
delineia o encaminhamento de parâmetros conceituais constantes na pesquisa. Destina-se
também a balizar o método de intervenção proposto. Constam estabelecidos os procedimentos
necessários a uma análise científica universitária, evidenciada na Figura de acadêmicos, da
abordagem e das propensas proposituras. No referido capítulo, ainda são apresentadas as
interpretações dos dados coletados e evidenciados, obtidas pelo processo de investigação e
proporciona o entendimento das variáveis inerentes à problemática evidenciada verificada,
ordenadas a partir dos registros de opiniões dos acadêmicos.
O capítulo V, Formação docente em geografia: cenários urbanos e as
vinculações metodológicas, propõe-se a discutir as correlações que propiciem uma
integração efetiva entre práticas docentes inovadoras, vinculadas á problemática urbana
vivenciada. Demarcadas a partir da compreensão de práticas necessárias dentro das IES, à
discussão se coloca inclusa em processo de ressignificação de práticas e metodologias
adotadas, como também um caminho a ser considerado dentro dos cursos de graduação, em
especial, da Geografia.
Por fim, o capítulo VI, Considerações finais, consiste em apresentar as
exposições finais da pesquisa, pautando-se na análise sistemática dos resultados. Figura-se
como indispensável no entendimento do todo, na medida em que destaca tanto o método
utilizado, como também o fomento ao debate metodológico conceitual que fora
proporcionado.
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2 FORMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DAS PAISAGENS AMBIENTAIS URBANAS
O processo de desenvolvimento dos núcleos urbanos incorpora ações e
proposições mediadas pelos contextos histórico, político e econômico em que estão inseridos.
A feição que se estabelece na paisagem reflete o modo de apropriação e uso do espaço, para
que se faça efetivar a reprodução reinante do dado momento histórico.
De tal modo, a constituição dos objetos urbanos é decorrente dessa intervenção.
Tal compreensão se configura pelos contextos socioculturais preponderantes como também
pelo resultado de mediação de forças que hora se sobrepõem sobre as demais, configurando a
produção e a reprodução da dinâmica imperante estabelecida no espaço.
As ações coordenadas na constituição da paisagem pelos agentes produtores do
espaço, de certa forma apresentam-se desconectadas do ambiente vivenciado no urbano. Essa
compreensão se estabelece na medida em que não se vislumbram preocupações,
principalmente do ponto de vista socioambiental.
Deste modo, não são considerados valores e atribuições dos desígnios sociais.
Desprezados pelas intervenções no espaço, a composição heterogênea do cidadão urbano,
bem como seus valores e hábitos culturais, são por demais ignorados, na medida em que as
novas configurações e composições urbanas refletem não os desejos citadinos, e sim valores
desconexos com as prerrogativas contemporâneas que necessitariam ser reproduzidas nas
realidades locais.
2.1 Desígnios e ações na relação urbana
As notícias alardeadas em diversos veículos de comunicação local e a nível
nacional pelo então governador do Estado de Roraima José de Anchieta, tiveram grande
repercussão social. Conjuntamente com o ilustre astronauta brasileiro Marcos Pontes e um
representante da ONU, Roraima seria o palco da implantação do Projeto Ecocidade,
apresentado como caminho ao esperado desenvolvimento sustentável.
A intenção em transformar capital e estado em exemplos para o resto do país não
pareceu ser factível de efetivação pela complexidade do tema. Conseguir que, no caso
específico da cidade de Boa Vista, seja transformada em exemplo e “cidade-piloto” para o
Brasil, entende-se necessitar de amadurecimento social e proposições das mais diversas.
O cenário atual local se configura distante substancialmente das proposições
relatadas. A concepção de cidade proposta pela iniciativa tinha como fundamento, dentre
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outros, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável, distribuição de água potável,
saneamento, mobilidade urbana e respeito ao meio ambiente.
A retórica disseminada com termos do tipo ecoestado ou ecocidade soa como uma
solução ideal e completa para os graves problemas socioambientais que possam estar
presentes em território roraimense.
No entanto, o espaço urbano é reflexo tanto de ações que se materializam no
presente, como também daquelas realizadas no passado e que deixaram suas marcas impressas
nas formas espaciais do presente e podem interferir na dinâmica espacial urbana futura
(CORRÊA, 1995, p. 8).
Durante todo seu processo histórico, a dinâmica do urbano da cidade de Boa Vista
se distingue na medida em que as várias intervenções que ocorreram, de certa forma,
representavam os desígnios e contextos do seu tempo que foram se materializando em sua
paisagem.
O processo dinâmico de formação e constituição da paisagem leva em
consideração os inúmeros fatores socioculturais que interferem decisivamente na
configuração e organização do urbano. O modus operandi que se efetiva na cidade de Boa
Vista se configura como padrão dessa dinâmica analítica nesse processo.
O caso do Porto fluvial exemplifica essas ações. Acesso ao núcleo urbano inicial
da cidade se transformou em Porto de Cimento no decorrer do período, representando o início
do processo de ocupação e produção da área urbana. No decorrer do processo histórico, o
processo de descaracterização não foi cessado, culminando com uma completa alteração do
padrão original.
A partir de 2003, com a construção de uma plataforma de visitação turística, a
estrutura suspensa sobre a margem do Rio Branco apresenta a nova conformação dessa porção
urbana do núcleo inicial em que se formou a cidade de Boa Vista (Figura 2. A e B).
Se, por um lado a inserção de elementos urbanos na paisagem natural pode
desfigurar as características originais, representando a valorização, por outro, pode configurar
a desvalorização histórica do momento. Logo, a percepção das intervenções do ambiente
urbano pode ter diferentes interpretações. Na medida em que o espaço urbano tenha que se
alterar em função de alguma demanda dos atores principais e dos produtores do espaço, este
estará aparentemente conecto ao contexto da realidade local.
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Figura 2 – Imagem aérea do Porto fluvial da cidade de Boa Vista em 1924 e a nova
configuração do local a partir de 2003

Fonte: a) Pavani e Moura (2006); b) http://www.aimberefreitas.com.br/category/sem-categoria/page/5/.

Nesse entendimento, o espaço urbano não teria existência autônoma, existindo na
medida em que realiza funções e atividades diversas, vinculadas aos processos da sociedade
(CORRÊA, 1995 p. 10). O movimento da sociedade e da estrutura social demandam funções
urbanas que se materializam nas formas espaciais produzidas por agentes sociais concretos
(SANTOS, 2009).
As necessidades individuais marcadas por motivações inúmeras do conjunto
social refletem a complexidade do entendimento das ações que se efetivam no conjunto
urbano (LEFEBVRE, 2001).
Eis o que é o espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e condicionante
social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É assim a própria sociedade em
uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais
(CORRÊA, 1995, p. 9).

Um dos aspectos que mais demandam preocupação se refere aos grupos sociais
excluídos. Na sociedade de classes verificam-se diferenças sociais no que se refere ao acesso
aos bens e serviços produzidos pelo conjunto da produção social (CORRÊA, 1995, p. 10).
Assim, a sociedade urbana se expressa conflitante, uma vez que reflete a crise da cidade e do
urbano (LEFEBVRE, 2001).
A evidência desse conflito está, por exemplo, na oportunidade da moradia:
A habitação é um desses bens cujo acesso é seletivo: parcela enorme da população
não tem acesso, quer dizer, não possui renda para pagar o aluguel de uma habitação
decente e, muito menos, comprar um imóvel. Este é um dos mais significativos
sintomas de exclusão que, no entanto, não ocorre isoladamente: correlatos a ela
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estão à subnutrição, as doenças, o baixo nível de escolaridade, o desemprego ou
subemprego e mesmo mal remunerado (CORRÊA, 1995, p. 30).

Nesse contexto, a análise das complexas relações que passam no espaço urbano
deve, sobretudo, levar em consideração os diversos pontos de correlação de forças que estão
interligados, somadas ao conjunto de especificidades que interferem na dinâmica urbana de
cada lugar.
O espaço urbano e a distribuição espacial dos impactos ambientais contidos nas
informações de Guerra (2003) subsidiam o entendimento que a urbanização e a emergência
dos problemas ambientais urbanos obrigam a levar em conta localização, distância,
topografia, características geológicas, morfológicas, distribuição da terra e crescimento
populacional.
Por impacto ambiental consideremos o proposto por Guerra que diz:
Expressão utilizada para caracterizar uma série de modificações causadas ao meio
ambiente, influenciando na estabilidade dos ecossistemas. Os impactos ambientais
podem ser negativos ou positivos, mas, nos dias de hoje, quando a expressão é
empregada, já está mais ou menos implícito que os impactos são negativos. Os
impactos podem compreender a flora, fauna, rios, lagos, solos e a qualidade de vida
do ser humano (GUERRA; GUERRA, 2003, p. 350).

O processo de degradação ambiental também ganha espaço nas discussões do
urbano, entendido como:
[...] degradação do meio ambiente, causada pela ação do homem, que, na maioria
das vezes, não respeita os limites impostos pela natureza. A degradação ambiental é
mais ampla que a degradação do solo, pois envolve não só a erosão dos solos, mas
também a extinção de espécies vegetais e animais, a poluição de nascentes, rios,
lagos e baías, o assoreamento e outros impactos prejudiciais ao meio ambiente e ao
próprio homem (GUERRA; GUERRA, 2003, p. 184).

Os anos de 60 e 70 marcaram um progresso considerável quanto à busca de
explicações geográficas para o meio ambiente e as questões que atualmente enfrentamos têm,
direta ou indiretamente, origem nesse debate (SANTOS, 2009).
A proposta de entendimento da paisagem ambiental urbana a partir de 1970
representou expressiva contribuição. Ali se estabeleceram as bases da Geografia cultural no
final do século XIX, dedicada principalmente em estudar as relações entre sociedade e meio,
consequentemente, as transformações da paisagem urbana (MELO, 2005).
Ainda segundo a autora, a paisagem:
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[...] é apreendida, sendo levada em consideração a sua totalidade, de uma forma
holística. Nesse sentido, todo o ambiente que envolve o homem, seja físico, social
ou imaginário, influencia a sua conduta. A realidade é interpretada e os fenômenos
são observados como parte de um fenômeno maior, integral, sendo a paisagem
percebida pelo indivíduo não como uma soma de objetos próximos uns dos outros,
mas de forma simultânea (MELO, 2005, p. 4).

Melo (2005) ainda reforça que, ao investigar os valores culturais e ambientais
materializados na paisagem, não são considerados os diferentes interesses nela inseridos,
muito menos os conflitos que podem ocorrer como resultado dos interesses distintos nela
representados.
Matos (2010) descreve a paisagem como inerente a uma multifuncionalidade
histórica, característica da cidade contemporânea, associada aos conceitos de lazer, de
proteção e resultantes da produção. Necessariamente, advém do entendimento da presença da
evolução desses espaços, bem como processos de transformação determinados por diferentes
contextos socioeconômicos e culturais.
Assim, na visão de Matos (2010, p. 23),
[...] a descontinuidade característica das periferias era resultado de um modelo
urbano que, a partir dos anos 60, deu origem a um novo conceito de cidade e que,
num processo de crescimento descoordenado, permitiu que uma paisagem de
periferias algo conflituosas surgisse, de forma anárquica, num território degradado.
Os espaços intersticiais sobre os quais nos debruçamos são consequência deste
crescimento extensivo da cidade e das suas periferias.

A autora ainda enfatiza que um novo entendimento sobre a condição urbana e do
espaço edificado e sua articulação social envolvem conceitos ecológicos, estéticos, culturais,
sociais, econômicos e tecnológicos que vão caracterizar a importância da qualidade da
paisagem, condição vital para seu entendimento, compreensão e usufruto (MATOS, 2010).
As políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida nas cidades é uma
preocupação constante em diversos países. Para isso, considera-se a integração de áreas
naturais e biodiversidade nos densos meios urbanos, dentro do paradigma da sustentabilidade,
mitigando impactos através de uma gestão mais preocupada com demandas ambientais
(HERZOG; ROSA, 2010).
A cultura de um povo ou comunidade diferencia a forma e o uso do ambiente em
função dos costumes e dos hábitos de consumo de produtos industrializados. Os resíduos
urbanos, muitas vezes, são responsáveis por impactos ambientais, representados em
fragmentos do ambiente urbano e, principalmente, pelo impacto negativo dispensado à
disposição inadequada desses resíduos (MUCELIN; BELLINI, 2008).

37

Os autores reforçam a contradição dessa abordagem, na qual o anseio do munícipe
nem sempre condiz com sua conduta:
O morador urbano, independentemente de classe social, anseia viver em um
ambiente saudável que apresente as melhores condições para vida, ou seja, que
favoreça a qualidade de vida: ar puro, desprovido de poluição, água pura em
abundância entre outras características tidas como essenciais. Entretanto, observar
um ambiente urbano implica em perceber que o uso, as crenças e hábitos do
morador citadino têm promovido alterações ambientais e impactos significativos no
ecossistema urbano. Essa situação é compreendida como crise e sugere uma reforma
ecológica (MUCELIN; BELLINI, 2008, p. 2).

Os autores reforçam que a vivência cotidiana muitas vezes é marcada pelo
consumo exacerbado, que mascara circunstâncias visíveis, mas não perceptíveis dos hábitos
cotidianos do morador urbano. Esses refletem diretamente a disposição final inadequada de
resíduos, que se amontoam de forma indiscriminada e desordenadamente em locais indevidos
(MUCELIN; BELLINI, 2008).
A degradação do solo se efetiva, pois para Guerra e Guerra (2003, p. 184),
As modificações que atingem um solo, passando o mesmo de uma categoria para
outra, muito mais lavada, quando a erosão começa a destruir as capas superficiais
mais ricas em matéria orgânica. A degradação do solo pode-se dar por modificações
microclimáticas, por destruição do tipo de vegetação, etc.

A análise do ordenamento urbano sustentável leva em conta também a
problemática atual das áreas urbanas em todo o Brasil. Segundo a AGENDA 21 (2000), quase
metade do espaço construído da maior parte das cidades está na esfera do irregular e do
informal, o que envolve questões que vão desde insegurança fundiária à degradação
ambiental.
Abordagens equivocadas, isto é, não embasadas em pressupostos teóricometodológicos claramente definidos, podem induzir a soluções mitigadoras de impactos
ambientais erradas ou inadequadas (GUERRA; CUNHA, 2004).
As questões ambientais não são somente técnicas. Similarmente não é técnica a
decisão de priorizar a alocação de recursos escassos. Forças sociais e políticas em
jogo contribuem para o atendimento a interesses dominantes numa estrutura de
classe (GUERRA; CUNHA, 2004, p. 40).

O processo de mudança então pode ocorrer com sua nova atividade ou função.
Face às transformações técnicas, uma ou outra cidade pode ser mais ou menos capaz de
afeiçoar-se, segundo uma série mais ou menos completa de funções e a configuração da rede
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modifica-se, principalmente se todos os fatores de massa são atingidos (SANTOS, 2008).
2.2 Paisagem ambiental urbana: os cenários manifestos
A multiplicidade em possiblidades e perspectivas interpretativas inerentes à
dinâmica da paisagem é um dos combustíveis que alimentam a investigação científica. Apesar
de que, em alguns momentos históricos e conjunturais, o termo seja pretexto de
questionamentos, esse conceito chave da investigação geográfica segue como instrumento
para a compreensão das interações humanas no espaço.
A partir do começo da década de 80, geógrafos físicos e também biólogos
descreverem um campo denominado de ecologia da paisagem (landscape ecology), e o termo
‘paisagem’ seria definido de modo abrangente, quase sinônimo de espaço geográfico ou área
(SOUZA, 2013).
Tradicionalmente, os geógrafos a diferenciam entre a paisagem natural e a
paisagem humanizada ou cultural (SCHIER, 2003).
De modo geral, o estudo da paisagem exige um enfoque, do qual se pretende fazer
uma avaliação definindo o conjunto dos elementos envolvidos, a escala a ser
considerada e a temporalidade na paisagem. Enfim, trata-se da apresentação do
objeto em seu contexto geográfico e histórico, levando em conta a configuração
social e os processos naturais e humanos (SCHIER, 2003, p. 2).

Na ciência geográfica, Souza (2013) diz que as variáveis inerentes às paisagens
não seriam problema e não se prestariam a certas dubiedades ou confusões. Nesse sentido, o
conceito visto no âmbito da pesquisa socioespacial tem tradicionalmente um escopo mais
específico ligado primordialmente ao espaço abarcado pela visão de um observador.
Nesse entendimento, Santos afirma que:
Em realidade, a paisagem compreende dois elementos: 1. Os objetos naturais, que
não são obra do homem nem jamais foram tocados por ele. 2. Os objetos sociais,
testemunhas do trabalho humano no passado, como no presente (SANTOS, 2009,
pp. 53, 54).

A realidade da alteração na paisagem no urbano de Boa Vista concebe essa
característica. Cada vez que a sociedade transcende um processo de transformação seja na
política, no sistema econômico com reflexo nas relações sociais, há interferências complexas
na dinâmica da paisagem (Figura 3. A, B e C).
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Figura 3 – Evolução da expansão urbana da cidade de Boa Vista entre os anos de 1920, 1940 e
1950 respectivamente.

Fonte: Pavani e Moura (2006).

A relação do espaço com a paisagem se transforma para se adaptar a essas novas
demandas e necessidades impostas pela dinâmica social (SANTOS, 2009). A paisagem seria
então:
Considerada em um ponto determinado no tempo, uma paisagem representa
diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade. A paisagem é o
resultado de uma acumulação de tempos. Para cada lugar, cada porção do espaço,
essa acumulação é diferente: os objetos não mudam no mesmo lapso de tempo, na
mesma velocidade ou na mesma direção (SANTOS, 2009, p 54).

Não se pode compreender a paisagem em sua totalidade, sem considerar as
inúmeras variáveis que permeiam sua construção e dinâmica. Provavelmente o conceito de
paisagem merece ser analisado de forma ampla, sublinhando todas as potencialidades de
interpretação oferecidas pelos aspectos subjetivos da paisagem (SOUZA, 2013).
Praticamente todas as localidades da superfície da Terra encontram-se
impregnadas da ação humana. Formando um rico e complexo conjunto de paisagens, têm na
sua diferenciação, tanto as construções próprias da natureza quanto as resultantes da produção
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social, a partir da interação, conflituosa ou não, entre sociedade e natureza (MENDONÇA,
2006). Logo, essas relações consideradas por contextos históricos culturais se edificaram por
premissas, ora harmônicas, ora antagônicas dos interesses preponderantes. O autor reforça a
ideia.
Os problemas socioambientais urbanos são eivados de alta complexidade,
particularmente nas grandes cidades. A solução para os mesmos constitui um enorme
desafio aos cientistas, técnicos, políticos, gestores e citadinos em geral, posto que as
repercussões negativas dos mesmos sobre uma parcela cada vez maior de pessoas
configura uma ameaça permanente. Tomada ao longo da história a partir de posições
fragmentadas, desconexas, distintas, e muitas vezes contraditórias, a cidade e o
espaço urbano configuram hoje um rico cenário de investigação científico técnica,
ao mesmo tempo em que constituem uma excelente oportunidade para o avanço do
conhecimento científico (MENDONÇA, 2009, p. 06).

Pelegrini (2006) descreve que as relações entre a natureza e sociedade, desde os
primórdios, vêm sendo entendidas por intermédio de uma série de análises. Essas são
compreendidas como diferenciações que celebram as singularidades do prodígio humano
frente aos desígnios da natureza, suscitando polêmicas e tendendo ao afastamento do homem
desses espaços. Esse novo entendimento, segundo a autora, advém da:
[...] emergência de uma consciência preservacionista na esfera ambiental se
consolidou na década de 1980, mas essa mobilização não partiu do Estado como
ocorreu com o patrimônio histórico durante a Revolução Francesa, no século XVIII.
Pelo contrário, o movimento em prol do direito e da proteção ao meio ambiente se
irradiou através da comunidade científica e acabou difundido entre organizações
não-governamentais que passaram a reivindicar melhor “qualidade de vida” no
planeta (PELEGRINI, 2006, p. 4).

Não só a questão ambiental deve ser considerada, pois Santos (2008) ressalta que
a acentuada especialização de tarefas no território, caracterizada por uma vasta tipologia das
produções, tanto a mais sutil quanto a necessária essas são um dado puramente técnico: toda
produção é técnica, mas é também socioeconômica.
De tal modo, o entendimento dos aspectos relacionados à política, à economia, ao
social, cultural e comportamental interferem na boa prática almejada. Ou seja, haverá uma
constante e permanente busca de explicações inerentes à constante transformação da paisagem
ambiental urbana da cidade de Boa Vista. (Figura 4).
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Figura 4 – Paisagem ambiental urbana da cidade de Boa Vista na
atualidade

Fonte: Disponível em:
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1672891>. Acesso em: 10 jan.
2018.

Esse desafio é fruto de inúmeros fatores. Em princípio, o próprio traçado urbano
não marcou o processo de evolução de seu perímetro urbano. Mesmo tendo sido idealizado
em dois momentos históricos distantes, não foi oferecida a sequência idealizada. O
crescimento em direção à zona oeste da cidade é característica da evolução urbana atual.
Na medida em que diversos atores se colocam também como indutores do
processo de expansão e alteração da paisagem urbana, agentes indutores da especulação
imobiliária têm forte atuação da dinâmica boa-vistense. A estruturação de equipamentos
urbanos, frutos das novas demandas populacionais ativas determinam e influenciam a
dinâmica urbana.
Somados a essa perspectiva, os equívocos e conflitos não estão plenamente
sedimentados. A problemática ou as problemáticas urbanas resultantes da dinâmica
socioespacial e política caminham no sentido de induzir determinadas praticas contrárias a
uma prática sustentável.
A própria relação com o seu principal curso d’agua, o Rio Branco exemplifica
esse entendimento. Por décadas, a relação urbano/rio se efetivou de forma intensa, tanto no
sentido de lhe atribuir principal via de acesso a outros núcleos urbanos, até a função
primordial na captação de água para o consumo urbano. Não obstante a retirada de materiais a
serem empregados na construção civil como a areia e a argila, bem como uso de suas margens
para a produção agrícola estabelecem relações destoadas das virtudes relacionadas à
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sustentabilidade e do almejado comportamento sustentável.
Reverter à situação decorre em estabelecer prioridades. Diagnosticar as limitações
às políticas públicas para a problemática existente pode ser o início de proposituras a uma
governança urbana satisfatória e que agregue subsídios no sentido de interromper com a
prática tradicional de lidar com a questão.
2.3 Operações mediadas no ambiente urbano
“SOS: Sete Igarapés Urbanos de Boa Vista” – Roraima8
“Poluição nos Igarapés de Boa Vista” – Roraima9

As intervenções no ambiente urbano, mediadas por entendimentos que não estão
em sintonia com a adequada prática ambiental, se evidenciam em outros recursos naturais da
capital Boa Vista.
Embrenhados no ambiente urbano local, uma série de lagoas e igarapés,
caraterísticos dessa porção amazônica, mantêm relação homem/ambiente confusa,
considerando parâmetros ambientais normativos. Com ações governamentais pautadas na
tubulação e canalização de vários de seus igarapés urbanos, estes se encaminham para uma
agonizante retirada da vida.
Percebe-se que politicas públicas pautadas na recuperação de áreas degradadas e
do estabelecimento de interação sustentável entre moradores do entorno estão por demais
ausentes. Como consequência, tem-se o agravamento da problemática, tanto pela não
efetivação de ações mitigadoras, como também pela não valorização dos recursos como
importantes para a cidade, transformando essas lagoas e igarapés em canais degradados,
poluídos e fétidos.
A base conceitual em que os geógrafos entendem a relação sociedade-natureza se
aprimora e corrobora dentro desta perspectiva científica. Verdum (2005, p. 1) diz que essa
aproximação com os referenciais construídos pelas ciências sociais ajuda a trilhar um
caminho para alterar as bases de compreensão da relação homem/natureza, bem como as
dinâmicas sociais.
Nesse contexto de crise ambiental, a gestão dos espaços urbanos e em outros
cenários de atuação do capital são reflexos de demandas que Santos (2009) denomina de crise

8
9

Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/>. Acesso em: 23 mar. 2011.
Disponível em: <http://saneamento.blogpost.com.br>. Acesso em: 16 nov. 2011.
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ambiental do mundo globalizado. Portanto, a dinâmica dos espaços urbanos supõe uma
adaptação permanente das formas e das normas. O autor diz que as formas geográficas
contemporâneas compreendem:
[...] objetos modernos – ou pós-modernos – vão do infinitamente pequeno, como os
microssistemas, ao extremamente grande, como, por exemplo, as grandes
hidrelétricas e as grandes cidades, dois objetos enormes cuja presença tem um papel
de aceleração das relações predatórias entre o homem e o meio, impondo mudanças
radicais à natureza (SANTOS, 2009, p. 252).

Santos (2009) ainda diz que um conjunto de normatização e legislação é inserido
no contexto social, que a serviço da otimização mercadológica é inundado de normas
jurídicas, financeiras e técnicas, adaptadas às necessidades do mercado.
Essas normas são criadas em diferentes níveis geográficos e políticos, mas as
normas globais, induzidas por organismos supranacionais e pelo mercado, tendem a
configurar as demais. E as normas de mercado tendem a configurar as normas
públicas. Assim, graças à competitividade, a tendência atual ao uso das técnicas e à
implantação dos respectivos objetos, tende a ser ainda mais anárquica do que antes
(SANTOS, 2009, p. 253).

No entanto, mesmo com a grande produção científica e pesquisas científicas nas
mais diversas áreas do conhecimento, não se vislumbra o rompimento do processo de
desenvolvimento tradicional das cidades (SILVA; WERLE, 2007).
Medidas isoladas não são o bastante para enfrentar os desafios ambientais do
século XXI, sendo preciso formular uma política sistematizada e integrada, dando conta de
todos os impactos decorrentes das atividades econômicas e sociais (CURI, 2011).
De fato, então, nasce, segundo a autora, o que se pode definir como o Sistema de
Gestão Ambiental - SGA: “Conceito que designa um conjunto de ações administrativas e
operacionais que visam a evitar ou mitigar os efeitos negativos sobre a natureza” (CURI,
2011, p. 116).
A autora ainda destaca que essas ações tenderiam a iniciar em soluções pontuais
evoluindo para sistemas complexos, abrangendo desde as atividades laborais e de prevenção,
até sistemas mais elaborados com abordagens distintas, controle de poluição, de
sustentabilidade e proteção da natureza (CURI, 2011).
Campos (2004) diz que se torna de fundamental importância trazer para a
discussão mecanismos que possam minimizar esses impactos perversos à sociedade. Assim:
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Os impactos ambientais causados pela urbanização envolvem muitos aspectos, o que
torna difícil uma exata classificação e identificação dos mesmos, pois cada
município tem uma característica, e seria praticamente impossível elaborar um
levantamento que não deixasse de fora algum item peculiar de uma região
(CAMPOS, 2004, p. 48).

Verdum (2005) destaca que na perspectiva das dinâmicas que se estabelece a
relação sociedade-natureza, os geógrafos são confrontados a certos desafios. Assim, reforçamse as considerações de Verdum (2005, p. 2),
[...] identificar que a degradação ambiental no meio rural e urbano traz a marca de
nossas opções no passado, tanto do desconhecimento que se tinha das dinâmicas da
natureza e dos desdobramentos das intervenções sociais nessas dinâmicas, como no
que se refere ao cinismo e à ganância produtiva;
[...] reconhecer o grau de estabilidade e o potencial geoecológico dos ambientes, isto
é, os limites de tolerância que, quando ultrapassados alteram sua dinâmica, tornando
a degradação gerada irreversível em 25 anos, ao se considerar o período de
surgimento de uma nova geração.

Assim, o papel do geógrafo ganha importância na medida em que os processos de
identificação e mitigação de problemas ambientais estão na ordem do dia, demandando uma
série de análises e entendimentos que subsidiem as formulações técnicas hora propostas na
sociedade.
As práticas intervencionistas e os novos padrões de planejamento urbano são
reflexos do comportamento urbano das cidades no século XXI.
O grande crescimento urbano no cenário brasileiro, ocorrido a partir da década de
70, atraiu para os centros urbanos uma massa de pessoas em busca de emprego e
melhores condições de vida. Por outro lado, o processo de mecanização e
desenvolvimento das agroindústrias no campo intensifica o êxodo rural, instaurando
no Brasil um cenário de grandes conflitos e contrastes nas diversas regiões de seu
território (SILVA; WERLE, 2007, p. 32).

A necessidade de prevenir demandas urbanas, resultado desse crescimento
acelerado, serve como planejamento de ações que, no presente, propiciaram menor tempo de
construção e custo social. Silva e Werle (2007) destacam o custo cada vez mais elevado para
as recorrentes remediações a serem efetivadas no espaço urbano.
Deste modo, o que se verifica é uma realidade bastante drástica de exclusão e
segregação espacial e social nas cidades de forma geral. Diante desse quadro nascem às novas
e possíveis respostas como meio de esquadrinhar um processo de desenvolvimento
equilibrado com o meio ambiente (SILVA; WERLE, 2007).
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2.4 Distinções citadinas amazônicas conferidas por amazônidas
Vários fatos reclamam uma valorização mais ampla da ambiência urbana, que no
contexto atual se dá como regra nas cidades deterioradas (YÁZIGI, 2006). Essa característica
também se reproduz em terras amazônicas, independente de localização e processo de
ocupação.
Caldeirão de diferentes origens, o processo de ocupação da Amazônia mescla uma
característica comum. Formada por amazônidas descendentes de brancos e índios, resultando
no caboclo ou mameluco, compartilham características comuns a quem nasce e vive na região
(FARIAS, 2011).
Esses diferentes povos que já habitavam a região com os que foram atraídos para
essa nova frente de ocupação buscaram, em diferentes atividades econômicas, a forma de
ocupar e desenvolver a região.
Becker (2005) diz que as profundas mudanças estruturais que ocorreram na
Amazônia nas últimas décadas do século XX têm no projeto de integração nacional o start
que desencadeou consequências positivas e negativas do ponto de vista socioambiental. A
autora destaca que nesse período:
Uma grande modificação estrutural ocorreu no povoamento regional que se
localizou ao longo das rodovias e não mais ao longo da rede fluvial, como no
passado, e no crescimento demográfico, sobretudo urbano. Processou-se na região
uma penosa mobilidade espacial, com forte migração e contínua expropriação da
terra e, assim, ligada a um processo de urbanização. Em vista disso, a Amazônia teve
a maior taxa de crescimento urbano no país nas últimas décadas (BECKER, 2005, p.
18).

A inserção de Roraima nesse cenário está pautada por evolução similar à dinâmica
da região Amazônica. Silva (2007) destaca que Roraima tem sua estrutura urbana organizada
por Boa Vista, apresentando-se com interações predominantemente locais, ocorrendo fluxos
direcionados quase sempre para sua capital, fruto da dependência de rede rodoviária focada na
capital.
Desde o processo de construção da principal rodovia que liga Roraima às demais
localidades da Amazônia, a BR 174 foi e continua sendo palco de conflitos, principalmente
com a população nativa. A interrupção do fluxo de veículos durante o período noturno pelos
índios Waimiri Atroari não parece estar próxima de ser solucionada.
No que se refere ao ambiente urbano de Boa Vista, a relação entre uso e ocupação,
em face à dinâmica organizacional, gerou mudanças na configuração espacial com reflexos
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socioambientais evidentes. Consequência da alteração nas relações existentes, a necessidade
de congregar novos ordenamentos de uso e ocupação do solo urbano, constitui-se como
importante

fator

de

determinação

e

localização

dos

equipamentos

e

serviços,

consequentemente refletindo na questão dos resíduos gerados (VERAS, 2009).
No seu processo de ocupação e de crescimento populacional, há um incremento
das atividades econômicas, potencializando uma nova dinâmica do uso do solo que começa a
se efetivar na região:
[...] essa nova realidade está associada a uma rede de atores que definem essa
estrutura através de ações. Rede de atores sociais inerentes à realidade brasileira que
são rastreados como potenciais e que contribuem na construção dessa nova
hierarquia urbana nacional com sérios contrastes (SILVA, 2007, p. 264).

A política institucional veiculada ao meio ambiente no estado de Roraima data de
1974. Logo, a preocupação das entidades e órgãos ambientalistas do Estado como um todo
tem como alvo primordial o desmatamento, as queimadas, o extrativismo, a poluição
atmosférica e a poluição dos rios e seus afluentes, proveniente do mercúrio utilizado nos
garimpos, cujos danos ambientais, em ampla escala, são iminentes. Oliveira e Morato (2014)
dizem que caracterizar ambientes com fragilidade ambiental, em uma política de ordenamento
territorial é de fundamental importância, na medida em que:
[...]se estabelecem padrões de vulnerabilidades ambientais, decorrentes do uso
irregular e atividades que favorecem impactos diretos ao meio ambiente como
depósitos de lixos, lançamento de efluentes, compactação do solo e alteração na
cobertura vegetal (OLIVEIRA E MORATO. p. 27)

Iniciativas no tocante ao desenvolvimento sustentável e ações voltadas à
sustentabilidade urbana foram sugeridas como propostas para todo o Estado de Roraima, mas
até o momento, pouco têm contribuído para resolver a problemática que envolve os RSU
gerados.
Já em 2012 foi discutida a implantação do primeiro Ecoestado do mundo,
inciativa que tinha como propósito transformar a região em um verdadeiro exemplo de
sustentabilidade. Fruto da parceria da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Fundação
do Astronauta Marcos Pontes, de fato, não se registrou nenhuma propositura eficaz e
sistemática implementada no Estado de Roraima.
Em relação às iniciativas para a cidade de Boa Vista, no ano de 2015 o executivo
municipal comunicou que estaria aderindo ao chamado Programa Cidades Sustentáveis, se
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comprometendo a adotar uma série de práticas eficientes voltadas à melhoria da qualidade de
vida da população, desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente.
Considerando as duas iniciativas relatadas, Ecoestado e Cidades Sustentáveis, são
concebidas a partir de estabelecimentos de premissas ambientais condizentes à temática
ambiental pertinente. Nesse raciocínio, há de se constatar que a prática não se efetiva pela
constatação das evidências verificadas.
A paisagem urbana como parâmetro e diagnóstico retrata explicitamente que o
ordenamento de ações no sentido de estabelecer efeitos aceitáveis por e pela gestão dos RSU
gerados na cidade se contrapõe com os parâmetros aceitáveis. Constatados pela prática em
lidar com os materiais do pós-consumo, a política de gestão para com o chamado Aterro
Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista, tanto no aspecto ambiental como no social, está
distante em se fazer valer o ideal.
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3 REPRESENTAÇÕES

DA POLÍTICA AMBIENTAL

E A CULTURA DO

DESPERDÍCIO
Transformar patrimônios ambientais urbanos em verdadeiros receptores de esgoto
e depósito de lixo parece ser regra no ambiente urbano local. Depósitos clandestinos de
resíduos se multiplicam na área de expansão urbana, evidenciando uma sistemática no
mínimo confusa no trato com os RSU gerados na capital. Representando uma espécie de
caricatura materializada no espaço urbano local, as ações efetivadas pelas políticas públicas
na cidade constituem-se a mais pura evidência dessa afirmação.
Feições incorporadas à paisagem urbana da cidade Boa Vista representam essa
reprodução. Inúmeros fatores corroboram com a afirmativa, na medida em que se constata
uma relação conflitante local entre homem/natureza. Os exemplos podem ser evidenciados na
postura tanto das gestões como dos moradores em geral.
Essas atitudes cooperam também com políticas públicas equivocadas no trato com
os corpos hídricos locais. A quase totalidade dos igarapés urbanos reflete a intervenção das
gestões municipais nos últimos anos, com ações de tubulação e canalização no perímetro
urbano da capital, é o desenho que se efetiva na relação urbana boa-vistense.
Deste modo, todas as ações que não estejam conexas com uma postura
contemporânea no trato com o ambiente, estarão fadadas ao fracasso. A não vinculação e
atrelamento com o que está posto na legislação e na boa conduta ambiental tendem a ser
considerados ilógicos para os padrões ambientais que se espera em nosso tempo.
3.1 Expressões e representações para o urbano boa vista
“Boa Vista adere ao 'Programa Cidades Sustentáveis'
com shows musicais”10

O enunciado demonstra possibilidades para inúmeras reflexões sobre o
desdobramento dessa ação propositiva por parte da gestão municipal. Ao passo que se coloca
adesão a uma determinada politica pública, sugere-se em primeira análise, que o executivo
municipal da cidade de Boa Vista concorde em seguir os parâmetros estipulados pelo
programa.

10

Disponível em: <http://g1.globo.com/rr/roraima>. Acesso em: 07 jul. 2015.
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Com expressões utilizadas pela atual gestora, Este é um grande passo que estamos
dando para tornar Boa Vista a melhor capital do país. Queremos que essas ideias saiam do
papel e realmente tornem-se políticas públicas de sustentabilidade. Esse é o nosso
compromisso diário, disse a prefeita11.
Passados aproximadamente 2 anos, do começo da implantação da nova postura
frente às premissas da sustentabilidade, o que se constata na realidade, contrasta com as ações
efetivadas, entendendo que as propostas na verdade se tratavam apenas de boas intenções
oriundas do executivo municipal.
Considerar-se-ia uma prática ambiental satisfatória, se o desempenho da cidade
constituísse o mais bem-sucedido das 15 cidades pertencentes ao Estado de Roraima, no que
diz respeito aos protocolos e sistemática da boa prática ambiental com consequência no
social. Replicar as premissas do que está posto nas intenções e a sua concretização, como no
caso do Programa Cidade Sustentável1213 a nível regional ou nacional, tem uma distância
razoável.
No passado, a afável Boa Vista, que se inseriu no cenário urbano amazônico como
uma capital contemporânea, planejada a partir do núcleo histórico original da Fazenda Boa
Vista, fica cada vez mais distante da sua identidade original. Por sua posição geográfica
elevada, livre de inundação, a sede da então fazenda Boa Vista, localizada na margem direita
do Rio Branco, foi escolhida para ser a sede de município amazonense, depois capital de
território e, por fim, a capital do estado.
Além de acolhedora, a região central da cidade tinha como detentores de suas
áreas os políticos e pecuaristas das famílias tradicionais do estado, reunindo condições
importantes, aliadas à sua proximidade do limite do trecho mais navegável do Rio Branco

11

Noticia amplamente divulgada na imprensa local, a então prefeita da cidade de Boa Vista, Teresa
Surita, diz que o pacto de adesão às premissas do Programa Cidades Sustentáveis, Boa Vista constituiria como
exemplo de desenvolvimento sustentável para as demais cidades do país. Disponível em:
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/07/boa-vista-adere-ao-programa-cidades-sustentaveis-com-showsmusicais.html. Acesso em 07/08/2017.
12
“O Programa Cidades Sustentáveis oferece aos gestores públicos uma agenda completa de sustentabilidade
urbana, um conjunto de indicadores associados a esta agenda e um banco de práticas com casos exemplares
nacionais e internacionais como referências a serem perseguidas pelos municípios. O objetivo é sensibilizar e
mobilizar as cidades brasileiras para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente
sustentável”. Disponível em: https://www.cidadessustentaveis.org.br/institucional/oprograma. Acesso em
07/08/2017.
13
“Conhecidas por adotarem práticas que aliam a qualidade de vida da população, o desenvolvimento
econômico e a preservação do meio ambiente, as chamadas cidades sustentáveis reduzem os impactos ambientais
relacionados ao consumo de matéria e energia e à geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Embora não
exista uma cidade que seja 100% sustentável, várias delas já praticam ações sustentáveis em diversas áreas”
Definição proposta pelo ICMBIO. Disponível em:
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20geral/6670-cidades-sustentaveis-reduzem-impactos-ambientais. Acesso em: 07/08/2017.
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(STAEVIE, 2011).
Do marco inicial em diante, o processo de expansão se comportou por
delineamentos, ora planejados, ora reflexo do não ordenamento urbano. Com a mescla de
bairros erguidos pela ocupação irregular ou direcionamento por agentes produtores do espaço,
a configuração espacial da capital foi se materializando de forma heterogênea.
Alguns bairros, frutos da ampliação e alargamento da mancha urbana, tentaram
seguir o padrão idealizado pelo engenheiro Darcy Aleixo Derenusson nas décadas de 40 e 50,
como no caso dos bairros Caranã, Jardim Caranã, União, dentre outros. Porém, essas ações
isoladas e desconectadas com a dinâmica que englobasse a cidade como um todo não
prosperaram.
No que se refere aos fluxos econômicos e do poder da capital, características da
paisagem moldada ainda na década de 50, propiciaram uma ocupação e o desenvolvimento de
atividades econômicas, integrados com o denominado Centro Cívico:
O traçado se desenvolve a partir de uma praça cívica – conhecida como Praça do
Centro Cívico, cujo nome original é Praça Joaquim Nabuco –, a partir da qual
irradiam as principais avenidas, concentrando as sedes dos poderes legislativo,
judiciário e executivo, pontos culturais, hotéis, bancos e igrejas (NASCIMENTO;
FARIAS; FREITAS, 2014, p. 20).

A quase totalidade de seu território é marcada por formas de relevo resultantes de
processos de aplainamento, conferindo um aspecto peculiar à paisagem da região. Distinguese por uma superfície plana a levemente ondulada, marcada pela presença de inúmeros lagos
concêntricos, ocasionalmente sujeitos ao extravasamento nos períodos de chuva (CPRM,
2002).
Essas características desencadearam um crescimento horizontal que se percebe até
o momento. Assim, em função do desenvolvimento e propriamente da expansão urbana do
entorno, foram se avolumando áreas impactadas decorrentes do crescimento vivenciado nas
últimas décadas. Pode-se dizer que essa característica desencadeou reflexos na sua estrutura
urbana como:
[...] elevada segregação espacial, resultado de um processo de expansão calcado na
implantação de conjuntos habitacionais e loteamentos, na grande maioria localizados
em áreas distantes do centro da cidade, em regiões ambientalmente frágeis e
inadequadas para ocupação (STAEVIE, 2011, p. 84).

Essa perspectiva de crescimento já havia sido motivo de discussão e se previa um
planejamento ordenado de sua malha urbana, no sentido de conter possíveis impactos em seu
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ambiente urbano. A dinâmica socioeconômica também representou papel importante nessa
caracterização do urbano Boa Vista.
A população da Zona Leste representa a menor parcela e possui maior concentração
econômica; contrapondo com a Zona Oeste, que teve seu povoamento incentivado
tanto pelas políticas públicas de colonização, quanto por invasões de grandes áreas
desocupadas na época. Esta possui a maior concentração populacional em diferentes
níveis econômicos, atualmente (NASCIMENTO; FARIAS; FREITAS, 2014, p. 17).

O crescimento contínuo da população do estado é explicado não apenas pelo
crescimento vegetativo, mas também pelo elevado crescimento de migrantes. Dependendo do
momento histórico econômico vivenciado pelo estado de Roraima com consequência na sua
capital, diversos migrantes foram atraídos pela oferta de trabalho e melhores condições de
vida.
Por concentrar grande oferta de serviços, demandas de emprego são
desencadeadas pelo dinamismo criado pelo estado e iniciativa

privada. Alguns

empreendimentos proporcionam a fixação da população, sobretudo para implantação das
Instituições de Ensino Superior, particulares e públicas, somados aos inúmeros concursos
efetivados na institucionalização do estado.
As possíveis problemáticas advindas desse crescimento e no desenvolvimento
urbano da capital já eram motivo de preocupação de diversas instituições. Estudos de
ordenamento territorial para as novas áreas urbanas de expansão e ocupação urbana foram
propostos. Os planos diretores elaborados ao longo do período indicavam áreas que
contemplariam, por exemplo, a qualidade das águas, os riscos de contaminação dos aquíferos
por esgotamento sanitário e disposição irregular de resíduos.
Nas áreas de ocupação consolidadas, mecanismos de ordenamento territorial que
abordem questões como a disposição do lixo, processos erosivos naturais provenientes da
ocupação antrópica desordenada, teriam que ser colocados como prioridade.
Nesse sentido, consideram-se as bacias (ou trechos de bacias), prioritariamente
voltadas para o desenvolvimento urbano. Da mesma forma, considerou-se prioritário
o atendimento de outras necessidades típicas de um grande aglomerado urbano,
como áreas para lazer, disposição de rejeitos, proteção dos aquíferos, aspectos
locacionais para equipamentos e expansão urbana, comunicação e outros (CPRM,
2002, p. 55).

Há de se destacar que, mesmo considerando as proposições identificadas por
diversos segmentos da sociedade, não se pode afirmar que a problemática urbana poderia ser
mitigada. Nesse contexto, o que está escrito e o que foi realmente efetivado não se concretiza,
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evidenciando as consequências da não observação das sugestões sistematizadas.
As decisões em efetivar ordenamentos pautados em caracterização e planejamento
nem sempre são encaradas, no ponto de visto político, como exequíveis por fatores da
qualidade, da obrigatoriedade e da governança urbana.
3.2 Identidades e representações evidenciadas no urbano
A relação não harmônica entre os munícipes e a natureza urbana é uma das
questões mais mal resolvidas das cidades, que renegam o valor socioambiental dos bens
naturais. Cursos d’agua são alvos preponderantes do modelo de disposição final de RSU
gerados, transformados em esgotos a céu aberto e em depósitos de lixo (YAZIGI, 2012).
Geraldes (2006) diz que, do ponto de vista da paisagem, essa não se reduz a uma
realidade material que se oferece à visão, e sim como:
[...] resultado de um processo histórico, ela está submetida a diferentes modalidades
de olhar, interagir e conceber a realidade, que determina seu contingenciamento
histórico e cultural. Tal postura demanda uma perspectiva relacional baseada na
experiência do espaço. É assim que a paisagem comparece como termo mediador na
relação entre o homem e seu ambiente (GERALDES, 2006, p. 39).

Assim, as paisagens são produtos da postura cultural resultante do modo operante
frente às demandas urbanas, materializadas na ação humana, compondo o ambiente como os
espaços nela inclusos (TOURINHO; RODRIGUES, 2016).
De maneira geral, a não observação dos parâmetros apresentados pelos estudos
técnicos e propositivos desencadeou consequências danosas ao ambiente urbano de Boa Vista.
A extração ilegal de argila a ser empregada na construção civil em Boa Vista acena a postura
da relação conflituosa homem/ambiente (Figura 5. A e B).
Adiciona-se a essa evidência a constatação cada vez mais presente nas relações
urbanas e um distanciamento cada vez maior do natural em favor do artificial.
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Figura 5 – Atividade de extração de argila, nas margens esquerda e direita do Rio Branco,
empregada na construção civil na cidade de Boa Vista

Fonte:
Jaime
de
Agostinho.
Disponível
em:
antigo.ecoamazonia.org.br/Docs/Laudo_Rio_Branco/analise.php>. Acesso em: 10. Set. 2017.

<http://site-

Verifica-se que o patrimônio ambiental urbano de Boa Vista sempre se configurou
como início da agressão e alteração da paisagem amazônica local. Os exemplos são replicados
nas construções nas margens dos rios, nos projetos de canalização e tubulação de igarapés
urbanos, na não valorização do natural e a deterioração generalizada dos corpos hídricos, por
demais evidentes no espaço urbano local.
O patrimônio ambiental urbano em Boa Vista está marcado pela alteração da
paisagem, contaminação do solo e poluição de igarapés, consequência da disposição final em
Aterro Sanitário (lixão) na sua área de expansão urbana. As proposituras frente às demandas
urbanas, necessariamente incluem aspectos ligados à proteção do patrimônio ambiental
urbano (SOMEKH, 2016).
Nesse sentido, uma das vertentes de análise, reflexo da gestão dos RSU gerados
na capital do estado de Roraima, perpassa pela perspectiva do patrimônio ambiental urbano e
de como o comportamento das políticas públicas interfere nessa dinâmica. Os depósitos de
lixo são a própria negação do patrimônio que o descreve como:
[...] conjuntos arquitetônicos, espaços urbanísticos, equipamentos públicos e
elementos naturais intra-urbanos, regulados por relações sociais, econômicas e
culturais, onde o conflito deve ser o menor possível e a inclusão social uma
exigência crescente (YAZIGI, 2006, p. 22).

Esses espaços, por seus valores potencialmente qualificados como pragmáticos,
cognitivos, estéticos e afetivos, legalmente protegidos ou não, podem se apresentar sob forma
de áreas contíguas ou lineares, sem limites perpétuos, mas sempre transcendendo unidades de
significado autônomo (YAZIGI, 2006).
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O histórico das políticas públicas voltadas à remediação de impactos ambientais
na cidade não vislumbra parâmetros e metodologias aplicáveis. O exemplo mais evidente
dessa problemática pode se constatar na área denominada bairro São Bento. Localizado na
Zona Oeste da capital, funcionou como local para destinação final dos resíduos sólidos,
gerados no período de 1994 a 2002, denominado de Lixeira Pública de Boa Vista (Figuras 6
A, B e C).
Figura 6 – Local de disposição de resíduos da cidade de Boa Vista de 1994 a 2002

Fonte: Arquivo pessoal.

Acrescenta-se à gravidade do problema, o avanço da área urbana e,
consequentemente, a ocupação desse espaço por mais de 350 habitações (Figura 7), colocando
em

situação

de

vulnerabilidade

os

moradores

locais

e

de

seu

entorno.

55

Figura 7 – Evolução do processo de ocupação da antiga lixeira do município de Boa Vista

Fonte: produção autoral (2017).
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Até o presente momento não se entrevê nenhuma medida no que tange ao
monitoramento e de medidas mitigadoras que possam, de forma planejada e sistemática,
remediar os danos imensuráveis que estão inseridos naquele local.
Essa realidade verificada retrata a política socioambiental adotada pela gestão
municipal, para as contendas socioambientais locais. Pode-se inferir que a problemática do
atual Aterro Sanitário (lixão) de Boa Vista está longe de ser resolvida e necessitará, em um
futuro próximo, de medidas proporcionais ao tamanho dos impactos socioambientais do lixão
vivenciados na atualidade. Afinal, a paisagem ambiental alterada pelo contexto da gestão dos
RSU gerados na cidade de Boa Vista indica as referências culturais associadas e essa prática
cultural.
3.3 Especificidades assinaladas no urbano de boa vista
A dinâmica espacial verificada no espaço urbano de Boa Vista se pauta pela
orientação direcional do crescimento urbano, atrelada indissociavelmente a um fenômeno
assinalado pelo que de fato se verifica. As características dos objetos inseridos pela dinâmica
social respondem a uma dinâmica marcada pelas verticalidades e espacialidades nos extremos
da mancha urbana da cidade que desenvolveram paralelamente, no entanto, com
características distintas.
A paisagem, até então desprovida da edificação por dejetos no início dos anos
2000 (Figura 8), tem suas características alteradas a partir dessa década.
Enquanto na zona leste da capital, edificação de prédios é um fenômeno da
especificidade socioeconômica local, na zona urbana oposta ocorre à edificação da torre de
detritos (lixão) (Figura 9) e sua evolução, prodígio da política ambiental praticada na cidade
(Figura 10, A e B).
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Figura 8 – Local onde está localizado o Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista, no ano de 2000

Fonte: produção autoral (2018).
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Figura 9 – Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista

Fonte: produção autoral (2017).
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Figura 10 – Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista

Fonte: fotografias de arquivo pessoal (2017).
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Figura 11 – Evolução do Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista de 2005 a 2015

Fonte: produção autoral (2017).
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A lacuna à efetividade da PNRS, somada à cultura do desperdício impregnada na
sociedade local, tem seus reflexos na paisagem ambiental urbana de Boa Vista. Na década de
40, a área de expansão da capital não contava com a paisagem humanizada (Figura 12). A
paisagem do desperdício, logo no acesso à entrada da cidade, via BR 174 Sul, (Figura 13)
acena a um entendimento do comportamento frente às questões contemporâneas urbanas.
Figura 12 – Vista da área de expansão urbana da cidade de Boa Vista na década de 1940.

Fonte: Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1672891>. Acesso em: 15 ago. 2017.

Figura 13 – Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista em 2017

Fonte: fotografia de arquivo pessoal (2017).
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O início da zona urbana da cidade nos convida a um cartão postal, não só a
turistas oriundos do Amazonas em destino ao Caribe, como originários de outras localidades.
Um olhar atento para as diversas placas de sinalização e itinerário remete a um olhar crítico
pela presença de inúmeros urubus planando ou parados sobre as estruturas urbanas presentes
nesse local (Figura 14).
Figura 14 – Acesso à cidade de Boa Vista, BR - 174, sul

Fonte: fotografia de arquivo pessoal (2017).

Fonte: fotografia de arquivo pessoal (2017).

Consequência de ações efetivadas na relação homem/ambiente naquele espaço
urbano, o conflito entre o belo e o hostil parece inevitável, visto a condição de intervenção na
natureza, marcada pelo lixão ali instalado (Figura 15).
Figura 15 – Paisagem socioambiental na aérea urbana da cidade de Boa Vista

Fonte: fotografia de arquivo pessoal (2017).
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Por ser localizar na principal via de acesso á cidade de Boa Vista, BR - 174 Sul, o
aterro sanitário (lixo) não passa despercebido. A paisagem de dejetos gerados pode ser
apreendida pelo contato imediato ao longo do trajeto descrito.
Nessa perspectiva de análise, o acesso à área urbana da cidade se inicia pelo
contato imediato à prática social no ambiente. Chama a atenção um amontoado de resíduos
sendo incorporados à paisagem, não pela sua beleza, mas como um elemento estranho ao
patrimônio ambiental urbano de Boa Vista.
A atipicidade da nova feição paisagística, resultante do trato para com o
patrimônio ambiental urbano, evidencia um fenômeno instigante. Enquanto que na zona leste
da cidade, detentora de condições socioeconômicas favoráveis, verifica-se a verticalidade
como marca do crescimento urbano de Boa Vista, na zona oeste a horizontalidade é a marca
registrada dessa região da capital. O único componente que se destaca na vertical, com mais
de 13 metros de altura (Figura 16), são os taludes resultantes da disposição final no lixão.
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Figura 16 – Hipsometria do Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa Vista

Fonte: produção autoral (2017)
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Na zona oeste também se materializam contradições de práticas sociais da
contemporaneidade e do antigo (Figura 17. A e B). Equipamentos urbanos, caracterizados por
viadutos e vias de acesso ao contorno oeste, embaraçam a paisagem humanizada14 com a
poluição ininterrupta praticada na edificação do lixão.
Figura 17 – Contrastes na paisagem urbana de Boa Vista.

Fonte: fotografias de arquivo pessoal (2017).

14

Santos, Marcio Pereira Santos. O Espaço humanizado, a Paisagem humanizada e algumas reflexões sobre
a paisagem em São Paulo no século XVIII e XIX. 2006, 192 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2006.
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Com um olhar mais atendo para o fenômeno, verificam-se as veredas,
características do lavrado15 roraimense, alteradas por detritos à confluência dos igarapés e do
solo contaminado16 pelo chorume17, consequência das atividades de disposição de resíduos.
Dos meandros “ornamentados” com as sobras do lixo, o olhar mais afastado nos leva à
paisagem que ainda está poupada no horizonte próximo.
Essa ilha de detritos, materializada na paisagem ambiental urbana, transforma o
lixão como um elemento delineador à interrupção da paisagem natural, simbolizando, assim, a
marca da descontinuidade paisagística ambiental mais evidente da cidade de Boa Vista. Nesse
ponto de vista, poderíamos afirmar que a paisagem de dejetos18 gera uma agressão à beleza
natural.
Eleger a ilha do desperdício (lixão) como referência para o entendimento do
crescimento da mancha urbana de Boa Vista nos remete a outra avaliação. Desse modo, a
ocupação urbana no seu entorno, identificado como bairro Dr. Airton Rocha e seus conjuntos
habitacionais, simboliza o processo de produção espacial implementado pelo Governo Federal
na dinâmica urbana de Boa Vista. Fruto da política pública federal de disponibilizar casas
populares pelo programa Minha Casa Minha Vida, o referido bairro foi construído na área de
expansão urbana da capital.
O bairro distingue-se por propriedades singulares do ordenamento urbano
planejado, possui ruas e avenidas largas que facilitam a circulação de pessoas e veículos.
Chama a atenção por inaugurar um novo conceito de funcionalidades nas residências
edificadas. A instalação de aquecedores solares nos telhados das residências marca uma nova
tendência incorporada às construções populares evidenciando práticas integradas à
contemporaneidade ambiental.

15

BARBOSA, R. I; XAUD, H. A. M.; COSTA, J. M. S. Savanas de Roraima: Enoecologia, Biodiversidade e
Potencialidades Agrossilvipastoris. 1ed. Boa Vista – RR: FEMACT, 2005.
16
A poluição do solo ocorre pela contaminação deste através de substâncias capazes de provocar alterações
significativas em sua estrutura natural. FONTE: Caracterização física do solo e estudo da contaminação da
água
nas
proximidades
do
antigo
lixão
da
cidade
de
Boa
Vista
–
RR.
Disponívelem:<http://wilikit.ifrr.edu.br/SISTEMAS/revista/index.php/revista/article/viewFile/224/116>. Acesso
em 06/08/2017.
17
Chorume: Líquido proveniente da decomposição do lixo. FONTE: Sabesp. Disponível em:
<http://site.sabesp.com.br/site/sociedademeioambiente/glossario.aspx?secaoId=122&palavra=Chorume>. Acesso
em 06/08/2017.
18
“Mas o que se vê lá são montanhas de lixo sem nenhum aterramento e tratamento contínuo daqueles dejetos. A
ideia que se tem quando as pessoas ouvem falar em aterrar é que algo será nivelado, compactado, que estará
firme. Quando o lixo dessa célula atinge o nível máximo, nesse lugar passa-se a plantar árvores, tornando-o uma
área verde. Mas isso não existe”. FONTE: Parecer técnico da Universidade Federal de Roraima (UFRR).
Disponível em: <http://diariodocongresso.com.br/novo/2013/03/parecer-da-ufrr-aponta-que-aterro-sanitario-setransformou-em-um-lixao/>. Acesso em: 08/08/2017.
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No entanto, o encontro com a torre de detritos circunscrita há poucos metros dessa
localidade evidencia contrastes urbanos da capital (Figura 18). O que constituiria em uma
nova expectativa de postura citadina dos agentes produtores do espaço, conviver com a
deterioração paisagística do seu entorno (Figura 19).
Figura 18 – Paisagem cultural, materializada pelo Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa
Vista, na área de expansão urbana

Fonte: fotografia de arquivo pessoal (2017).

Figura 19 – Avanço da urbanização em direção ao Aterro Sanitário (lixão) da cidade de Boa
Vista

Fonte: fotografias de arquivo pessoal (2017).
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Evolução oriunda de práticas equivocadas, onde inúmeras variáveis estão
inseridas, a própria gestão atual da cidade descreve, em seu Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), as origens e as consequências desse processo.
Caracterizando-as como deficiências presentes tanto na gestão como no gerenciamento dos
RSU gerados na cidade de Boa Vista (2017, p. 68) descreve-as como:
Falta de controle de geração, transporte e destinação de todas as tipologias de
resíduos; Aterro sanitário municipal não atende aos padrões previstos nas Normas
Técnicas regulamentadoras para esse tipo de atividade Não existe coleta seletiva
para atendimento de todos os munícipes; Não existe controle dos gastos reais com o
manejo de todas as tipologias de resíduos no âmbito municipal; O município não
realiza o controle dos geradores de resíduos e de seus transportadores; Equipe de
fiscalização é pequena para a realização de todas as atividades; Falta integração
entre os bancos de dados das Secretarias Municipais; Atualização e integração da
legislação municipal sobre o entendimento em relação aos resíduos gerados no
município; Não há definição das responsabilidades sobre a gestão da logística
reversa de resíduos no município; Não há um Sistema de Gestão Integrada de
Resíduos; Não vinculação de licenças municipais com a comprovação de destinação
adequada de resíduos (BOA VISTA 2017, p. 68).

Assim, esse espaço evolui de um ambiente natural paisagístico para um
amontoado de dejetos e detritos enterrados para a eternidade. O Aterro Sanitário (lixão)
representa, nesse contexto, resultado de uma prática social em relação à destinação do
material do pós-consumo. Refletida na planície urbana alterada, esse elemento haverá de ser
incorporado á uma realidade paisagística imponente e dominante na área de expansão urbana
da capital.
Consequentemente, em face ao crescimento urbano em direção ao Aterro Sanitário
(lixão), as relações urbanas se estabelecem de forma direta ou indireta, com esse recente
objeto da paisagem. Logo, conflitos socioambientais iminentes podem ser desencadeados.
Por outro lado, um conjunto de inciativas que possam, de alguma forma,
estabelecer a amenização da problemática estabelecida, tende a ser desencadeado no sentido
de responder as consequências danosas resultantes da atividade.
3.4 O catador, economia circular e lixo zero: realidades contraditórias.
“Roraimado, roraimeiro, roraimense
Todo um só, mas com finalidade diferente:
O primeiro ama esta terra de todo o coração
O segundo é um garimpeiro que pela cidade não tem afeição,
Apenas busca o ouro e a riqueza, mas não tem pela cidade amor no coração.
O terceiro é aquele que tem o privilégio de nascer neste chão.
Roraima terra da luz, dos lavrados e da imensidão.
El Dorado, todos te buscam, mas estás aqui, mesmo longe das vistas, longe
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da visão”. Leon D`Ávila Barros Cândido.

No poema de Leon D`Ávila Barros Cândido são retratados os atores que
permeiam a imensidão de Roraima e a sua relação com o meio. O roraimeiro é o que procura
o seu sustento das matérias primas do rico estado. Assim como outros vasculharam a terra em
busca da sobrevivência, homens roraimeiros diariamente vasculham as pilhas de lixo, na
busca da sobrevivência.
Nos períodos chuvoso e seco, característicos dessa porção amazônica, ocorrem
fenômenos distintos no local. Alternam-se a neblina em tempo chuvoso, contrastada pela
fumaça gerada oriunda da queima de resíduos e detritos no período seco. Em meio a essa
névoa, ora natural, ora produzida, estão os chamados catadores de recicláveis.
“Catadores e urubus brigam pela sobrevivência no aterro sanitário de Boa Vista” 19
“Em Roraima, vários indígenas têm no lixo a sua sobrevivência” 20.

De diferentes origens, procedências e etnias, estes evidenciam o desdobramento
socioeconômico da gestão e gerenciamento dos RSU na cidade de Boa Vista. Residentes em
diversos locais da cidade e bairros do entorno do lixão, se destacam na paisagem erguida por
dejetos.
Com as mais variadas histórias e dramas, resultantes da exclusão social e de não
serem alcançados pelas políticas públicas direcionadas a esse público, o contingente de
pessoas que ganha à vida na catação dentro do lixão só aumenta.
“Índios e venezuelanos disputam comida em aterro de Boa Vista: Até mil pessoas
por dia buscam sustento em meio ao lixo, dizem funcionários do local”. 21

O número de catadores cresce, na medida em que se agrava a situação políticoeconômica do país repercutida no Estado de Roraima. A esse contexto tem se potencializado o
quadro social de exclusão pelo desdobramento da política econômica de países da América
Latina como Venezuela e Haiti, onde dezenas de imigrantes se juntam aos demais, na
atividade diária de catação dentro do lixão.
Especificamente pela conjuntura das ações equivocadas direcionadas à população
indígena local e regional, não é raro encontrar na atividade de catação dentro do lixão, índios

19

Disponível em: <https://www.boavista.rr.leg.br>. Acesso em: 19 jan. 2017.
Disponível em: <https://www.radioagencianacional.ebc.com.br>. Acesso em: 19 abr. 2017.
21
Disponível em: <https://www.documentação.socioambiental.org>. Acesso em: 03 abr. 2017.
20
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de diferentes locais do estado de Roraima, de etnias variadas e também de outros países.
Como verdadeiros “mineiros de superfície”, garimpam a sobrevivência no que se
habituou caracterizar como lixo urbano. Paradoxalmente, a relação social dos que atuam na
catação de recicláveis recebem entendimentos diversos e contraditórios na significação e
valorização de sua atividade na cidade de Boa Vista.
Se por um lado eles representam ser de extrema utilidade pública, por interceptar
resíduos que permaneceriam dispostos de forma irregular como também pela sua retirada do
meio ambiente, o reconhecimento pela gestão e pela sociedade em geral não se efetiva do
mesmo modo. Apesar dos esforços em se estabelecer uma relação mais adequada entre os
catadores e o poder público municipal, a integração dos catadores de recicláveis no contexto
da problemática acontece de forma insuficiente. Em carta22 endereçada ao executivo
municipal, o relato dos catadores deixa clara a precária situação a que estão submetidos:
A integração dos catadores de materiais recicláveis consiste em uma ação estratégica
para implementação da coleta seletiva, em nossa capital. Nos últimos dois anos
trilhamos caminhos que buscam superar as condições degradantes de trabalho, as
quais os catadores se encontram na atualidade.

Esse “novo garimpo” contrasta com o garimpo que o estado de Roraima
presenciou em períodos passados. A atividade, que nesse período se travava nas regiões
distantes dos centros urbanos, agora está aparente no espaço urbano da cidade de Boa Vista.
Embrenhados no fluxo ininterrupto de caminhões e containers, que despejam todo tipo de
matérias, tentam catar objetos que possam lhes trazer alguma renda.
Nesse contexto inquietante e de perspectivas de alteração não manifestos, cabe à
discussão das variáveis que permeiam esse cenário. No sentido de equacionar a questão
social, não se admitiria, em hipótese alguma, que pessoas exerçam atividades de geração de
renda em tamanha adversidade e insalubridade que qualquer leigo pode verificar e evidenciar.
Efetivados na prática diária das atividades da coleta de resíduos dentro do lixão,
há de se convir à necessidade de implantação de políticas públicas que interrompam a prática.
As ações sistematizadas poderiam, como também deveriam conter exemplos de ações exitosas
de outras localidades, guardadas as especificidades locais, no sentido de implantação de
alternativas a essa atividade degradante e insustentável.
Sendo assim, as atuações e as intenções por parte do executivo municipal
poderiam considerar as variáveis consequências da não observação dos detalhes e
22

Carta dos catadores endereçada a Prefeitura municipal de Boa Vista em 2016.
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particularidades locais. Portanto, o próprio fechamento do lixão para as atividades de catação
merece reflexões, uma vez que o simples fechamento do lixão às atividades de catação
lançaria no contexto social local inúmeras famílias sem perspectivas de obtenção de renda,
com consequências das mais imprevisíveis.
Exemplos para esse entendimento estão presentes na história de Roraima. Na
década de 1990, o fechamento e a expulsão de centenas de garimpeiros que atuavam
ilegalmente nos garimpos de Roraima desencadearam consequências sociais das mais
adversas no ambiente urbano, em especial, na cidade de Boa Vista.
No geral, a introdução desse novo componente à paisagem urbana local, o
elemento lixão, representa, e porque não dizer, simboliza toda uma prática social
diagnosticada no contexto urbano de Boa Vista. Esse converge para uma verdadeira torre de
detritos e do desperdício, resultante do empilhamento de materiais potencialmente recicláveis.
Paralelamente às ações de sensibilização social e postura diferenciada se fazem
necessárias implantação e efetivação na cidade como um todo. Assim, a interrupção da prática
de dar tratamento aos resíduos em descompasso com as premissas da sustentabilidade deve ter
seu start iniciado por políticas públicas balizadas na ampla participação e discussão social.
Como exemplo, princípios da economia circular23 e do lixo zero24 são
proposituras que ganham espaço no cenário mundial e caminham como alternativas
admissíveis tanto no aspecto econômico como no socioambiental.
Considera-se aqui, a particularidade local regional, no que tange aos processos de
implementação e concretização das práticas inovadoras propostas. Fatores condicionados à
estruturação da cadeia dinamizadora dos materiais recicláveis são preponderantes somados a
questões de logística, em especial, nesta região geográfica amazônica.
Há de se indicar soluções também à problemática demonstrada que cessem a
deterioração dos limites da expansão urbana em Boa Vista, consequentemente, propiciando a
preservação do patrimônio ambiental urbano. Reforça-se a necessidade de reavaliar as
práticas sociais e ambientais urbanas da capital para que não se perpetue a prática desconexa
com as novas posturas ambientais da contemporaneidade.
23

Uma economia circular é regenerativa e restaurativa por princípio. Seu objetivo é manter produtos,
componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo. O conceito distingue os ciclos
técnicos dos biológicos.
Disponível em: < https://www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/economia-circular-1/conceito>. Acesso em
08/09/2016.
24
“Liberar o potencial de geração de riquezas no que hoje é simplesmente descartado supõe uma cadeia que vai
da concepção do produto, sua produção e seu uso à coleta seletiva e ao reaproveitamento do que dele subsiste
após o consumo”. Abramovay, R. Speranza, J. S Petitgand, C. Lixo zero: gestão de resíduos sólidos para uma
sociedade mais próspera. – São Paulo: Planeta sustentável: Instituto Ethos, 2013. 77 p. ; 29,7 cm.
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Deste modo, o olhar universitário para com o tema em discussão possibilita um
diagnóstico diferenciado frente aos limites conjunturais à gestão dos RSU gerados. A
aproximação da problemática demonstrada e evidenciada com os acadêmicos, a partir do
próximo capítulo, prescindiu o direcionamento das contribuições e alternativas advindas
desses integrantes da pesquisa.
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4 LIMITES CONJUNTURAIS A GESTÃO DOS RSU GERADOS: CONTRIBUIÇÕES
E ALTERNATIVAS
Retoma-se aqui o conjunto de eventos relativos à gestão dos RSU na cidade de
Boa Vista entendidos como primordiais no encaminhamento da discussão.
Neste aspecto, a gestão e o gerenciamento desprovido de sistemática organizacional conferem
circunstâncias entendidas e compreendidas como limitantes para uma equalização satisfatória
de ordenamento de ações.
Constituindo um olhar diferenciado para com a problemática dos RSU gerados,
coloca-se em perspectiva de análise o entendimento acadêmico frente ao contexto
identificado. Deste modo, quais seriam de fato as verdadeiras impressões acadêmicas frente à
problemática socioambiental vivenciada na cidade de Boa Vista? E mais, de que modo às
contribuições e alternativas se colocam como pertinentes a partir do ponto de vista
acadêmico?
A conjuntura em que se encontram a gestão e o gerenciamento dos RSU gerados
na cidade de Boa Vista e a articulação com variáveis conexas são estabelecidas como
parâmetros para esclarecimento e encaminhamento de propostas nesse capítulo.
A verificação do conjunto de informações obtidas pelo processo de investigação
junto aos acadêmicos proporcionou o entendimento das variáveis inerentes à problemática
evidenciada. Fizeram-se oportunos a análise e o entendimento dos inúmeros aspectos
verificados e ordenados de maneira a buscar possíveis soluções.
Nesse momento, eles são motivados a comunicar o que aprenderam e a FONTE de
onde obtiveram a informação. A partir desse ponto, e exercitando as habilidades do
pensamento crítico e a aplicação imediata do conteúdo recentemente adquirido, os
alunos são motivados a rever e analisar o registro das hipóteses iniciais, até à
resolução definitiva do problema que deu início ao processo de aprendizagem
(DECKER; BOUHUIJS, 2009, p. 198).

Assim, quatro aspectos fundamentais para o entendimento da problemática
confirmada se materializam. O primeiro aspecto a ser considerado perpassa pela compreensão
de que a riqueza e a pluralidade das argumentações, das respostas e das propostas,
direcionaram a perspectiva de compreensão do processo que se efetiva na gestão dos RSU
gerados em Boa Vista.
O segundo aspecto corrobora o entendimento de que, na medida em que as
informações e argumentos expostos pelos acadêmicos estão correlatos pela pluralidade de
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experiências de vida local, aufere grau de importância na avaliação de especificidades locais.
A terceira exterioridade retratada no processo de investigação se concretiza pelo
fato da possibilidade em recriar a realidade por eles vivenciada, oportunizada pela sua
inserção na pesquisa bem como a nova experiência a ser enfrentada.
O derradeiro argumento é, ao mesmo tempo, substancial e de extrema importância
nesse contexto. Ele se efetiva na contraposição de discursos prontos e pré-elaborados,
geralmente propalados pelos discursos governamentais e midiáticos a que estão sujeitos. Em
momentos de evocação espontânea e provocativa por estímulos e subsídios para a formulação
de questionamentos e consolidação de proposições efetivas é que se procura trazer as
resoluções colaborativas dos acadêmicos.
4.1 A aproximação da problemática com os acadêmicos
Um aspecto de suma importância dentro da proposta de trabalho configurou-se em
estabelecer uma proximidade da problemática com a academia e os acadêmicos. Não que em
outros momentos essa relação não aconteça de maneira plena e substancial. Ocorre que essa
orientação delineia e se encaminha como alternativa às propensas proposituras, assinalada por
uma proposta metodológica diferenciada.
Não obstante às práticas corriqueiras, entende-se que a metodologia possa se
configurar também como princípio norteador do processo de formação acadêmica. Nesse
sentido, a formação docente em Geografia, mais especificamente na licenciatura, se efetiva
guiada pela prática diferenciada a fim de obter o aprimoramento dentro do processo de
formação.
Em uma sociedade cada vez mais complexa, enfrentamos constantemente novos
problemas e desafios. Os meios tradicionais de enfrenta-los são a formação
continuada, os seminários profissionais, a publicação de artigos, etc. No entanto,
esse processo é lento. Provavelmente, quando se encontrarem as respostas, os
problemas já não serão relevantes e a sociedade já terá proposto novas questões, que
exijam novas soluções. Já não se buscam respostas aos desafios apenas na própria
profissão. Para progredir, pesquisa e ensino precisam inserir-se no processo de
desenvolvimento, em uma interação dinâmica (ARAÚJO; SASTRE, 2009, p. 2021).

Assim, é nesse cenário que o processo de formação contempla as possíveis
demandas da sociedade contemporânea. No caso específico dos acadêmicos integrantes da
pesquisa, turmas do curso de Geografia da Universidade Estadual de Roraima – UERR, do 2˚
semestre matutino e do 4˚ semestre noturno, é provável que devam se deparar com essa
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conjuntura no decorrer da carreira como também da inserção no mercado de trabalho.
Nesse contexto, a determinação em torná-los protagonistas do processo de
identificação e solução da problemática dos resíduos sólidos em Boa Vista vislumbrou o
enriquecimento da pesquisa como um todo. Abandona-se proposta de apenas um interlocutor
no desvendamento da problemática, multiplicando-se as possibilidades de argumentos e
encaminhamentos para abrandar a problemática em questão.
A postura vinculada a instrumentos capazes de responder de forma efetiva as
demandas de formação e atuação profissional ganham importância na medida em que são
incorporadas visões distintas, de diferentes atores e com inúmeras possibilidades de reflexão e
ponderação. O olhar diferenciado que os acadêmicos proporcionaram à pesquisa foi
referendado primordialmente na postura do exercício da cidadania, corroborada com a
instrumentalização adquirida na academia.
O processo de intervenção que ocorreu junto aos acadêmicos do curso de
licenciatura em Geografia da UERR se projetou como possibilidade de análise científica
comunitária. Vários desses acadêmicos são citadinos de diferentes bairros da capital e, de
alguma maneira, se inserem no contexto da produção do espaço urbano. O resultado da
proposta se efetiva como fator decisivo na contribuição para a mitigação da problemática da
cidade de Boa Vista.
O munícipe/aluno, inserido no ambiente acadêmico, encontra-se sujeito a
impulsionar o processo de construção do conhecimento.
Na APB, após a definição do problema, os alunos são motivados a usar as
informações / conhecimentos que já possuem e, desenvolvendo as habilidades de
pensamento reflexivo, analisar o problema, identificando aqueles conhecimentos que
ainda precisam ser adquiridos (DECKER; BOUHUIJS, 2009, p. 196).

Na medida em que as relações desenvolvidas nesse ambiente proporcionam o
sujeito a se ver e entender o mundo por outros ou múltiplos prismas, se concretiza um novo
processo de diálogo. A probabilidade de a “visão de mundo” ser alterada se amplia,
impetrando diferentes argumentos e conceitos que lhes são colocados à reflexão.
A possibilidade de ruptura caminha lado a lado com a descoberta de novos
posicionamentos histórico-políticos, indutores de proposições mediadas por novos valores e
novas verdades. A interposição de fatos e opiniões em um campo ideológico múltiplo,
característico do contexto acadêmico, demandará arguições e argumentações passíveis de
censuras e repreensões dos pares e demais atores do processo. Esse aspecto peculiar da
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academia proporcionou o ajuste necessário às manifestações diferenciadas e divergentes
existentes dentro e fora do contexto acadêmico, potencializando a diversificação de
proposituras e encaminhamentos dos temas abordados.
Assim, parafraseando a letra da música Cruviana, do cantor roraimense Neuber
Uchôa, as proposituras acadêmicas têm muito a dizer para essa aldeia Boa Vista. E como cio
da tribo, essas poderão até fecundar25.
4.2 A aprendizagem baseada em problemas – ABP como metodologia de análise
Métodos tradicionais, abordagens clássicas e ações superadas de construção de
conhecimento são técnicas triviais do dia a dia de sala de aula. O envolvimento de acadêmicos
dentro das discussões reflexivas encaminhadas por ações propositivas, se faz imprescindível
dentro do contexto educacional.
Um antigo provérbio chinês expressa em poucas palavras à diferença entre o
ensino baseado na disciplina tradicional e o modelo didático baseado em projetos: Diga-me e
esquecerei. Mostre-me e recordarei. Envolva-me e compreenderei. Retire-se e atuarei
(ARAÚJO; SASTRE, 2009, p. 26).
A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) – Problem-Based Learning
(PBL), como é conhecida mundialmente, é essencialmente uma metodologia de ensinoaprendizagem caracterizada pelo uso de problemas da vida real para estimular o
desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades de solução de problemas e a
aquisição de conceitos fundamentais da área de conhecimento em questão (RIBEIRO, 2010,
p. 13). “Cada estudante terá a oportunidade de expressar seu entendimento atual do problema,
e o resultado da discussão deverá ser registrado" (DECKER; BOUHUIJS, 2009, p. 196).
Muitas atividades educacionais poderiam ser caracterizadas como ABP, tais como
projetos e pesquisas.
O PBL, como metodologia de ensino-aprendizagem, estaria pautado no pressuposto
de que o conhecimento prévio em relação a um assunto – ativado nesta metodologia
durante a análise inicial do problema – determina a natureza e a quantidade de
conhecimentos novos que podem ser processados (RIBEIRO, 2010. p. 17).

Expressão que abrange diferentes enfoques do ensino e da aprendizagem, a ABP
tem como objetivo garantir uma relação dialética entre a teoria e a prática. Ela pode se referir
25

UCHÔA, Neuber. Cruviana. Música.
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a conceitos didáticos baseados somente na resolução de problemas ou a conceitos que
combinem os cursos tradicionais com resolução de problemas por meio do trabalho com
projetos. Ambos têm em comum o foco no processo ensino e aprendizagem do estudante
(ARAÚJO; SASTRE, 2009, p. 17).
O problema inserido na discussão acadêmica pode considerar o encaminhamento
de soluções construídas. Araújo e Sastre destacam que:
O problema prático pode ser sintoma de alguma falha em nossas teorias e
suposições. Esse problema, por sua vez, gera outro problema teórico: o da razão de
que existia um problema prático. A solução para um problema teórico é uma teoria
nova que o explique. Se a explicação teórica das causas do problema teórico o
resolve, existem provas sólidas de que a teoria é válida. O que se descreve é a
correlação dinâmica entre a prática e a pesquisa, em que a primeira gera problemas
práticos (entre outras coisas); e a segunda, possibilidades e respostas teóricas ao
elaborar novos conhecimentos. (ARAÚJO e SASTRE, 2009, p. 23)

Considerando que a problemática evidenciada na cidade de Boa Vista perpassa
por variáveis complexas e que ações devam considerar contextos marcados por fragilidades e
interesses díspares, a análise pela ABP favorece a interlocução.
A ABP favorece soluções interdisciplinares. Ao trabalhar com problemas complexos,
ainda sem solução, do mundo real, os estudantes têm de aprender a relacionar
conhecimento de diferentes áreas, já que os problemas da vida real não apresentam a
divisão acadêmica em matérias e disciplinas. Para isso, os alunos recebem
ferramentas para lidar com diferentes paradigmas científicos, conhecimentos de
diversas disciplinas. (ARAÚJO e SASTRE, 2009, p. 18)

Acredita-se que a ABP possa favorecer as habilidades dos atores inseridos no
desenvolvimento de projetos. Com a experiência adquirida em diversos projetos ao longo da
vida acadêmica, os estudantes aprendem a criá-los e estruturá-los – desde a definição do
problema, as análises, as teorias, os experimentos, as sínteses, as soluções possíveis e as
aceitáveis, até as conclusões, a avaliação e as consequências. Aprendem também a expor o
processo e os resultados no momento certo, com relatórios ou artigos científicos sobre o tema
trabalhado (ARAÚJO, SASTRE, 2009, p. 19).
4.3 O olhar universitário frente à problemática ambiental
O conhecimento acadêmico considerado nessa perspectiva é destaque no conjunto
de processos de ensino e tem como consequência o protagonismo sugerido para a pesquisa.
Apresentar questões vivenciadas no dia a dia das comunidades e, consequentemente, dos
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próprios acadêmicos para reflexão dentro da academia se colocam como oportunidade para o
processo de formação. A problemática ambiental, claramente estabelecida e sedimentada
como verdade do senso comum, propiciará o aprofundamento no processo reflexivo
proporcionado pela academia que certamente subsidiará a mediação do conhecimento, incluso
no processo de formação docente.
Ao analisar mais profundamente essas questões, os alunos aprendem e utilizam as
disciplinas e teorias consideradas necessárias à resolução de problema, isto é, os
problemas definem as disciplinas e vice-versa (ARAÚJO; SASTRE, 2009, p. 24).

A propositura oriunda de uma massa crítica que, em tese, deva conter subsídios
diferenciados do senso comum, pode acontecer estimulada pela intervenção mediada à
solução de uma problemática.
O projeto baseado em problemas é essencial para se compreender a
interdisciplinaridade dos problemas da empresa, da sociedade e da vida real e
possibilitar aos graduados universitários lidar com problemas ainda não conhecidos
do futuro. O objetivo do estudo amplo e uma compreensão das conexões existentes
entre os diferentes campos e habilidades para, assim, poder atuar em uma sociedade
cada vez mais complexa e em constante mudança (ARAÚJO; SASTRE, 2009, p.
24).

Avalia-se, assim, que as ações encaminhadas possam estar mais associadas ao
exequível e ao necessário, consequentemente, mais distantes dos entusiasmos conhecimentos
adquiridos pelas experiências e vivências cotidianas.
Essas possibilidades e probabilidades devem ser consideradas dentro do processo
de formação na medida em que considera o ensino específico criado pelos professores para
que os alunos pensem e se percebam no processo de apropriação do conhecimento e em seu
próprio desenvolvimento como aprendizes (RUÉ, 2009, p. 159).
4.3.1 Mediação em períodos distintos
Discutir as inúmeras variáveis relacionadas à problemática dos RSU gerados na
cidade de Boa Vista faz-se necessário a um melhor entendimento. As complexas relações
relativas à coleta, à destinação e, em especial, à disposição final dos Resíduos Sólidos
Urbanos gerados na cidade são essenciais para a compreensão da problemática evidenciada.
Conforme a seleção e descrição do problema (ou dos múltiplos problemas
relacionados) a ser trabalhado pelos alunos, a próxima etapa da metodologia da
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problematização deve motivá-los ao processo de reflexão e análise que conduza à
identificação dos “postos-chave” do problema. Estes devem ser, ou incluir, as
informações, os conteúdos, as habilidades ou as atitudes que ainda precisam ser
desenvolvidos pelos alunos nessa etapa do programa (DECKER, BOUHUIJS, 2009,
p. 196).

Para o processo de intervenção com os acadêmicos, se efetivaram três períodos
distintos no decorrer da pesquisa, compreendendo que o procedimento adotado se adéqua na
obtenção dos resultados esperados (Quadro 01).
Em um primeiro momento, foi proposta aos acadêmicos, uma análise da atual
conjuntura no trato com os RSU gerados na cidade de Boa Vista, sem que se aprofundassem
nos conhecimentos inerentes à problemática evidenciada. Nesse primeiro processo de
intervenção não foram estabelecidas conexões resultantes da prática em lidar com os RSU
gerados.
Nesse sentido, efetivou-se a ação inicial junto aos acadêmicos, pautadas em uma
intervenção mediada. Com contato prévio limitado com o pesquisador, os acadêmicos tiveram
a possibilidade de expor o que pensam sobre a problemática dos RSU gerados na cidade de
Boa Vista, mediados por um texto inicial, planejado por e a partir de informações relativas ao
tema (APÊNDICE A).
Quadro 1 - Atividades desenvolvidas Pré Intervenção junto aos acadêmicos
ATIVIDADE
Contato:
Visita aos acadêmicos das duas turmas do curso de Geografia da Universidade
Estadual de Roraima – UERR (2˚ semestre matutino e do 4˚ semestre noturno);
Apresentação:
 Apresentação da pesquisa e da proposta de trabalho aos acadêmicos a serem
desenvolvidas durante o processo de intervenção;
Redação:
 Elaboração de texto pelos acadêmicos, pré interação e visitas técnicas, com as
respectivas opiniões de ações e encaminhamentos, entendidos como prioritárionecessários que precisam ser efetivados, no sentido de mitigar a problemática
evidenciada;
Análise:
 Diagnóstico, tabulação, interpretação e correlação das opiniões relatadas, das
proposições e dos encaminhamentos oriundos do espectro acadêmico;
Apreciação:
 Análise das opiniões apontadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.


MÊS DE
REALIZAÇÃO
Setembro de 2017
(1º semana)
Setembro de 2017
(1º semana)
Setembro de 2017
(2º semana)
Setembro de 2017
(3º e 4º semana)
Setembro de 2017
(3º e 4º semana)

Em um segundo momento, a relação entre acadêmicos e pesquisador se efetivou
de forma mais intensa e substancial na intenção de obtenção de resultados após o processo de
interação. De tal modo, a proposta em formato de minicurso foi sugerida e desenvolvida de
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forma plena, entendendo que esses subsídios relacionados durante a referida etapa poderiam,
de alguma maneira, auxiliar nas discussões correlatas, objetivando o entendimento e a
consolidação de propostas que atenuem a precária situação vivenciada (Quadro 02).

Quadro 2 - Atividades de intervenção junto aos acadêmicos (minicurso)
ATIVIDADE
Atividade Teórica:
 Exposição de histórico documental, bibliográfico,
fotográfico, audiovisual, mapas, etc. entendidos
como necessários à melhor compreensão e descrição
da problemática da destinação e da disposição final
dos resíduos sólidos gerados em Boa Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita à área de expansão urbana (Garden Shopping
– Bairro Caçarí) localizada na zona leste da cidade
Boa Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita à praça revitalizada (Praça da Bandeira) pela
prefeitura municipal, localizada no centro da cidade
Boa Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita à área denominada Ecoponto municipal de
pneus inservíveis, (Bairro Pricumã) localizado na
zona oeste da cidade Boa Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita ao antigo local de destinação e disposição
final de RSU gerados, (Bairro São Bento) localizado
na zona oeste da cidade de Boa Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita à Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis de Roraima - Terra Viva, (Bairro Bela
Vista) localizado na zona oeste na cidade de Boa
Vista - RR;
Visita técnica:
 Visita ao Aterro Sanitário (lixão), localizado na área
de expansão urbana da zona oeste da cidade de Boa
Vista - RR;
Fonte: Elaborado pelo autor.

1˚
ATIVIDADE
INTERATIVA

2˚
ATIVIDADE
INTERATIVA

MÊS
DE
REALIZAÇÃO

Novembro de
2017
(1º semana)

X

X

Novembro de
2017
(2º semana)

X

Novembro de
2017
(2º semana)

X

Novembro de
2017
(3º semana)

X

Novembro de
2017
(3º semana)

X

Novembro de
2017
(3º semana)

X

Novembro de
2017
(4º semana)

Assim, entendeu-se a necessidade de fornecer reforços à compreensão, bem como
das ações desenvolvidas até o presente momento, pela política de Gestão e de Gerenciamento
dos RSU gerados, implementados pela sociedade, em geral, e em especial, das ações
decorrentes do executivo municipal da cidade de Boa Vista.
Nesse propósito, a mediação pautou-se em uma proposta efetivada através de um
minicurso. Intitulado Subsídios ao entendimento e ao encaminhamento de propostas
mitigadoras à gestão dos resíduos sólidos gerados na cidade de Boa Vista – RR, o qual se

81

desenvolveu em dois dias.
Em um terceiro momento efetivaram-se visitas técnicas (Figuras 20 A, B, C e D e
21 A, B, C e D) no sentido de comprovação in loco do modelo de gestão praticado pelo
executivo municipal. Realizadas a partir de parâmetros, correlações e comparações dentro da
malha urbana da cidade de Boa Vista, as visitas tiveram o intuito de vivenciar a
materialização das ações implementadas no ambiente urbano.
Figura - 20 Visita técnica aos pontos extremos urbanos e na antiga lixeira pública da cidade de
Boa Vista

Fonte: Scacabarossi, Haroldo, 2017.

Dessa maneira, os olhares diferenciados para as constatações evidentes se
concretizam na medida em que são reveladas características da prática até então verificadas
como normalidades. Assim, as visitas técnicas trilharam caminhos possíveis tanto no que diz
respeito ao início de um entendimento mais aprofundado sobre o tema, bem como forneceu
elementos imprescindíveis nas proposições acadêmicas.
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Figura - 21 Visita à Associação de catadores de recicláveis Terra Viva e ao Aterro Sanitário
(lixão) da cidade de Boa Vista

Fonte: Scacabarossi, Haroldo, 2017.

Deste modo, se concretizaram as atividades propostas, sendo uma relativa a
questões teóricas (em sala) e outra correspondente a uma intervenção prática (visita técnica).
As ações subsidiaram as prováveis proposituras e alternativas aos Limites Socioambientais e
Culturais na gestão dos resíduos sólidos gerados na cidade de Boa Vista – RR, de acordo com
o entendimento descrito pelos acadêmicos inseridos na pesquisa (Quadro 03).

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas, Pós-interação junto aos acadêmicos
ATIVIDADE




Redação:
Elaboração de texto pelos acadêmicos, pós-interação e visitas técnicas, com o
relato das opiniões, encaminhamentos e ações entendidas como prioritárionecessárias que precisam ser efetivadas, no sentido de mitigar a problemática
evidenciada;
Análise:
Diagnóstico, tabulação, interpretação e correlação dos dados relatados, das
proposições e encaminhamentos oriundos do espectro acadêmico;

MÊS DE
REALIZAÇÃO
Dezembro de 2017
(1º semana)
Dezembro de 2017
(2º semana)
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Apreciação:
Verificação das opiniões encaminhadas.

Dezembro de 2017
(3º e 4º semana)

Fonte: Elaborado pelo autor.

Das atividades desenvolvidas, pós-interação junto aos acadêmicos há de se
considerar aspectos pertinentes tanto em relação à proposta da pesquisa, como também o
aparecimento de postulações até então não vinculadas com a proposta inicial.
Em um primeiro momento, aparece como essencial o fator relacionado à
percepção que o acadêmico projeta sobre a problemática da pesquisa. De fato, os
conhecimentos prévios evidenciados se fazem presente na medida em que as proposições
estão pautadas em ações características de um precedente conhecimento, característicos de
sujeitos citadinos em formação docente.
Um segundo aspecto a ser considerado diz respeito à identificação dos limites
conjunturais inerentes à temática. As variáveis culturais, intrínsecas à população da cidade de
Boa Vista, se colocam como diferencial a ser considerada visto que o grau de dificuldade em
estabelecer uma postura frente aos encaminhamentos propostos ambientalmente corretos se
coloca como mais um obstáculo a ser considerado na análise geral.
Um terceiro ponto a ser destacado dentro da percepção acadêmica diz respeito às
conexões e vinculações a serem consideradas. Nesse sentido, as variáveis correlatas com o
desperdício, à dinâmica da paisagem urbano/ambiental relacionada à gestão dos RSU gerados
na capital se estabelecem como interdependentes, uma vez que a verificação subsidiada pelo
projeto de intervenção e as atividades in loco proporcionaram a reflexão dentro da
caracterização identificada.
Todas as considerações relatadas a partir desse entendimento se encaminham para
uma prática docente diferenciada, entendida como prioritária e necessária na medida em que
possa incrementar a formação docente.
4.3.2 A problemática demonstrada/ evidenciada
No sentido de mitigar a problemática evidenciada e dentro da perspectiva de
efetivação de ações prioritárias e necessárias, vislumbra-se um cenário compreendido de
distintas anotações. A leitura realizada das opiniões descritas pelos acadêmicos traz
questionamentos e interpretações que subsidiam a reflexão da problemática dos RSU gerados
na cidade de Boa Vista.
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Assim, já nas considerações iniciais, o entendimento é que o corpo docente
distingue a problemática da gestão e do gerenciamento dos RSU gerados na cidade de Boa
Vista, assinalando os encaminhamentos pertinentes em função das causas aparentes. O peso
da demanda socioambiental se faz presente na interpretação dos relatos bem como nas ações
prioritárias encaminhadas nessa intervenção.
Nesse entendimento, reconhecem-se casualidades entendidas como precursoras e
impulsionadoras que potencializam a problemática tanto no que diz respeito à gestão como no
gerenciamento dos RSU gerados na cidade de Boa Vista. Essas evidências desencadeiam pelo
menos três vertentes ou flancos de atribuições de responsabilização aos fenômenos
ressaltados.
De tal modo, aos munícipes e ao poder público municipal são atribuídos posturas
e comportamentos entendidos como antagônicos à boa prática socioambiental.
Compreende-se esses encaminhamentos pelos relatos assinalados e demonstrados.
Os argumentos são elucidados considerando a pouca importância despendida ao tema pelas
gestões que se sucederam no comando da cidade, como também os conceitos contemporâneos
de responsabilidade socioambiental, a exemplo da demanda consumista exagerada e
inadequada, esses atribuídos aos munícipes boa-vistenses em geral.
4.3.3 A identificação dos limites conjunturais pós- subsídios à problemática
Em primeira análise, apresentam-se indagações evidentes que, de certa forma,
procuram identificar as possíveis motivações para a problemática observada. Os limites
conjunturais verificados perpassam por temas atribuídos aos aspectos emocionais, pelas
práticas e atribuições consideradas com o comprometimento ou a falta desse para com a
adequada conduta ambiental ligada ao tema e, finalmente, imputações de proposições aos
respectivos responsáveis por todo o processo de gestão.
Em relação aos aspectos relacionados à emoção, insegurança, sofrimento e temor
são relatos que aparecem com frequência nas preocupações narradas. Seguem nessa
perspectiva, análises assinaladas como parâmetros de interpretação que apontam ausência de
conscientização e padrões de consumo em desacordo com a boa prática socioambiental dos
munícipes em geral.
Em uma perspectiva mais gerencial, atribuição direcionada ao executivo
municipal (Quadro 04), esboçam-se interpretações relacionadas à prática que podemos
chamar de equivocada, ou seja, uma ação executada, em especial pelo poder público
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municipal, não condizente com o que se espera do principal agente para o setor. Nesse
contexto, os relatos induzem a considerar que a gestão municipal deveria ser o principal
agente encarregado de executar os preceitos legais e socioambientais que permeiam as
questões relativas aos resíduos gerados, na verdade se comporta como o epicentro das agruras
socioambientais da problemática vivenciada.
Por conseguinte, as interpretações dos relatos remetem a referências e atribuições
relativas a pertenças responsabilidades. Compreende-se a presença ou, como poderíamos
dizer, à crença que, na complexa análise da problemática, evidenciam-se dois agentes atuando
isolados ou concomitantes. Aos munícipes, de uma forma geral, e ao poder público municipal
são atribuídas responsabilidades e culpabilidades pelo aviltamento das condições gerais
praticadas, bem como pelas atribuições ausentes no trato com o material do pós-consumo.
Quadro 4 - Conexões, imputações e atribuições de responsabilidades
MARCOS ASSINALADOS COMO CONEXOS À
PROBLEMÁTICA EVIDENCIADA.

IMPUTAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DE
RESPONSABILIDADES.
Munícipes

1) Insegurança (Incerteza)
2) Sofrimento (Aflição)

Munícipes

3) Temor (Receio)

Munícipes

4) Valoração

Munícipes

5) Conscientização/Sensibilização

Munícipes

6) Comportamental (Conduta)

Munícipes

7) Consumismo (Conduta)

Munícipes
a

Executivo municipal e Munícipes

9) Incentivo (ausência de fomento a uma prática eficaz
no trato com os resíduos)

Executivo municipal e Munícipes

8) Descaso (grau
problemática)

de

importância

para

com

10) Dimensão da problemática no trato com os resíduos

Executivo municipal e Munícipes

11) Desrespeito (com o tema ‘resíduos’ e com a
problemática)

Executivo municipal

12) Atitude (ausência de pretensão em resolver à
problemática)

Executivo municipal

13) Relevância (reduzida importância para com a
problemática)

Executivo municipal

14) Diagnóstico (ausência de detalhamento
consequências ambientais e sociais)

das

Executivo municipal

da

Executivo municipal

15) Cidadania (catadores sem exercício
cidadania)

pleno
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16) Responsabilização (atribuição de responsabilidades)

Executivo municipal

17) Fiscalização (inspeção)

Executivo municipal

18) Averiguação (verificação)

Executivo municipal

19) Controle (ausência)

Executivo municipal

20) Obrigação Legal

Executivo municipal

21) Geográfica (Localização em área urbana)

Executivo municipal

22) Manejo/seleção (no tratamento atribuído aos resíduos
gerados)

Executivo municipal

23) Incoerência (propaganda enganosa)

Executivo municipal

24) Divulgação (propaganda enganosa)

Executivo municipal

25) Prevenção (Inexistência)

Executivo municipal

Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, os aspectos conexos atribuídos aos munícipes como preponderantes têm
contribuído para danos ao meio ambiente de forma geral, e também na cidade de Boa Vista.
No entendimento das proposituras, medidas de sensibilização para futura conscientização se
fazem necessárias, considerando um juízo preocupante para a temática, necessitando a
implantação de medidas mitigadoras que minimizem os impactos causados pelos materiais do
pós-consumo.
No que diz respeito aos aspectos correlatos atribuídos e que contribuem para o
descaso com a destinação dos resíduos gerados na cidade de Boa Vista, considera-se o
entendimento de que se atribui à gestão pública municipal a responsabilização da
problemática evidenciada. As ações oriundas da gestão municipal no sentido de mitigar a
problemática são entendidas como insuficientes.
O entendimento para esse tipo de comportamento se dá em função de que a
problemática tem pouca prioridade no que diz respeito ao encaminhamento das possíveis
medidas que minimizem os impactos socioambientais, ligados aos RSU gerados.
Apesar de considerar que o executivo municipal consegue desenvolver uma
política de coleta regular satisfatória, não se aplica o êxito na destinação e disposição final
desses resíduos coletados na cidade. Nesse aspecto, o descaso com a destinação do lixo que é
gerado na cidade de Boa Vista se faz preocupante. A constatação se apresenta pela
problemática evidenciada no Aterro Sanitário de Boa Vista ou, como é conhecido, o lixão da
cidade de Boa Vista.
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Averiguar os danos causados ao meio ambiente pela atual prática em dispor os
RSU gerados no atual Aterro Sanitário (lixão) também se faz necessário. Entende-se que a
constatação efetiva de danos são verdades que precisam estar concretizadas de forma
contínua, no sentido de encaminhar responsabilidades a quem se fazem imprescindíveis. As
consequências resultantes da prática, a forma ineficaz e desprovida de planejamento
potencializam práticas confusas e que tendem a não equalização da problemática evidenciada.
Nesse contexto, evidencia-se a responsabilização à gestão municipal, tanto no
aspecto legal como político, das ações de mitigação não implementadas. Nos relatos, o
desdobramento dessa prática considera a gestão como responsável pela atual conjuntura e
problemática dos RSU gerados na capital, atribuindo-lhe responsabilidades pela prática
verificada.
4.4 Intervenções e proposituras
Tendo em consideração as interações e proposituras evidenciadas pelos
acadêmicos, há de se indagar quais ações efetivas de intervenção aparecem nas descrições
acadêmicas. Considerando a análise pós a identificação dos limites conjunturais, os relatos
orientam efetivamente as escolhas verificadas no decorrer da pesquisa.
No que diz respeito às possíveis intervenções para a mitigação da problemática
dos RSU gerados na cidade de Boa Vista, aparecem relatos que se desenvolvem em forma de
proposituras acadêmicas. Esse entendimento é compreendido na medida em que se
relacionam ações necessárias a serem efetivadas no sentido de mitigar a problemática.
A análise das opiniões propostas trazem indicações e sugestões dos
encaminhamentos a serem implementados (Quadros 05 e 06).

Quadro 5 - Proposituras e ações imprescindíveis pré-interação mediada
PROPOSITURAS

DELINEAMENTO E AÇÕES IMPRESCINDÍVEIS

POLÍTICAS
PÚBLICAS

1) Construção de um novo aterro;
2) Apoio material e logístico aos catadores de recicláveis;
3) Ação educativa e incremento da Educação Ambiental no âmbito das escolas
da cidade de Boa Vista;
4) Redução da geração de resíduos;
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5) Sensibilização e um processo de reeducação da população em geral;
6) Incentivo às associações e às cooperativas e catadores de recicláveis que
atuam na cidade de Boa Vista;
7) Implementação dos chamados Ecopontos na cidade de Boa Vista
8) Implantação de uma beneficiadora de recicláveis na cidade de Boa Vista;
9) Uma melhor divulgação, para a sociedade em geral, dos benefícios da
coleta seletiva
10) Tratamento de forma adequada aos resíduos sólidos gerados na cidade de
Boa Vista;
11) Formalização dos trabalhadores/catadores de recicláveis que atuam na
cidade de Boa Vista;
12) Criação de cooperativas pelo poder público municipal;
13) Tratamento de forma adequada aos resíduos sólidos gerados na cidade de
Boa Vista;
14) Estímulo ao consumo de novos materiais, de preferência, os que se inserem
como biodegradáveis.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Quadro 6 - Síntese das proposituras sugeridas pelos acadêmicos
PROPOSITURAS ACADÊMICAS SUGERIDAS A MITIGAR A PROBLEMÁTICA DA GESTÃO
DOS RSU GERADOS NA CIDADE DE BOA VISTA.
AÇÕES EFETIVAS

JUSTIFICATIVA À IMPLEMENTAÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICAS



1)
Construção
novo aterro

de

um

Dentre as opiniões apresentadas como possíveis soluções
para a problemática dos RSU gerados na capital, a
construção de um novo Aterro Sanitário evidencia-se
como pertinente. Em meio às razões para esse novo local
para a destinação dos resíduos gerados na cidade de Boa
Vista destacam-se os seguintes aspectos:
a) A construção do novo Aterro Sanitário atenderia os
padrões aceitáveis, tanto no que diz respeito à legislação,
como também no aspecto ambiental, ou seja, que atenda
a normatização imposta por força de legislação,
consequentemente, que atenda os protocolos que primem
pela não poluição e degradação do meio ambiente. A
proposição se justifica por perceber que o atual Aterro
Sanitário, não atende os padrões aceitáveis no que diz
respeito à questão ambiental;
b) Que atenda às necessidades do município por um período
substancial, considerando o alto custo de efetivação desse
tipo de empreendimento;
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c)

a)

2)
Apoio material e
logístico aos catadores de
recicláveis

b)

c)

d)

e)

POLÍTICAS PÚBLICAS

a)

3)
Ação educativa e
incremento
da
Educação
Ambiental no âmbito das
escolas da cidade de Boa Vista

4)
Redução da geração
de resíduos

a)

No contexto de transferência do atual aterro para outro
local, destacam-se as proposições que abordaram a
questão de ordem geográfica. A ação se explica, no
entendimento que o aterro se encontra próximo à área
urbana da cidade, sendo necessária a construção de um
novo aterro distante da mancha urbana de Boa Vista.
Nesse contexto, entende-se que a propositura de
transferência para uma área distante do centro urbano da
capital deixaria distante os problemas decorrentes da
prática em lidar com os resíduos gerados pelos
munícipes. Considera-se nessa perspectiva que, a prática
em lidar com os RSU gerados, permaneceria como é feita
atualmente, ou seja, sem levar em consideração os
aspectos socioambientais pertinentes para esse tipo de
atividade.
Na opinião dos acadêmicos um auxílio mais efetivo aos
catadores de recicláveis se faz necessária. Esse
entendimento, segundo os relatos, proporcionaria aos
catadores situações mais favoráveis tanto na coleta como
na comercialização. Em um primeiro momento, a própria
melhoria das condições de trabalho teria impacto
positivo, uma vez que as condições atuais de trabalho nos
respectivos locais de triagem de recicláveis não são das
melhores. Em um segundo momento, ganharia a
sociedade em geral na medida em que, melhoraria o
processo de encaminhamento para reciclagem de
materiais recicláveis, que deixariam de ir para os lixões,
dentro de uma perspectiva de correta conduta
socioambiental efetivada pelos catadores;
Apoio aos catadores que já estão em atividade junto às
associações e cooperativas de coleta e de triagem de
recicláveis;
Apoio às associações e cooperativas de catadores de
recicláveis como Política Pública do executivo
Municipal;
Investimento e melhoria da infraestrutura das associações
e das cooperativas de triagem de recicláveis da cidade de
Boa Vista;
Formalização, fomentada pela prefeitura municipal de
Boa Vista, de todos os trabalhadores que atuam como
catadores de recicláveis na cidade de Boa Vista,
A ação educativa dar-se-ia de duas formas.
Primeiramente seria proposto um incremento das ações
nas escolas de forma geral, com palestras e oficinais, no
sentido de sensibilizar um considerável número de
estudantes visando à própria conscientização dos mesmos
e que esses sejam multiplicadores das medidas que visem
minimizar a problemática do lixo na cidade de Boa Vista.
Assim, as palestras educativas nas escolas, de
responsabilidade do município como as de
responsabilidade do estado de Roraima localizadas na
cidade de Boa Vista, seriam o começo do processo de
conscientização da população.
Ações que possam, de alguma maneira, reduzir a
quantidade de resíduos gerados pela coletividade boavistense em geral;
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5)
Sensibilização
e
reeducação da população em
geral

6)
Incentivo
às
associações e às cooperativas e
catadores de recicláveis que
atuam na cidade de Boa Vista

7)
Implementação
chamados
Ecopontos
cidade de Boa Vista

dos
na

8)
Implantação de uma
beneficiadora de recicláveis
na cidade de Boa Vista

POLÍTICAS PÚBLICAS

9)
Ação educativa e
incremento
da
Educação
Ambiental no âmbito das
escolas da cidade de Boa Vista
10)
Tratamento de forma
adequada aos resíduos sólidos
gerados na cidade de Boa
Vista

11)
Formalização
dos
trabalhadores/catadores
de
recicláveis que atuam na
cidade de Boa Vista

12)
Criação
cooperativas
pelo
público municipal;

de
poder

a) Ação constituída na efetivação e concretização da
Educação Ambiental como medida instrutora, focada na
problemática
evidenciada.
Essa
ação
poderia
potencializar o adequado comportamento da comunidade
escolar como um todo em relação aos materiais do pósconsumo, sendo o “start” para de um processo de
conscientização em toda a cidade.
a) No sentido de evitar que materiais sejam destinados ao
Aterro Sanitário (lixão) de Boa Vista, a iniciativa de
potencializar as atividades das cooperativas e associações
que desenvolvem a prática na cidade de Boa Vista vem
para somar esforços. Essa propositura se justifica na
medida em que, no atual contexto histórico e social boavistense, são as únicas entidades que desenvolvem esse
tipo de atividade efetiva. Grande quantidade de
recicláveis são coletados por essas instituições,
conciliando ação ambiental e social e principalmente no
que diz respeito à geração de renda para os catadores.
a) Entende-se que a disseminação de locais apropriados a
recebimento de materiais recicláveis descartados pela
população possa incrementar a coleta seletiva como um
todo.
a) Considerando que na cidade de Boa Vista não se
encontra, até o presente momento, uma unidade de
processamento de materiais recicláveis, entende-se
necessária sua efetivação. Do contrário, todo material
coletado e triado pelas cooperativas e associações de
catadores terá como destino a cidade de Manaus, no
Amazonas, onde se encontra mercado e compradores
para os materiais selecionados.
a) Considera-se que o tema ‘coleta seletiva’, muito
difundido na mídia nacional, ainda carece de
esclarecimentos massificados entre os cidadãos comuns.
Essa iniciativa teria o propósito de difundir os parâmetros
e protocolos observados pela prática comum em separar
previamente os resíduos recicláveis nas residências para
posterior encaminhamento, coleta e destinação
socioambiental correta.
a) Trata-se de dar uma destinação correta aos materiais,
preferencialmente encaminhados aos processos de
reaproveitamento, reuso ou a reciclagem.
a) Pela propositura destacada, pode-se considerar sua
importância na medida em que considera os
trabalhadores que estão direta ou indiretamente
envolvidos na triagem e na catação de recicláveis se
encontram desprovidos de qualquer sistemática, tanto no
acolhimento, monitoramento e acompanhamento social.
Desta forma, ações que os integrem a rede de assistência
social e da geração de emprego e renda proporcionaria a
efetiva cidadania.
a) Entende-se que a ação possa incrementar a atividade de
reciclagem pelos catadores. Logo, a implantação de mais
cooperativas estimuladas pelo executivo municipal, de
certa forma potencializaria a atividade recicladora na
cidade.
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13)
Tratamento adequado
aos rejeitos

14)
Estímulo ao consumo
de novos materiais, de
preferência, os que se inserem
como biodegradáveis

a) Apesar de não ter sido relatado o termo rejeito, esse
tratamento deve considerar os parâmetros estabelecidos
nos
protocolos
oficiais
considerando
suas
particularidades físico-químicas uma vez que não possam
ser encaminhados aos processos de reaproveitamento,
reuso ou à reciclagem propriamente dita.
a) O incentivo para um consumo consciente dar-se-ia
através da divulgação e o incremento no consumo cada
vez maior de materiais que tenha em sua logística de pósvenda, atributos que possam levá-los no pós-consumo a
medidas relativas ao reuso e ao processo de reciclagem.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A apreciação das ações elencadas como imprescindíveis, bem como as
proposituras sugeridas pelos acadêmicos indicam afirmativas, variáveis, correlações e
conexões manifestas.
Assim, a afirmativa de uma efetiva Política Pública se coloca como opinião, sendo
utilizado por um número considerado de acadêmicos, e recorrente nas postulações nesse
primeiro momento da análise. Nos leva a perceber que os argumentos estão pautados com
base em conhecimento diferenciado sobre o tema.
A expressão política pública direciona as ações imprescindíveis a serem
implementadas, que necessariamente envolvem planejamento do poder público municipal
para que se efetive na prática uma política para a gestão dos RSU gerados na cidade.
Avalia-se, aqui, o entendimento que a relação está pautada na legislação pertinente
à questão, no sentido de prover a população de um serviço que siga as prerrogativas elencadas
pela normativa. As diversas medidas oriundas do poder público municipal desencadeariam
soluções destinadas a uma nova postura e prática em lidar com os RSU gerados na cidade de
Boa Vista.
Outra análise que se observa dentro das postulações acadêmicas dizem respeito a
uma visão holística da problemática evidenciada. Essa afirmativa se evidencia quando se
apresenta para além das políticas públicas o apoio material e logístico aos catadores de
recicláveis, ação educativa e incremento da educação ambiental no âmbito das escolas, como
também o estímulo ao consumo de novos materiais. Observa-se, assim, um entendimento
abrangente das variáveis que possam estar conectadas.
A compreensão desses fatores pode caminhar por pelos menos duas interpretações
sobre as postulações acadêmicas. A primeira diz respeito a um quadro em que se prioriza a
visão integral dos fenômenos, indicando agentes ou atores componentes para compreensão da
problemática evidenciada. A segunda conclusão se firma no fato de que a complexidade do
tema é evidenciada pelo conjunto de ações necessárias a serem implementadas.
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Deste modo, as ações propositivas se colocam por responsabilidades a elementos
ou partes dentro de um conjunto totalizante de ações. As circunstâncias correlacionadas
diferem de ações tomadas isoladamente, ou seja, não serão ações isoladas que poderão
resolver ou mitigar a problemática dos RSU gerados na cidade de Boa Vista.
4.4.1 A identificação dos limites conjunturais pós-subsídios à problemática
Em que medida a identificação dos limites conjunturais sofreu alterações após a
intervenção mediada? É nessa perspectiva que se coloca a interpretação desta etapa da
pesquisa.
O título inicial caracterizado por “A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos
gerados na cidade de Boa Vista – Roraima. Ensaios, contribuições e alternativas aos limites
conjunturais” (APÊNDICE A) considera variáveis que se distinguem de forma intrínseca
nesse segundo momento da pesquisa. Para tanto, foi proposta uma nova oportunidade de
relato pela perspectiva acadêmica inicializada pela inserção de um novo enunciado (livre
escola), seguido de relato e apreciação (APÊNDICE B).
A nova percepção para a problemática dos RSU gerados na cidade de Boa Vista se
verifica nos marcos assinalados e conexões interpretadas, revistas após as ponderações
mediadas (APÊNDICE C). No intuito da análise comparativa pré e pós-intervenção, a análise
parte inicialmente aos novos títulos atribuídos (Quadro 07).

Quadro 7 - Descrição dos títulos formulados pelos acadêmicos, após atividade mediada


Título pré-estabelecido na 1º redação elaborada.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)



A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados
na cidade de Boa Vista – Roraima. Ensaios,
contribuições e alternativas aos limites conjunturais.

8)
9)
10)
11)

12)

Títulos atribuídos pelos
acadêmicos, na 2º redação
elaborada.
A educação que pode transformar o
futuro próximo;
Associações como alternativa;
Lixo ou materiais recicláveis;
Resíduos sólidos;
Boa Vista e os Resíduos Sólidos;
Sensibilizar a população para
redução do lixo no município de
Boa Vista;
O crescimento excessivo do lixo em
Boa Vista – RR;
De lixão para Aterro Sanitário;
Boa Vista limpa;
Solução para o lixo da cidade;
Aterro Sanitário “lixão”: O maior
problema ambiental da cidade de
Boa Vista – RR;
Políticas públicas;
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13) Uma Resposta;
14) Toque de Midas;
15) A inviabilidade da coleta seletiva no
município de Boa Vista – RR;
16) Organização para uma melhor
destinação dos RSU
17) Lixo: destinação correta e geração
de renda;
18) No mundo nada se descarta, tudo se
transforma;
19) A problemática do destino final do
lixo em Boa Vista – RR;
20) Gestão de resíduos na sociedade.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em um primeiro momento, as ações inerentes a processos educacionais unidas à
mudança de comportamento traduzem uma possível transformação como necessidade em um
futuro próximo. Aspecto preponderante verificado, a sensibilização para uma posterior
conscientização dos munícipes de forma geral é entendida como plausível para uma proposta
de redução da quantidade de lixo gerado na cidade e conduzido ao lixão.
O encaminhamento das referidas proposições deixa claro que uma possível
redução da problemática do destino final do lixo em Boa Vista – RR se faz necessariamente
por uma atuação focada na melhoria do processo de gestão dos materiais do pós-consumo.
Essas ações são atribuídas e encaminhadas levando em consideração a população como um
todo, onde variáveis relacionadas a comportamentos sociais são destacadas como
preponderantes.
Em um segundo momento, os enunciados consideram a problemática do Aterro
Sanitário - “lixão” - o maior problema ambiental da cidade de Boa Vista. O aumento e
crescimento excessivo da quantidade de resíduos gerados na cidade potencializa as
consequências dessa situação, necessitando, assim, de implementação de medidas que possam
solucionar ou, pelo menos, amenizar a conjuntura.
Como encaminhamentos, se vislumbram alternativas diagnosticadas durante o
processo de esclarecimento e visualização de alternativas para os materiais do pós-consumo.
Alternativas que envolvam cooperativas e associações de catadores são citadas na perspectiva
não mais de que o lixo seja um problema para as cidades.
O entendimento de que esses materiais recicláveis devam deixar de alterar a
paisagem é entendido como princípio, ou seja, fazendo com que esses possam gerar renda e
riqueza para a população. Deste modo, as respostas traduzem necessariamente a implantação
de políticas públicas que superem a inviabilidade da coleta seletiva e que seja organizada para
uma melhor destinação dos RSU e geração de renda.
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No que diz respeito aos aspectos conjunturais, verifica-se a identificação de
variáveis ausentes na primeira análise. Assim, os limites conjunturais recebem novas
descrições face ao conjunto de variáveis, inerentes ao entendimento da problemática como um
todo.
As exposições dizem respeito ao convencimento de que a cidade de Boa Vista
vive uma problemática conexa à destinação e disposição final dos RSU gerados. Reconhecese nessa totalidade (Quadro 8) que a política de gestão efetivada pela cidade de Boa Vista
estabelece uma relação conflituosa, tanto no aspecto social, como no ambiental. Esse
entendimento advém das verificações evidenciadas tanto nas ações implementadas e
direcionadas aos catadores como no que diz respeito aos aspectos ambientais verificados no
Aterro Sanitário (lixão) da cidade.

Quadro 8 - Novas conexões e imputações assinalados pós intervenção mediada
NOVOS MARCOS ASSINALADOS COMO
CONEXOS À PROBLEMÁTICA
EVIDENCIADA.
1) Certificação (convencimento) da
problemática
2) Complexidade do tema analisado
3) Preocupação com o tema analisado
4) Ineficiência no trato com os RSU gerados
5) Precarização da gestão e do gerenciamento
dos RSU gerados
6) Inércia da gestão e do gerenciamento dos
RSU gerados
7) Construção de alternativas à problemática
8) Reincidência
9) Empresa que gerencia os RSU gerados na
cidade de Boa Vista
10) Eficiência
11) Controle
12) Alternativa
13) Correlação
14) Atribuição
15) Impasse
16) Adequação
17) Replicação
18) Correlação
Fonte: Elaborado pelo autor.

NOVAS IMPUTAÇÕES E ATRIBUIÇÕES DE
RESPONSABILIDADES.
Cidadão (aspecto individual)
Cidadão (aspecto individual), munícipes (aspecto
social) e o executivo municipal
Munícipes e sociedade em geral
Executivo municipal
Executivo municipal
Executivo municipal
Executivo municipal
Executivo municipal
Executivo municipal
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)
Executivo municipal e munícipes (aspecto social)

No que se refere às atribuições de responsabilidades, o cidadão, entendido aqui no
aspecto de suas ações individuais, aparece com frequência nas conexões estabelecidas. Podese constatar esse direcionamento, na medida em que, no entendimento dos acadêmicos pósintervenção mediada, as ações praticadas de forma individual no trato diário com o descartado
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aufere importância na análise. Como consequência, as ações individualizadas replicadas no
convívio social desencadeiam uma postura comportamental socializada.
O princípio de que as condutas nas ações coletivas na verdade refletem e ou
advém da vontade e da postura individual do grupo social onde estão inseridos. Atribuições de
responsabilidades individuais ganham ainda mais destaque na medida em que as proposições
oriundas, tanto do executivo municipal como da sociedade em geral, devam levar em
consideração a propensão de debater e refletir a prática individual do que se fazer com os
materiais descartados no pós-consumo.
Alterar ou, pelo menos, mitigar a problemática requer o entendimento dessas
características comportamentais tanto do ponto de vista individual como o de grupo. Nesse
contexto, evidencia um aspecto dentro da complexidade do tema analisado. Logo, se confirma
que nas ações propostas devam ser levadas em consideração o padrão comportamental tanto
direcionados ao individual como no social.
Levando em consideração tanto a forma individual como a sociedade em geral, aí
incluído o responsável pela efetiva ação (executivo municipal), há de se considerar que
diferentes entendimentos e comportamentos compuseram as respostas à intervenção. Essas se
efetivaram de forma díspares, no que diz respeito à sensibilização, e a conscientização.
A complexidade que advém dessas interpretações não retira a preocupação ora
percebida pelos acadêmicos. De fato, compreende-se que o tema está por demais manifesto
nas preocupações dos pesquisados. A afirmação pode ser atribuída às inúmeras situações e
problematizações debatidas em sala, que na verdade subsidiam as ponderações acadêmicas,
determinando uma das características dos discentes nessa pesquisa.
Ao passo que se aprofundam as discussões, logo se vislumbra o conhecimento de
outro fator até então não citado na primeira intervenção. A análise da problemática vivenciada
é destacada e conferida tanto pela inércia como pela ineficiência conferida no trato com os
RSU gerados, executados pelo executivo municipal.
Vislumbra-se o entendimento de que as ações mitigadoras estão por demais
abandonadas, não se percebendo que atuações mais eficazes e contundentes que possam
reverter o quadro se efetivem na prática diária.
Como consequência, segundo as opiniões, evidencia-se a marca da ineficiência e
da precarização da gestão e do gerenciamento dos RSU gerados, pelo executivo municipal,
com desdobramentos, tanto no aspecto social como no ambiental. Com improvável reversão e
remediação a um curto prazo, a problemática das ações desenvolvidas aumenta e contradiz a
publicidade e a divulgação de uma cidade eficiente, que equacionou as dificuldades
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relacionadas à destinação e disposição final do lixo gerado.
Ainda nesse raciocínio, as repetições de equívocos diagnosticados também
ganham destaque na percepção acadêmica que deva ser ponderada. As opiniões descritas
apontam que, por mais que as propagandas governamentais tentem repassar à população que
as ações do executivo municipal se encontram em sintonia com as premissas socioambientais,
não é o que se percebe na vivência citadina.
Outro aspecto destacado nessa análise diz respeito à responsabilização por ações
entendidas como equivocadas. Por mais atribuições que sejam encaminhadas a organizações
responsabilizadas pelo executivo municipal, no caso a empresa que gerencia os RSU gerados
na cidade de Boa Vista, não se pode diminuir as atribuições do município. O controle efetivo
deve ser atribuído pelo conjunto normativo ao executivo municipal.
A correlação apreendida, conectando ações do executivo municipal e dos
munícipes se firma como primordial, não suportando entendimento de dissociação desses
atores, o que poderia restringir o entendimento.
Por fim, os relatos indicam que ações efetivas não devam ser pautadas por
impasses atribuídos. Nesse sentido, as ações percebidas carecem de uma melhor
sistematização e efetiva vontade de fazer. Não se descarta a busca de alternativas exitosas em
outros locais em que se efetivou uma política satisfatória e dentro de um contexto aceitável e
satisfatório em relação à problemática do lixo.
4.4.2 Proposituras posteriores à ponderação orientada
Em relação aos novos encaminhamentos, frutos da intervenção mediada,
verificou-se um cenário (Quadro 09) que evoluiu de forma mais acentuada no que diz respeito
à importância das ações propostas, em detrimento do número de proposituras apontadas.

Quadro 9 - Novas proposituras e ações imprescindíveis pós interação mediada
NOVAS PROPOSITURAS ACADÊMICAS SUGERIDAS A MITIGAR A PROBLEMÁTICA DA
GESTÃO DOS RSU GERADOS NA CIDADE DE BOA VISTA.

POLÍTICA
PUBLICA

AÇÕES
EFETIVAS

DELINEAMENTO E JUSTIFICATIVA À IMPLEMENTAÇÃO
a) Aumento do número de associações e cooperativas que atuam no setor;
b) Implementação de repasse financeiro (bolsa) remunerando os catadores;
c)

Implementação da política dos 3 Rs (reduzir, reaproveitar e reciclar);
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d) Efetivação/construção de uma unidade de triagem para gerenciamento dos recicláveis
recolhidos em Boa Vista;
e)

Efetivação/construção de uma usina de reciclagem para beneficiamento dos RSU
gerados;

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mantendo-se a linha de análise pré-intervenção orientada, a efetivação das
políticas públicas continua evidenciando um caminho a ser perseguido, na opinião dos
pesquisados. Nesse aspecto, o acréscimo de entidades que possam incrementar a ação de
triagem dos materiais recicláveis se faz necessário.
Pode-se inferir que as associações e cooperativas que já atuam no sistema
desempenham papel importante dentro da mitigação da problemática e que, com o aumento
do número desse tipo de organização, tenderia a diminuir a quantidade de materiais a serem
encaminhados para o lixão da cidade.
Logo, o momento de discussão sobre a problemática descrita carece de uma
melhor participação do poder público municipal. Essa atuação estaria abalizada
principalmente no fomento à difusão das respectivas entidades como também no aspecto
remuneratório propriamente dito. É fato que a proposição de remuneração dos atores
envolvidos no processo, entendida como relevante nesse contexto, evidencia a importância
socioambiental da atividade para a cidade de Boa Vista.
Já no aspecto comportamental da população como um todo, a sensibilização para
uma futura conscientização se faz presente nas opiniões. O exemplo da efetivação e
implementação da política dos 3 Rs (Reduzir, Reaproveitar e Reciclar), bastante difundida em
outros estudos e áreas do conhecimento, é entendida como necessária nas ações locais a serem
implementadas.
Nesse contexto, a atribuição desse tipo de manifestação pode ser entendida como
precursora de uma nova postura de ação, particularmente da relação do poder público com os
munícipes. Fica evidente que ações de cunho educativo e informativo ganham projeção no
contexto da problemática, configurando-os como medida impulsionadora das demais ações
que devam ser efetivadas concomitantemente.
Por fim, do ponto de vista logístico mercadológico, a construção de uma unidade
de triagem para gerenciamento dos recicláveis recolhidos em Boa Vista, bem como uma
beneficiadora de materiais recicláveis para atender a demanda da cidade de Boa Vista
aparecem como contribuição para fomento das atividades de reciclagem.
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Ignorando os pormenores do modus operandi de uma unidade de triagem
estruturada bem como a usina de reciclagem para beneficiamento dos RSU gerados, a
implantação dessas benfeitorias é compreendia como impulsionadora da atividade como
também no incremento do processo de obtenção de renda pelos catadores. Atribui-se essa
afirmação baseada nas informações repassadas em campo, em especial, a representantes da
cooperativa Terra Viva. Na oportunidade, verificou-se que a relação com atravessadores
dentro do processo de triagem bem como comercialização de recicláveis é uma realidade.
Como regra, o comprometimento de associações e cooperativas com esses intermediadores se
processa de forma injusta e, porque não dizer, exploratória.
4.5 Intercessões pré e pós-mediação orientada
Ordenada a partir dos registros de opiniões dos acadêmicos, o entendimento das
variáveis correlatas e inerentes à problemática evidenciada está posta. As particularidades de
momentos distintos dentro do processo de investigação pautaram a análise dessa intercessão.
Marcada por pré e pós intervenção, regeram as interpretações, tanto no que diz respeito às
intervenções como nas proposituras mediadas e “neste momento, devemos afastar de nossa
consciência qualquer ilusão de facilidade, qualquer desejo de soluções mágicas, qualquer
tentação de fazer ações espetaculares” (FRICKE et al., 2015).
As

correlações

reforçam

o

reconhecimento

da

problemática

demonstrada/evidenciada no ambiente urbano e remetem aos desdobramentos das
proposituras em primeira análise. Em um segundo momento, reforça-se as contribuições e
alternativas aos limites conjunturais da gestão dos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade
de Boa Vista.
As exterioridades verificadas avaliaram as conjunturas circunstanciais da
pesquisa, considerando as interpretações e correlações relativas às opiniões relacionadas pelos
acadêmicos. As conexões examinadas dos limites conjunturais da problemática pesquisada,
bem como as proposituras encaminhadas são parâmetros para a análise que considere a
amplitude da pesquisa.
De fato, percebe-se uma espécie de convencimento de que uma problemática
relacionada à gestão dos RSU gerados na cidade de Boa Vista se materializa no ambiente
urbano. Dessas afirmações também se evidencia que o tema é marcado por uma complexa
rede de interesses, delineada por atuações individuais, sociais e político-administrativas.
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Nessa perspectiva, há um delineamento de interpretações entendidas como
conexas à problemática evidenciada. Afloram, nesse entendimento, opiniões variadas, mas
que tendem, de certa maneira, a estar firmadas, tanto por responsabilidades correlatas, como
também distintas.
Da mesma forma, devemos afastar o desânimo, o desespero de achar que os
problemas não têm solução, que o mercado de resíduos não suportará a implantação
da Política Nacional. É hora de sentarmos à mesa. É hora de estudarmos, avaliarmos
e compararmos. É hora de questionarmos. É hora de juntos pensarmos em soluções
dinâmicas e eficientes, que, com segurança técnica, possam responder aos anseios
do mercado, do poder público e, sobretudo da sociedade (FRICKE et al., 2015, p. 7).

Consequentemente, as ações desencadeadas do processo de gestão dos RSU
gerados na cidade de Boa Vista perpassam por circunstâncias diferenciadas, bem como por
atores distintos, ou seja, que em determinados contextos se diferenciam na forma individual
ou de forma conjunta.
4.5.1 Dos limites conjunturais
No que diz respeito aos limites conjunturais extraídos dos dois momentos
distintos de coleta de informações, há de se avaliar e inferir pelo menos três aspectos
relevantes, considerando a análise dos apontamentos obtidos pelo processo de coleta e
investigação.
O primeiro aspecto a ser conceituado diz respeito à interpretação do aspecto
individual como relevante. Não obstante, a condição ou particularidade atribuída pelos
acadêmicos para com a população, lhes atribuindo características e comportamentos
associados ao entendimento de como esses tendem a vincular tanto a problemática como as
possíveis soluções.
Assim, expressões relacionadas com a insegurança, com angústias, receios, etc.,
aparecem com frequência nas opiniões analisadas, inferindo de certa forma, uma atribuição de
valor sentimentalista no que diz respeito à percepção da problemática para com a população
em geral. Os aspectos de proposituras identificados como o delineamento do processo de
sensibilização também remetem ao aspecto comportamental e evidenciam as condutas
particulares de cada indivíduo.
Por outro lado, o aspecto atribuído a um grupo de pessoas ou que poderíamos
identificar como grupo social é entendido como correlato. O diferencial se sedimenta em
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segundo plano, mas não deixa de ser relevante dentro do direcionamento das atribuições de
responsabilidades da problemática.
O segundo aspecto verificado também confere a indicação do que se entende
como responsabilidades atribuídas. Nesse entendimento, confere ao executivo municipal toda
a incumbência de averiguação, de controle e prevenção referente ao gerenciamento dos RSU
gerados na cidade de Boa Vista. Evidencia o chamado à obrigação como agente público,
como indutor primordial de uma política de RSU para a cidade de Boa Vista, suficientemente
capaz de atender os aspectos socioambientais pertinentes.
A terceira exterioridade identificada como relevante na análise diz respeito à
atribuição correspondente, agora marcada pela relação entre dois atores preponderantes.
Munícipes e executivo municipal aparecem no processo de investigação com interpretações
que dizem respeito à relação comportamental e institucional. Inclusos nessa perspectiva, os
encaminhamentos das pertinentes responsabilidades são decorrências dessa análise.
Deste modo, as atribuições assinaladas delineiam caminhos que são entendidas
como relevantes dentro de uma proposta de mitigação da problemática. Nessas ações, devem
ser consideradas a relação cidadão e poder público municipal, para sua efetivação.
Por conseguinte, a ausência de fomento efetivo a uma prática eficaz no trato com
os resíduos é verificada e interpretada como extremamente relevante com a problemática
atribuída, especialmente por parte do executivo municipal, e indutora de uma conduta
individual correspondente às ações ineficazes. Estabelece assim um comportamento
desvinculado de premissas indutoras a uma adequada prática socioambiental, impactando
cada vez mais na estrutura gerencial do trato com os materiais do pós-consumo.
4.5.2 Das proposituras pré e pós-intervenção mediada
No que diz respeito às indicações oriundas da pré e da pós-intervenção mediada,
verificaram-se pelo menos dois aspectos relevantes, pautados em conjunturas comuns.
O primeiro diz respeito a um entendimento de que, de fato, existe um prévio
conhecimento regulado por substanciais argumentos relatados. O segundo aspecto, conectado
ao primeiro, remete à similaridade das proposições relatadas que se aproximam, dentre outras
variáveis, do estabelecimento de ações relacionadas ás Políticas Públicas.
Nesse sentido, a efetivação de ações e políticas públicas se configurou como
prioridade elencada a partir das interpretações pelos acadêmicos relatadas. Outros aspectos
relacionados aparecem na interpretação como os relacionados a questões comportamentais
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correlatas à sensibilização e reeducação de uma forma geral.
Do ponto de vista técnico as informações coletadas direcionam para uma
interpretação que as ações relevantes são referidas a partir do entendimento que o lixo gerado
deixaria de ser objeto principal da problemática ambiental e se insere como gerador de
trabalho e renda para os que se ocupam da atividade. Por fim, o maior acesso a informações
pertinentes ao tema conduziriam à equalização das consequências causas pela disposição final
do lixo.
Em relação às ações imprescindíveis e dentro do conjunto de propostas, também
foi verificado que essas devam seguir se pautando em ações individuais, coletivas e políticoadministrativas. Das ações propostas pré e pós-intervenção mediada, verificou-se certa
analogia, tanto no que diz respeito ao ordenamento das propostas, como também na
similaridade.
Pode-se concluir que, do ponto de vista dos acadêmicos envolvidos na pesquisa,
as ações desencadeariam condutas reguladas por premissas e procedimentos, ora por atores
coletivos, ora pela individualidade.
Essa vertente de entendimento se consolida na medida em que a percepção da
precariedade é resultado de posturas desvinculadas das reais diretrizes e foram recorrentes nas
análises. Esses atos se caracterizam como efetivas políticas que, em questão, deveriam ser
fomentadas como encaminhamentos oriundos do executivo municipal, responsável legal pela
atribuição.
Não oponente ao conjunto de ações necessárias à mitigação da problemática,
admite-se a ideia baseada tanto na redução da geração de resíduos pautada na sensibilização e
de reeducação da população em geral, como também no estímulo ao consumo de novos
materiais, de preferência, os que se inserem como biodegradáveis.
Há de se destacar a relação bem como a correlação das proposições acadêmicas
com parâmetros disseminados para a problemática. Nessa análise, as proposições acadêmicas
evidenciam similaridades e encontram consonância com outras propostas encaminhadas por
organizações sociais que tratam do tema proposto (Quadro 10).

102

Quadro 10 – Comparativo das ações acadêmicas propostas com outros agendes de
proteção.
Propostas dos
acadêmicos *


Efetivação de
políticas
públicas;



Construção de
um novo aterro;


Apoio aos
catadores de
recicláveis;

Propostas catadores de
recicláveis **
 Estabelecimento de
metas para
implantação e
efetivação da
PNRS;


Propostas da
ONU***
 Liderança
política e
parcerias: um
pacto sobre a
poluição;
 Fortalecer a
governança
ambiental;

Redução dos custos
de dos A.S.;


Disponibilizar
linhas de
financiamento;

Educação
 Participação das
Ambiental;
entidades;
 Sensibilização e

Consolidações
reeducação da
das propostas PERS;
população.
Fonte: Elaborado pelo autor.








Proposta Alemanha/
Brasil ****




Políticas públicas
direcionadas ao
fechamento de ciclos.
Fomento e remediação
de aterros;

Investimento;



Reaproveitamento e
reciclagem tenham
preferência.

Consumo
sustentável.



Educação Ambiental.

Informação aos
cidadãos.



Promover parcerias de
pesquisa e capacitação.

O conjunto de ações sugeridas pelos acadêmicos encontra parâmetros em
propostas de segmentos distintos que tratam o tema. Destacam-se a carta dos catadores
elaborada no I Seminário do Fórum Estadual Lixo e Cidadania do Estado de Roraima, no
relatório “Um planeta sem poluição” – ONU, e como também do Protocolo de Intenções e
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos e Experiência entre a Alemanha e o Brasil.
Não se encontra confronto nas proposições. Pelo contrário, o conjunto de ações
propostas corrobora com as opiniões descritas pelos acadêmicos, tanto na essência como nas
particularidades. A análise comparativa de ações oriundas do conjunto organizado de
catadores de recicláveis da cidade de Boa Vista, pelo documento elaborado pela ONU no que
tange às propostas para redução da contaminação mundial, e da sistemática de gestão
sustentável de resíduos sólidos urbanos presente no documento de transferência de
experiência entre a Alemanha e o Brasil demonstra essa similitude.
Conforme os parâmetros comparativos aqui selecionados, dentre uma série de
medidas a serem implementadas nos espaços necessários, as referências estabelecem um
conjunto de medidas ambiciosas que tendem a demarcar a ação governamental contra a
problemática do lixo, consequentemente, contra a poluição. As mensagens descritas podem
ser consideradas importantes ao entendimento necessário à problemática e que se destacam
como imprescindíveis a serem inclusas na análise da temática dos RSU gerados.
A inserção de todas as variáveis discutidas até o momento se coloca como
imprescindível no processo de formação docente em Geografia. Os cenários verificados ao
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longo da pesquisa acadêmica também estão presentes no cotidiano de todos os acadêmicos
envolvidos na pesquisa. Logo, considerações pertinentes à formação e prática profissional,
bem como uma interação transformadora que responda à altura os desafios advindos das
questões urbanas se colocam como necessárias e serão discutidas a partir do próximo capítulo.
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5 FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA:

CENÁRIOS URBANOS E AS

VINCULAÇÕES METODOLÓGICAS
É possível que o processo de formação docente em Geografia possa vincular
cenários urbanos com abordagens metodológicas de ensino? Essa integração, em particular
pela problemática ambiental urbana, estabelece alguma conexão metodológica situacional
como potencializadora da intervenção urbana? Essas possibilidades da gestão articuladas aos
processos de formação direcionam esse capítulo, conduzido por reflexões geoeducacionais
propositivas
A análise das anotações e conceituações diagnosticadas ao longo da pesquisa com
acadêmicos do curso de licenciatura da Universidade Estadual de Roraima – UERR nos leva a
considerações pertinentes no tocante à prática profissional docente, bem como o processo de
formação de acadêmicos para a licenciatura em Geografia.
Desse modo, a junção do processo de formação considerando cenários urbanos
passa a ser entendida como necessária. Dias; Chaga, (2017. p. 42) afirma que o panorama
“pode ser entendido como um processo interdisciplinar que traz em seu bojo a
indissociabilidade entre ensino e pesquisa, de modo a promover a interação transformadora
entre a IES e outros setores da sociedade”.
Permeado por um cenário urbano cada vez mais norteado por conflitos de ordem
urbanística e comportamental que desenha reflexos ambientais questionáveis, o resultado das
interações e intervenções dentro do processo de formação deverão levar em consideração as
contendas urbanas. Ortigoza (2009, p 25) alerta que “a problemática do consumo do espaço
envolve também a pressão das formas e normas e tem sua base na reprodução das relações
sociais de produção. E assim um dos desafios que se coloca é pensar na normatização do
espaço na óptica do consumo do espaço”.
Nesse entendimento, vislumbra-se uma formação docente condizente com a
realidade sociocultural vivenciada pela contemporaneidade, que requer, assim, reflexões em
sua metodologia. Nessa visão, as medidas que caminhem para o que poderíamos chamar de
equilíbrio devem ser consideradas dentro de novas práticas educacionais que tenham como
elemento norteador a inclusão da perspectiva do acadêmico pesquisador das problemáticas
evidenciadas. Precisam ser compreendidas como uma prática norteadora habitual cotidiana
dentro das IES na medida em que se vislumbra um processo de ressignificação das práticas e
metodologias adotadas.
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Dias; Chaga, (2017. p. 50) dizem ainda que “pensar em alternativas em que o
acadêmico assuma postura mais participativa, em que ele resolve problemas, participa do
desenvolvimento e gestão de projetos, criando mais oportunidades para a construção do
conhecimento” é o caminho a ser perseguido na formação docente.
Portanto, as vinculações dos processos urbanos decorrentes das ações do homem
no espaço devem ser conectadas aos processos de formação tantas vezes que se fizerem
necessárias. Com reflexos para os futuros profissionais que tiveram essa experiência durante
sua formação, a compreensão é que as ações pedagógicas atreladas à perspectiva científica
trilham uma conexão entendida como necessária, dentro do aspecto da aprendizagem. Aos
egressos das licenciaturas que adotaram essa postura lhes são proporcionados o
desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades e competências diferenciadas perante
outros métodos tradicionais e, porque não dizer, superados. Portanto, Bernini (2017) diz que
cabe neste panorama de mundo e mercado profissional, a perspectiva de:
[...]. cada vez mais uma educação com estratégias diversificadas e criativas que
provoquem as mudanças necessárias para a construção de uma sociedade mais
produtiva, justa e humana, reconhecedora e modificadora da sua realidade
(BERNINI, 2017. p. 109).

Avaliadas como imprescindíveis para o momento, as metodologias que
contemplem práticas pedagógicas sob a perspectiva de ações ativas se colocam como
necessárias no atual contexto sociocultural urbano. Nesse aspecto Dias; Chaga, (2017)
reforçam que:
As metodologias ativas possuem a finalidade de desenvolver o processo de ensino e
aprendizagem com o foco no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. No caso
de sua aplicação em cursos de graduação, geralmente são pautadas no
desenvolvimento da habilidade em identificar, descrever e solucionar problemas que
ocorrem no dia a dia da prática profissional das diferentes áreas do conhecimento,
propondo soluções práticas, que podem se valer do desenvolvimento de equipes ou
com base na construção de projetos, dentre outras possibilidades (DIAS; CHAGA,
2017. p. 42).

Por conseguinte, incentivar a formação de docentes dentro dessa ótica é também
uma contribuição para o aprimoramento e a valorização da carreira de professor, inclusa
dentro do processo de formação. Elevar a qualidade da formação inicial de professores,
inserindo-os no contexto urbano local bem como a solução de problemática específica aqui
colocada pela problemática dos RSU gerados na capital do Estado de Roraima, se coloca
como um viés balizador dentro da formação docente.
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5.1 Integração educação superior e a problemática ambiental urbana
Questões inerentes aos desafios urbanos contemporâneos tem sido motivo de
preocupação no cenário atual. Consequentes de atividades prejudiciais ao meio ambiente,
ações humanas no que diz respeito à alteração da paisagem, contaminação do solo e de corpos
hídricos, etc., além da ocupação predatória do ambiente urbano, impactam cada vez mais
áreas nos ambientes urbanos, bem como do seu entorno.
Não são poucos os corpos hídricos da cidade de Boa Vista que padecem de ações
poluentes e degradação ininterrupta pelos agentes produtores do espaço. Por conseguinte, as
ações mitigatórias, tanto na questão da descontinuação dos processos desencadeadores como
na efetiva recuperação de áreas degradadas também estão por demais demandadas pela
sociedade em geral. Pitton (2009) destaca que:
O Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC) constitui outra estratégia para
solucionar o saneamento das águas superficiais e subterrâneas e tem como objetivo
minimizar os riscos a que estão sujeitos à população e o meio ambiente, por meio de
um conjunto de medidas que asseguram o conhecimento das características dessas
áreas e dos impactos por elas causados, proporcionando os instrumentos necessários
mais adequados à tomada de decisão quanto a formas de intervenção (PITTON,
2009. p. 107).

Dentro dessa perspectiva, norteadora da pesquisa, e do exemplo acima citado, o
caminho que propicie uma integração efetiva entre práticas docentes inovadoras vinculadas á
problemática urbana vivenciada se coloca como um caminho a ser considerado dentro dos
cursos de graduação, em especial, o de Geografia. Pitton (2009) reforça que:
A importância da complexa relação entre a dinâmica ambiental de um lado e a
intervenção humana de outro, manifestadas no espaço, tem, hoje, mais do que em
qualquer época histórica, um número maior de disciplinas das ciências naturais e
sociais, como Ecologia, Biologia, Sociologia, Economia, Geografia etc., com seus
interesses voltados às questões ambientais, procurando alternativas para conseguir
um desenvolvimento sustentado e sustentável, a fim de evitar prejuízos (PITTON,
2009. p. 96).

O estreitamento do processo de formação superior com a precarização ambiental
urbana deve ser entendido como uma oportunidade de criação e participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, inter e multi e
transdisciplinar.
De fato, a complexidade que envolve as demandas socioambientais. aliada a
visões distintas podem ser ponderadas por entendimentos díspares. Vislumbra-se a superação
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de práticas metodológicas usuais caracterizadas pela restrita interação e intervenção de
problemas urbanos ou rurais, identificados dentro da perspectiva geográfica. Para tanto, o
fomento da formação de futuros docentes antenados com a nova conjuntura pode ser
potencializada pela inserção e promoção da integração entre educação superior e questões
urbanas.
Chaga; Boppré, (2017. p. 57) considera que as metodologias ativas de
aprendizagem, “por meio da tríade metodologias ativas + gestão de projetos + ação social [...]
potencializam o aprendizado, inserindo habilidades, competências e reflexões que as
avaliações tradicionais não conseguem atingir”.
Considerando esses fundamentos, enxerga-se a articulação dentro do processo de
ensino e aprendizagem, conectando teoria e prática, no sentido de elevar a qualidade das
ações educacionais e de formação nas licenciaturas. A aproximação efetiva, norteada pelas
novas abordagens do conhecimento e seus reflexos na aprendizagem, disseminam ações
diferenciadas dentro dos espaços formativos e da própria prática profissional.
Não se quer aqui afastar prováveis dificuldades e contrariedades que certamente
surgirão pela complexidade inerente aos temas, considerando premissas socioambientais.
Dessa forma, espera-se que a nova postura de formação seja implementada dentro de um
processo de planejamento e ordenamento de ações de interação e práticas que possam
construir caminhos alternativos de atuação no espaço bem como diminuir entraves ao
encaminhamento das novas proposituras.
Para tanto, o confronto das análises de casos didático-pedagógicos com o cenário
urbano, permeado das mais diferentes ordens e desordens, pautam a articulação dos saberes
teóricos vivenciados na academia com a prática efetivada pelas ações de interação e de novas
posturas frente às demandas brotadas no espaço.
Moram (2013, p. 5) reforça que “o aprendizado se dá a partir de problemas e
situações reais; os mesmos que os alunos vivenciarão depois na vida profissional, de forma
antecipada, durante o curso.”.
Na verdade, o passo para mais adiante da leitura e da discussão de referenciais
teóricos para o efetivo estudo de caso balizado por metodologias ativas, aí inclusas a ABP e a
gestão de projetos, dinamizam as estratégias e instrumentos de interação acadêmica com viés
à intervenção urbana. Berbel (2011 p. 5) diz que essas ações “inserem na teorização e trazem
elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor”.
Moram (2013, p. 6) destaca que “um bom professor pode enriquecer materiais
prontos com metodologias ativas: pesquisa, aula invertida, integração sala de aula e atividades
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online, projetos integradores e jogos”. Afirma ainda que:
É importante que os projetos estejam ligados à vida dos alunos, às suas motivações
profundas, que o professor saiba gerenciar essas atividades, envolvendo-os,
negociando com eles as melhores formas de realizar o projeto, valorizando cada
etapa (MORAM, 2013. p. 6).

Assim, a nova sistemática de abordagem metodológica propiciará atividades
diferenciadas que, consequentemente, desencadearão um permanente diálogo e articulação da
dinâmica proposta.
O impacto dessas ações se projeta dentro do processo de formação como um todo.
Além do desenvolvimento de caráter prático dentro do contexto de formação, a articulação
propiciada pelas ações diferenciadas, permitindo o incremento da autonomia acadêmica.
Yoshizawa, Pacheco e Camas (2017) afirmam ainda que o impacto fruto dessa amarração se
caracteriza como positiva na medida em que:
Essa autonomia precisa estar relacionada a uma capacidade de, através de uma
relação de diálogo com a sociedade, tomar decisões que contribuam no processo
ensino-aprendizagem, de forma a garantir cada vez mais qualidade e apreensão do
conhecimento por parte de um aluno também autônomo, crítico e protagonista desse
processo (YOSHIZAWA, PACHECO E CAMAS, 2017. p. 15).

Pode-se dizer que, se vislumbra um processo em que as novas abordagens se
colocam como ações efetivas dentro do processo de formação. Cachinho (2014. p. 15) diz que
essa postura representa uma “ruptura com a transmissão do conhecimento meramente factual,
sem qualquer aplicação prática, e posiciona os estudantes no centro da aprendizagem,
podendo representar uma verdadeira janela de oportunidades”.
5.2 Conexão metodológica situacional como potencializadora da intervenção urbana
Desenvolver uma pratica profissional pautada em uma metodologia situacional se
insere como desafiadora nesse contexto. Inserir o aprendiz, desde o primeiro instante do
processo educacional, com a problemática escolhida para o desenvolvimento da pesquisa,
coloca o professor em permanente desafio na medida em que passa a ser valorizado tanto a
experiência adquirida como a resolução de problemas no centro da atividade pedagógica.
O professor, segundo Chaga; Boppré (2017. p. 66) “equilibra o lado expositivo - a
função de orador - com um lado consultor, um facilitador entre um saber, uma prática, uma
vivência profissional e o aluno”.
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Corroboram com esse pensamento Dias; Chaga, (2017) dizendo que:
Isso significa que o ensino cognitivo cede um pouco de espaço para outras formas de
aprendizagens laterais, cujo enfoque principal está no acadêmico, e não apenas no
professor. Por exemplo, o pensamento crítico torna-se capaz de identificar, analisar e
avaliar situações, ideias e informações, auxiliando na formulação de respostas
estruturadas para problemas não estruturados (DIAS; CHAGA, 2017. p. 43).

Nesta perspectiva, recorrer à ABP como fundamento para a ação pedagógica
diferenciada parece pertinente. A metodologia, de acordo com Dias, Chaga ( 2017. p. 41),
“busca, nesse sentido, ser um espaço no qual o acadêmico, ou sua equipe, possam se arriscar e
até falhar na sua interpretação. O que se busca é a atitude do acadêmico como protagonista,
sendo o professor o mediador e mentor”.
Nas investidas dos educadores para proporcionar aprendizagem por meio do ABP,
recomenda-se a criação de um ambiente de aprendizagem que expresse e pratique todos os
(ou o máximo de) princípios (Quadro 11) possíveis relacionados ao método.
Quadro 11 – Os nove princípios gerais do método ABP necessários a sua efetivação.
PRINCÍPIOS GERAIS DO MÉTODO ABP
01

Envolver educandos ativamente nas atividades de aprendizagem, ao invés de permitir que
ouçam passivamente a preleção do educador.
02 Instigar educandos a trabalharem cooperativamente, para juntos ajudarem-se mutuamente a
aprender.
03 Providenciar atividades de aprendizagem que utilizem e respeitem as preferências de
aprendizagem do educando.
04 Orientar educandos a terem metas claras e critérios para expressá-las ou apresentá-las quando
tiverem sido alcançadas.
05 Oferecer aos educandos retorno imediato sobre suas condições ou desempenho de
aprendizagem.
06 Dar autonomia ao educando para se autoavaliar e ter alguma função de avaliação.
07 Providenciar ambiente de envolvimento afetuoso com a pessoa e o trabalho do educando na
expectativa de proporcionar-lhe condições de obter sucesso.
08 Providenciar intensa interação educador-educando por meio de múltiplos e diferentes tipos de
atividades em classe e em eventos extraclasses.
09 Propiciar aos educandos desenvolvimento de habilidades, sem esperar que o “processo de
habilidades” seja desenvolvido simplesmente por providenciar “oportunidade”.
Fonte - Adaptado de Woods (1996). Os nove princípios gerais do método de ABP. Disponível em:
<https://www2.cead.ufv.br/abp/?page_id=20>. Acesso em 23 de julho de 2018.

Considerar os princípios gerais de envolver os partícipes de modo ativo nas
atividades de aprendizagem pode ser o caminho de obtenção de resultados satisfatórios no que
diz respeito à construção do conhecimento. As habilidades potencializadas pela interação
proposta deverão se desenvolver dentro de uma sistemática direcionada a fim de que os
aspectos relevantes que cercam a conjuntura educacional sejam satisfatórios.
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Correlacionado às demais atividades inerentes aos métodos de ensino, Dias;
Chaga (2017. p. 50) argumentam que “mudar e propor algo inovador, que possa despertar o
interesse dos estudantes pelas aulas é o desafio que nos cabe”.
5.3 Possibilidades da gestão da paisagem urbana articuladas aos processos de formação
Identificar, descrever e analisar os reflexos da atuação humana na paisagem se
coloca como caminho da perspectiva do processo de formação superior, em especial na
Geografia. Verdum; Vieira e Pimentel (2016 p. 14) destacam que a “paisagem, enquanto
categoria de análise científica multidisciplinar, tem se mostrado um caminho possível para
concatenar diferentes meios e atores do espaço, distinguindo valores econômicos, estéticos,
históricos, simbólicos, ambientais, etc.”.
Com destaque para diferenciação da paisagem, protagonizada pela ação de
diferentes atores, há de se considerar que o modo de produção e consumo capitalista
potencializa o processo de alteração e modificação. No caso específico desta pesquisa, a
correlação entre a paisagem decorrente de atividades de descarte e disposição resultantes das
ações de consumo da população boa-vistense, é considerável o processo de alteração do
entorno da cidade pela disposição de dejetos em um lixão.
Lombardo (2009, p. 112) destaca que o modo de vida influi diretamente nesse
ponto de vista. Assim, o:
[...] modo de vida urbano-capitalista, considerando as relações sociais de produção,
gera como produto a distribuição, troca, consumo e gestão. Nesse contexto, o espaço
urbano representa a materialidade das relações sociais de produção e de consumo,
produzindo fragmentação na paisagem, degradação ambiental, alterações climáticas
em micro, meso e macroescala (LOMBARDO, 2009 p. 112).

É nesse cenário de processos de alteração da paisagem e formação docente
superior que se propõe a articulação entendida como potencializadora dos processos
educacionais. Verdum; Vieira e Pimentel (2016 p. 2) destacam que, igualmente à geração de
“estudos e trabalhos técnicos que busquem conceber a paisagem numa perspectiva de
entrelaçamento de olhares interdisciplinares”, poderá ser efetivada a conexão metodológica
dentro do processo de formação superior. Os autores consideram ainda o entendimento da
paisagem “como um conceito complexo ao qual estão relacionados aspectos do meio,
econômicos e culturais em constante interação e transformação”.
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Nesse cenário, traça-se um contexto em que a formação superior, atrelada a esses
princípios norteadores, pode desencadear perspectivas de ordem educacional, da própria
formação e, consequentemente, na atuação profissional de futuro docente. Originadas pela
perspectiva interativa dentro do processo de formação, podem ser implementados e
desenvolvidos ao longo da formação docente.
No que se refere à efetivação das ações propostas, há um entendimento que a
sistemática balizada por questões norteadoras se projeta como imperativa de sucesso e de
resultados satisfatórios. Há de se destacar que as compreensões de valores socioambientais
podem estar mais presentes e correspondentes à conjuntura vivenciada pelos acadêmicos.
Nessa perspectiva propositiva, questionamentos orientados pela indagação
direcionada podem indicar caminhos a serem trilhados no processo interativo. Assim, a
alteração, e consequente modificação de aspectos físicos da paisagem são prejudiciais ao
ambiente urbano? Em que medida a alteração da paisagem reflete a percepção positiva ou
negativa para os munícipes em geral? A prática em lidar com materiais resultantes das
atividades de consumo estão em acordo com o entendimento dos munícipes? Dentre outros.
Estabelecer conexões significa compreender que fatores externos ou do contexto
em que os alunos estão inseridos podem ser entendidos como variáveis que, de alguma forma,
possam interagir para o processo de melhoria na formação docente. Sejam elas inseridas pelo
acesso difuso de informações das mais variáveis fontes e contextos, até as efetivas realidades
em que os alunos da Educação Básica possam estar inseridos.
5.4 Capilarização de ações socioambientais pela instrumentalização de escolas
As ações de disseminação do conhecimento adquirido devem ser entendidas como
consequência necessária à replicação em outros ambientes de aprendizagem. Logo, essa
disseminação deve considerar as escolas vinculadas à Educação Básica como principal
mecanismo de aproximação entre a teoria e a prática. O compartilhamento, bem como a
transferência do conhecimento, se coloca como linha de ação na busca de novas abordagens
dentro do processo de construção do conhecimento.
O desenvolvimento de ações diferenciadas, conjuntamente ao processo de
formação de professores, certamente se colocam como relevantes e primordiais na conjuntura
educacional vigente. Não se pode negar que as ações diferenciadas possam aprimorar o
processo, sendo mais uma ferramenta de atuação dentro da gênese acadêmica.
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Outro aspecto relevante diz respeito a ações desenvolvidas ao longo das
atividades no tocante à prática profissional com pesquisa já adotada em alguns cursos, como a
licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Roraima.
Mas, um ponto tem que ser questionado: os egressos dos cursos não
necessariamente estarão dentro de uma sala de aula ao término de suas licenciaturas.
Necessariamente, as variáveis que cabem para a inserção de novos professores dentro do
mercado de trabalho estão condicionadas por inúmeros fatores que dizem respeito a questões
conjunturais políticas, econômicas e sociais.
Paralelamente a essas condições, devemos considerar e ponderar sobre de que
maneira práticas educacionais diferenciadas possam chegar aos verdadeiros interessados, ou
seja, os alunos da Educação básica das redes pública e privada. Questionamentos das ações
para disseminação desse conhecimento e obras que tenham esse viés estão aí para serem
respondidos. Assim, como disseminar propostas pedagógicas no universo de escolas plurais e
difusas? Em que medida a complexa rede de segmentos indígenas, não indígenas, ribeirinhas,
urbanas, etc., no caso do Estado de Roraima interfere? e como instrumentalizá-la pela prática
pedagógica diferenciada? Questionamentos que se colocam como relacionados.
Paiva et al. (2016) dizem que “a característica central da educação é o
deslocamento do enfoque individual para o enfoque social, político e ideológico”. Propõem
ainda uma reflexão a respeito dos quatro pilares norteadores do conhecimento e da formação
continuada:
i) aprender a conhecer; ii) aprender a fazer; iii) aprender a conviver; e iv) aprender a
ser. Eles apontam um novo rumo para as propostas educativas e exprimem
necessidades de atualização das metodologias educacionais diante da atual realidade
[...] O processo de ensino estabelece uma relação diferenciada com o educando,
onde se observa uma trajetória de construção do saber e promoção da aprendizagem
(PAIVA, et al., 2016 p. 2).

Ou seja, não se trata da total ruptura e do descobrimento de algo novo. Portal,
Andrade e Arruda (2017, p 87) dizem que “um profissional que ultrapassa o imediatismo e
conformismo da realização cotidiana de suas tarefas” estará além dos demais na importante
tarefa de mediador da construção do conhecimento. Sem almejar esgotar os encaminhamentos
necessários a essa efetivação, pode-se inferir algumas ações propositivas.
Nesse sentindo, estabelecer uma relação de cooperação entre as escolas e as IES
apresenta-se como aspecto relevante e primordial nesse primeiro momento pelas
características da realidade que se apresenta. Chaga, Boppré (2017) dizem que:
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Nossas escolas estão se tornando locais hostis, trancafiando crianças e jovens com
toda a sede de conhecimento e toda a capacidade de absorção que a idade lhes
proporciona. Porém, muitas vezes presenciamos alunos entediados pela falta de
estímulos que os levem a descobrir suas aptidões e seu potencial em diferentes áreas
do conhecimento (CHAGA, BOPPRÉ, 2017. p. 63).

O rompimento e a superação dessas características diagnosticadas e de barreiras
que possam estar interferindo no estreitamento das relações entre escolas e universidade já
seriam um bom começo. Difundir o que está sendo produzido e debatido dentro da academia e
fazer com que o resultado alcance a capilaridade característica das redes de ensino.
Os instrumentos capazes de constituir essa ligação certamente perpassam por uma
politica permanente de interação entre os atores envolvidos, instrumentalizados a partir da
capacitação continuada do quadro docente das escolas sob jurisdição específica. Adiciona-se a
essa interpretação o que Valente; Almeida e Geraldini afirmam (2017): “um dos desafios à
educação é o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução ditada pelo
livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno”. Os autores destacam
ainda que:
É importante considerar as práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela
participação, criação, invenção, abertura dos limites espaciais e temporais da sala de
aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços (VALENTE,
ALMEIDA e GERALDINI, 2017, p. 4).

Assim, o planejamento do processo deverá necessariamente considerar os espaços
diferenciados como potencializadores da melhoria da aprendizagem. Essa interação deverá
considerar os aspectos metodológicos em que cada unidade escolar esteja inserida, bem como
a verificação e viabilização do corpo docente em participar as atividades propostas.
Possibilidades e disponibilidades dentro do contexto escolar nem sempre se
traduzem de forma harmoniosa. Estamos falando de atividades práticas de sala de aula e
correspondência ao número de hora aula sob responsabilidade de cada educador até a uma
sistemática de ações administrativas gerencias que possam resultar em efetivos processos de
capacitação e formação.
Esse diálogo permanente e necessário pode se utilizar o que poderíamos chamar
de ferramentas necessárias a essas ações. A capacitação docente instrumentalizada por
qualificação em projetos de intervenção e de pesquisa até considerar os cursos de
especializações, mestrados e doutorados como medidas fundamentais na melhoria das ações
pedagógicas nas escolas pode ser reconhecida como norteadora das atuações nas escolas.
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5.5 Perspectivas de arranjos geoeducacionais propositivos
Do ponto de vista de concepção de novas práticas educacionais, considera-se que
o desenvolvimento pautado por metodologias ativas é entendido como substancial nessa
análise. Além disso, se tem um entendimento que toda possiblidade de interação entre ações
propositivas oriundas das IES e a implantação nas unidades escolares carecem de
considerações propositivas por mais que estas sejam debatidas em demasia.
Necessariamente, há de se compreender que o universo interpretativo e
compreensivo das alterações e inovações aqui propostas ultrapassam um mero olhar reflexivo
e interpretativo de sentimentos e pensamentos críticos. O conjunto de pré-acordos, ajustes e
sistematização de formas de atuação pró-ativas devem estar concatenados a toda uma
sistemática propositiva de atuação pedagógica.
Ordenados de forma a que efetive as ações propostas, Amaral (2017, p. 6) propõe
as novas abordagens conferidas por práticas usuais em que o próprio “professor continua a
professar o seu conhecimento urdido ao longo dos séculos e os nossos alunos permanecem
(des) atentamente sentados em suas cadeiras discentes” sem que se considerem demais
possibilidades.
Considerando a educação de maneira geral, e ainda dentro dessa perspectiva de
análise, a autora reforça que a:
Educação é forçada a repensar seus modelos, pois os métodos tradicionais de ensino
e aprendizagem não conseguem atender necessidades de formação como:
aprendizagem mais significativa e contextualizada, o desenvolvimento de
metodologias efetivas de formação de competências para a vida profissional e
pessoal; e também uma visão mais transdisciplinar do conhecimento (AMARAL,
2017, p. 9).

Fialho; Machado (2017, p 71) reforçam esse entendimento na medida em que
“geralmente, quando falamos em “Metodologias Ativas” estamos nos referindo ao forte
estímulo que é dado ao reconhecimento dos problemas do mundo atual (os problemas são
globais)”.
Não se trata aqui apenas em direcionar bem como se trabalhar com uma nova
ferramenta em sala de aula. Assim sendo, bastava-se inserir novas ferramentas pedagógicas
como o uso da informática e todo um aparato tecnológico disponível para suprir essa
necessidade. Novamente Amaral (2017, p. 6) diz ser um “Ledo engano, apenas
‘tecnologizarmos’ o que temos repetidamente feito ao longo dos séculos”. A autora ainda
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reforça que as novas tecnologias:
[...] já não tão novas, apenas introduziram nas salas de aula um aparato tecnológico
que aparenta dar um ar de modernidade, mas seja ao aroma do álcool do material
saído dos mimeógrafos ou da projeção com movimento e cores dos datashows, o
âmago do processo não foi minimamente tocado: a efetividade da aprendizagem
(AMARAL, 2017, p. 6).

Trilha-se, assim, um caminho diferenciado a ser efetivado. Fialho; Machado
(2017, p 71) argumentam que “assim, surgem às metodologias ativas como proposta para
focar o processo de ensinar e aprender na busca da participação ativa de todos os envolvidos,
centrados na realidade em que estão inseridos”. Reforçam o pensamento Portal; Andrade e
Arruda (2017, p 85), dizendo que as “características da individualidade docente, consideradas
fundantes na formação de um professor que faz a diferença para seus alunos”
De fato, a proposta é avigorada por Chaga; Boppré (2017. p. 63) articulando que o
professor “precisa saber problematizar seus conteúdos de forma a estimular a pesquisa e a
busca de soluções”. Amaral desta ainda que:
O personagem central do processo é o acadêmico! A escola existe para propor
experiências que alterem o comportamento deste aprendiz. Ele deve estar pronto
para participar deste processo e, principalmente, desejar embarcar na nave do
conhecimento (AMARAL, 2017, p. 6).

Assim,

pautado

nesses

princípios

norteadores

para

uma

abordagem

geoeducacional diferenciada, o protagonismo acadêmico se coloca como primordial na
compreensão das variáveis educacionais que tendem a ser consideradas.
É evidente que as escolas devem ser consideradas igualmente como indutoras e
parceiras no contexto de novas proposições oriundos da academia como também da sociedade
em geral. Quanto mais as unidades escolares, independente do local onde estão inseridas,
estiverem conectadas com as novas abordagens de construção do conhecimento, melhor serão
os resultados na aprendizagem.
Certamente, a perspectiva discutida nessa análise não se coloca como acabada.
Diremos que as discussões conjunturais e estruturais que estão direta ou indiretamente
relacionadas com o tema e impactam diretamente nas ações educacionais. No caso específico
da proposta aqui apresentada, compreende-se que o tema seja pauta de inúmeras investigações
das mais diferentes áreas do conhecimento. As habilidades desenvolvidas a partir da
sistemática propositiva de novas abordagens geoeducacionais correlatas à prática em lidar de
forma a não acatar os preceitos normativos, direcionam o caminho a ser percorrido dentro do
processo de formação superior.
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6 CONCLUSÃO
As potencialidades surgidas produto do procedimento pedagógico diferenciado
desenvolvido no decorrer da pesquisa são consideradas como relevantes sob diferentes
perspectivas. De fato, essa afirmativa se traduz tanto no que se refere à percepção e o
entendimento sobre a problemática bem como o viés norteador da investigação. Colocam-se
também nessa análise indicadores de utilização de novos parâmetros na prática profissional do
pesquisador.
Refletida por perspectivas teóricas e técnicas, ou seja, tendo como objeto verificar
em que medida os reais entraves existentes para com a gestão dos RSU corrobora para a
alteração da paisagem na cidade de Boa Vista, coligado ao viés e perspectivas das novas
abordagens geoeducacionais metodológicas se colocaram como indissociáveis dentro da
investigação. O caminho trilhado seguiu trajetória de construção de entendimento por
parâmetros geoeducacionais, que ordenaram a discussão, considerando variáveis múltiplas,
até então concebidas de forma paralela e que se tornaram a linha principal da pesquisa.
Outro aspecto relevante a se destacar está no direcionamento e envolvimento de
uma Instituição de Ensino Superior no contexto pesquisado. Mais que isso, o envolvimento da
instituição onde desenvolvo minhas atividades docentes, sempre observando o tripé ensino,
pesquisa e extensão. A escolha da Universidade Estadual de Roraima – UERR como palco das
intervenções foi de fundamental importância, na medida em que se estabeleceu integrar ações
do contexto diário do professor pesquisador com o processo de pesquisa exploratória.
Assim como a escolha do local de trabalho para efetivação da investigação foi
preponderante no desenvolvimento da pesquisa, os atores convidados a se fazerem parte dessa
ação também têm o seu grau de relevância. Na verdade, inserir acadêmicos, especificamente
integrantes das turmas do 2º e do 4º semestre do curso de Geografia da UERR, além do
original, considera-se como uma atitude acertada e substancial pelo fato de se encontrarem em
pleno processo de formação superior.
Nesse aspecto verificou-se que o grau de engajamento e interação com o processo
de pesquisa se efetivou de forma plena e satisfatória. Oportunizá-los a exporem os
conhecimentos adquiridos pelas inúmeras disciplinas conferidas, correlatas à problemática
escolhida, fortaleceram os vínculos acadêmicos científicos, além de que pode contribuir
dentro do processo de formação.
No que diz respeito à escolha da metodologia aplicada na pesquisa, tem-se a
compreensão que foi extremamente positiva. A Aprendizagem Baseada em Problema – ABP
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proporcionou um viés de intervenção substancial junto ao grupo selecionado. Contemplando o
que se esperava dentro do processo de intervenção mediada, a metodologia propiciou um
processo de interação e desencadeou leituras que de fato incrementaram o processo de
investigação. Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao instrumento para a efetiva coleta
de dados. O formato em redação direcionada estimulou o processo de exposição das opiniões
postuladas, como também propiciou o recorte de diferentes opiniões inseridas nas discussões
propostas.
Em relação aos resultados obtidos no processo de intervenção, destacam-se os
aspectos vinculados aos procedimentos pré e pós-atividades mediadas. O entendimento é de
que ocorreram substanciais avanços nas proposições relatadas. Chama a atenção nesse aspecto
quando se insere uma problemática pautada de subsídios bibliográficos, documentais e
atividades em campo, sendo que o cenário limitado a um determinado objeto de estudo se
projeta por um maior grau de análise do tema. E durante a pesquisa não foi diferente. O
convencimento de que a cidade de Boa Vista enfrenta uma problemática se firmou como
verdade nas afirmativas e relatos frutos do processo de intervenção mediada.
Como consequência do convencimento que a problemática se faz presente,
aprimora-se o delineamento das proposições. Ficou evidente nas opiniões postuladas pósatividade mediada, que o grau de complexidade relativo ao tema interfere sobremaneira nas
ações entendidas como necessárias pelos acadêmicos. O que parecia ser de fácil resolução
passa agora a ser considerado fatores múltiplos que interferem na dinâmica relacionada à
problemática. O repasse financeiro remunerando aos catadores de materiais recicláveis e a
construção de uma usina de reciclagem para beneficiamento desses materiais são alguns dos
temas relacionados como prioritários, mas que não se fizeram claros no primeiro processo de
intervenção.
Não se pode deixar de destacar a surpresa fruto da análise dos resultados.
Especificamente no que diz respeito às efetivas propostas formuladas pelos acadêmicos e sua
relação com parâmetros e protocolos. Mais do que detalhamento ou aprofundamento das
proposituras verificadas na primeira análise, as respostas se mostraram efetivamente
correlacionadas com as proposições elaboradas por outros segmentos que discutem a
problemática dos resíduos sólidos.
Desse entendimento podem-se inferir considerações importantes. A primeira diz
respeito ao tema escolhido desenvolvido na pesquisa. Vislumbra-se o entendimento de ser de
extrema importância e se justifica na medida em que, não só a cidade de Boa Vista enfrenta a
problemática no tratamento dos RSU gerados. Os outros 14 municípios do Estado de Roraima
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também enfrentam dificuldades em lidar com a destinação dos resíduos gerados em seus
respectivos territórios. Com demandas em comum, de norte a sul do Estado, a problemática é
replicada com características ordenadas pela conjectura sócio administrativa evidenciada.
Um segundo aspecto relevante diz respeito às efetivas ações descritas pelos
acadêmicos. Não se trata de ações inexequíveis e inatingíveis do ponto de vista políticoadministrativo. Também não se aplica o caráter técnico-tecnológico uma vez que as medidas
entendidas como necessárias se caracterizam mais por ações pautadas no engajamento, na
prioridade e efetivamente estabelecida como uma política pública de governo.
No que se refere ao conjunto de ações postuladas por segmentos sociais e
organizações internacionais, estas não se encontram díspares das proposições acadêmicas
identificadas. Esse fato leva ao entendimento de que as proposições necessárias à mitigação
da problemática não estão desconectadas da realidade mundial. Essa interpretação coloca as
proposições em sintonia do que deva ser efetivado e estão de fato, estabelecidas de forma
proporcional às demais proposições consultadas.
Não se esgotam aqui as argumentações conjunturais e estruturais da problemática
dos RSU gerados, muito menos das proposições relativas às novas abordagens de ensino e da
construção do conhecimento. O processo de investigação se alimenta na medida em que não
se vislumbra em um cenário próximo de efetivas medidas de harmonização das relações
homem/natureza na capital do Estado de Roraima. Também se compreende que iniciativas
que pautem o processo educacional pela implementação das práticas inovadoras em
metodologias ativas são positivas conforme apontem caminhos alternativos ao processo
educacional, facultando sua escolha nas propostas educacionais tanto das IES como da
Educação Básica (Figura 18).
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Figura 22 – Proposições decorrentes da investigação
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Fonte: Elaborado pelo autor

De fato, a intervenção proposta se configura como um modus operandi de prática
profissional docente. Com possibilidades diversas dentro da perspectiva de metodologias
ativas a abordagem se coloca como caminho diferenciado no processo de formação de gestão
da paisagem urbana.
Assim, a formação docente vinculada à dinâmica do cenário urbano da cidade de
Boa Vista, amálgama à relação entre gestão da paisagem urbana mediada pelas conexões
metodológicas e práticas docentes representativas no espaço urbano.
Compreende-se que temas correlatos possam estar em pauta de inúmeras
investigações dentro das mais diferentes áreas do conhecimento. As discussões das variáveis
que cercam as temáticas devem ser estimuladas na medida em que possam ser encaminhadas
ações de mitigação e aprimoramento de práticas pedagógicas docentes.
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APÊNDICE A - PRIMEIRA REDAÇÃO DIRECIONADA AOS ACADÊMICOS
Acadêmico (a): ________________________________End. (Bairro): __________________
Idade: __ ( ) Fem. ( ) Masc. Curso:________ Semestre: ____ ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite

A problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados na cidade de Boa Vista –
Roraima. Ensaios, contribuições e alternativas aos limites conjunturais.
A disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU gerados na cidade de Boa Vista, praticadas
no Aterro Sanitário (lixão) representam temeridades socioambientais conexas. Um contingente
considerável de pessoas trabalham diariamente de forma precária, na triagem de recicláveis dentro do
lixão. Demandas ambientais são desencadeadas, como alteração da paisagem, contaminação do solo e
da água pelo chorume gerado. As responsabilidades atribuídas a Prefeitura Municipal pautam-se
alheias às implicações socioambientais provenientes da não observação de parâmetros adequados aos
RSU gerados. As ações priorizam apenas coleta regular e disposição de forma indiscriminada.
Identifica-se ausência de fomento à sensibilização coletiva para a apropriada destinação e de incentivo
a medidas que atenuem a problemática. Redução da geração, incremento à coleta seletiva e apoio
efetivo à destinação adequada dos materiais recicláveis, efetivados principalmente pelas associações e
cooperativas de catadores que atuam na cidade, estão sendo negligenciadas. Nesse contexto, que ações
prioritárias necessitam/poderiam ser efetivadas no sentido de mitigar a problemática?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE B - SEGUNDA REDAÇÃO DIRECIONADA AOS ACADÊMICOS
Acadêmico (a): ________________________________End. (Bairro): __________________
Idade: __ ( ) Fem. ( ) Masc. Curso:________ Semestre: ____ ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite
A disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU gerados na cidade de Boa Vista, praticadas
no Aterro Sanitário (lixão) representam temeridades socioambientais conexas. Um contingente
considerável de pessoas trabalham diariamente de forma precária, na triagem de recicláveis dentro do
lixão. Demandas ambientais são desencadeadas, como alteração da paisagem, contaminação do solo e
da água pelo chorume gerado. As responsabilidades atribuídas a Prefeitura Municipal pautam-se
alheias às implicações socioambientais provenientes da não observação de parâmetros adequados aos
RSU gerados. As ações priorizam apenas coleta regular e disposição de forma indiscriminada.
Identifica-se ausência de fomento à sensibilização coletiva para a apropriada destinação e de incentivo
a medidas que atenuem a problemática. Redução da geração, incremento à coleta seletiva e apoio
efetivo à destinação adequada dos materiais recicláveis, efetivados principalmente pelas associações e
cooperativas de catadores que atuam na cidade, estão sendo negligenciadas. Nesse contexto, que ações
prioritárias necessitam/poderiam ser efetivadas no sentido de mitigar a problemática?
Atribua um título para sua redação.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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APÊNDICE C - PROJETO DE INTERVENÇÃO JUNTO AOS ACADÊMICOS

PROTOCOLO: __________________
RECEBIDO EM: ______/_______/__________
ASSINATURA: _________________________
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

PROJETO DE EXTENSÃO
No ___________

TÍTULO DO PROJETO
SUBSÍDIOS AO ENTENDIMENTO E AO ENCAMINHAMENTO DE
PROPOSTAS MITIGADORAS À GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
GERADOS EM BOA VISTA – RR.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
PELO PROJETO:
Nome: HAROLDO SCACABAROSSI
Titulação: MESTRE
Curso: GEOGRAFIA
Carga horária do projeto: 12 h
E-mail: haroldogeo@yahoo.com.br
Fone para contato:95 98111-7016
Coordenação de Extensão: Geografia
BOA VISTA / 2017
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Título:

SUBSÍDIOS AO ENTENDIMENTO E AO ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS
MITIGADORAS A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM BOA VISTA
– RR.
Conciso, dando ideia: do trabalho a ser desenvolvido, da população a ser envolvida e do local ou região onde o
projeto será executado.

Área do Conhecimento:
CIÊNCIAS HUMANAS
Áreas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde; Ciências
Agrárias; Ciências Sociais; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes.

Área Temática:

Código
4

EDUCAÇÃO
Áreas: 1 Comunicação; 2- Cultura; 3- Direitos Humanos e Justiça; 4- Educação; 5- Meio Ambiente; 6- Saúde;
7- Tecnologia e Produção; 8- Trabalho/ Obs.: Indicar apenas uma área.

Linha de Extensão:

Código
42

RESÍDUOS SÓLIDOS
Ver tabela anexa no final do formulário. / Obs.: Indicar apenas uma Linha de Extensão.

Produto:
MINI-CURSO
Conciso, dando ideia do trabalho a ser desenvolvido (curso, palestra ou outras atividades acadêmicas).

Resumo:
Aspectos relacionados à coleta, à destinação e em especial à disposição final dos Resíduos Sólidos
Urbanos gerados na cidade, são essenciais para a compreensão da problemática evidenciada na
cidade de Boa Vista. Assim, a proposta do minicurso, procurará subsidiar as discussões relativas aos
Resíduos Sólidos Urbanos gerados (RSU) na cidade de Boa Vista – Roraima, objetivando o
entendimento e a consolidação de propostas que atenuem a precária situação vivenciada. Nesse
sentido, faz-se necessário fornecer informações das ações desenvolvidas e a política de Gestão e de
Gerenciamento dos RSU gerados desenvolvidos por diversos atores, em especial ações decorrentes
do executivo municipal.
Deve ser sucinto, de forma a permitir uma visão global – justificativa, população-alvo, localização, objetivos,
metodologia e avaliação da proposta apresentada.

Curso:
Geografia.
Especificar o curso em que o projeto está vinculado.

132

Local de Realização do Projeto:
Universidade Estadual de Roraima - UERR, Campus Boa Vista.
Especificar com mais detalhes o local.

Tipo de Apoio: ( X ) Institucional
Especificação:

( ) Financeiro

( X ) Logístico

Salas de aula, computadores, data show, transporte para atividade em campo (ônibus), certificação.
Especificar tipo de apoio

Período de Realização
Data de início: 22 /11/2017
Dia da Semana:

Data da finalização: 25/11/2017

22 - Quarta-feira (atividade teórica), horário: 08:30 às 12:00hs
25 – Sábado (visita técnica) horário: 14:00 às 18:00hs.

Público Alvo:
Acadêmicos e Comunidade em geral.
Informar qual a população a ser envolvida.

Projeto Integrado com outro curso: ( ) SIM

( x ) NÃO

Especificar:
Natureza da ação: Minicurso
Curso
Minicurso
Congresso
Conferência
Palestra
Workshop
Seminário
Jornada
Outros

Exposição
Visita Técnica
Torneio esportivo
Feira Técnica
Congresso
Fórum
Prestação de serviço
Sarau

Justificativa:
A disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU gerados na cidade de Boa Vista, praticadas
no Aterro Sanitário (lixão) representam temeridades socioambientais conexas. Um contingente
considerável de pessoas, trabalham diariamente de forma precária, na triagem de recicláveis dentro
do lixão. Demandas ambientais são desencadeadas, como alteração da paisagem, contaminação do
solo e da água pelo chorume gerado. As responsabilidades atribuídas a Prefeitura Municipal
pautam-se alheias às implicações socioambientais provenientes da não observação de parâmetros
adequados aos RSU gerados. As ações priorizam apenas coleta regular e disposição de forma
indiscriminada. Identifica-se ausência de fomento à sensibilização coletiva para a apropriada
destinação e de incentivo a medidas que atenuem a problemática. Redução da geração, incremento à
coleta seletiva e apoio efetivo à destinação adequada dos materiais recicláveis, efetivados
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principalmente pelas associações e cooperativas de catadores que atuam na cidade, estão sendo
negligenciadas.
Explicitar as razões da realização do projeto; Situação – problema que originou a proposição do projeto;
Delimitação da proposta básica de trabalho e possibilidade de operar mudanças frente à problemática descrita
da comunidade; outros dados que julgar relevantes (ex. caracterização da comunidade, experiências anteriores,
ou vínculo com a pesquisa, etc.)

Objetivos:
Debater e encaminhar ações prioritárias necessárias e que deveriam ser efetivadas, no sentido de
mitigar a problemática dos RSU gerados na cidade de Boa Vista – RR.

Discriminar os objetivos gerais e específicos em termos de contribuição esperada para o desenvolvimento da
comunidade, bem como retornos esperados ao aluno, ao ensino e à pesquisa; assegurar a coerência entre as
instruções e a justificativa do projeto.

Metodologia/Procedimentos:
A universidade como epicentro de proposituras para a mitigação da problemática multiplica a
possibilidade de alcance de informações. Ao mesmo tempo, respostas e proposições são ponderadas
por possibilidades superiores do que se estivessem sendo aferidas apenas pelo pesquisador.
Consequentemente os ensaios, as contribuições e alternativas aos limites conjunturais da gestão dos
RSU gerados em Boa Vista tendo a comunidade e principalmente universitários como protagonistas
das proposituras para a mitigação da problemática, contribuirá de forma efetiva para a pesquisa.

Descrever detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas para execução do projeto.

Processo de Avaliação:
Os participantes elaborarão dois documentos, em forma de redação, anterior e posterior à
intervenção mediada pelo propositor do minicurso.
Instrumentos e critérios de avaliação e controle do desenvolvimento da ação proposta; Como se pretende
avaliar o nível de consecução dos objetivos propostos.
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Corpo teórico relativo ao trabalho proposto: base teórica que fundamenta o projeto, referencial bibliográfico
(Fundamentação científica, conforme normas da ABNT)

Docente:

Curso

(Nome completo sem abreviatura)

HAROLDO SCACABAROSSI

Função

GEOGRAFIA

Discentes:
(Nome completo sem abreviatura)

Curso

PROFESSOR

Nº. De Matrícula

Participantes da Comunidade Externa:
(Nome completo sem abreviatura, das pessoas envolvidas no projeto:
parceiros, apoiadores, etc.)

Semestre

Instituição

Quant.
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Disseminação dos Resultados:
Os resultados estarão disponíveis em publicações de artigos e na tese desenvolvida conjuntamente
com a efetivação do minicurso, junto à comunidade e acadêmicos em geral.
Descrever as possibilidades de disseminação dos resultados obtidos durante a realização do projeto.
(Participação em Eventos, Mídias Televisivas, Congressos, Publicações de artigos, livros, revistas, jornais, etc.)

ATIVIDADES
Elaboração de texto com comunidade e
acadêmicos,
pré
interação
comunidade/acadêmico,
abordando
questões relacionados à problemática
dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados
em Boa Vista – RR.
- Trabalho interativo: Exposição ao
público alvo, histórico documental,
bibliográfico, fotográfico, audiovisual,
bem como mapas, etc., necessários ao
melhor entendimento da temática dos
RSU gerados na cidade de Boa Vista –
RR.
- Visita técnica com a participação da
comunidade e dos acadêmicos, às
antigas áreas de destinação e disposição
final de RSU gerados da cidade de Boa
Vista - RR;
- Visita técnica com a participação da
comunidade e dos acadêmicos, à
Cooperativa dos Amigos, Catadores e
Recicladores de Resíduos Sólidos
(UNIRENDA), na Associação de
catadores de materiais recicláveis de
Roraima - Terra Viva e na Associação
Global de Catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis de Boa Vista RR;
- Elaboração de texto com comunidade
e
acadêmicos,
pós
interação
comunidade/acadêmico,
abordando
questões relacionados à problemática
dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados
em Boa Vista – RR.
- Análise das informações coletadas em
campo;
- Análise, tabulação, interpretação e
correlação de dados obtidos em campo
e das informações e propostas geradas
no espectro acadêmico, da perspectiva,
dos entraves e as limitações da gestão e
do gerenciamento do RSU gerados no
município de Boa Vista – RR;

1˚
Atividade

2˚
Atividade

3˚
Atividade

X

X

4˚
Atividade

X

X

X

X

X

X

Atividades a serem realizadas durante o projeto (apresentar detalhadamente em tópico ou tabela – o mês e a
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atividade a ser realizada)

Contribuições Esperadas/Metas:
Os experimentos subsidiarão as proposituras e alternativas aos limites conjunturais da gestão dos
RSU gerados da cidade de Boa Vista - RR. As opiniões relatadas contribuíram nos resultados de
pesquisa de doutorado em curso denominada: LIMITES SOCIOAMBIENTAIS E CULTURAIS
NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM BOA VISTA – RR: ENSAIOS,
CONTRIBUIÇÕES E ALTERNATIVAS AOS LIMITES CONJUNTURAIS, desenvolvida
junto ao programa de doutorado em Geografia da Universidade Federal do Ceará - UFC.

Explicitar o que se pretende alcançar com o projeto e o benefício da realização do mesmo nº. de pessoas a
serem beneficiadas com o projeto (estimativa); nº. de alunos envolvidos no projeto; nº. de atividades que podem
emergir do projeto (palestras, eventos, produção técnica, artístico-cultural) em forma de tópicos.

RECURSOS
A) Humanos:
Carga Horária: (preencher o quadro abaixo caso o professor possua c/h para o desenvolvimento do
projeto ou para pretensão de c/h)
Nº de horas semanais
40 h

B) Materiais de Consumo:
Prioridade
Quantidade

1

41

Especificação dos Materiais

Valor Unitário

Certificados

Apoio financeiro
Pró-Reitoria de
Extensão.

Valor Total

Materiais de apoio, certificados para os acadêmicos envolvidos, etc.
C) Materiais de Divulgação:
Prioridade
Quantidade

Especificação dos Materiais

D) Equipamentos e Materiais Disponíveis
Quantidade

Valor Unitário

Especificação

Valor Total
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Estrutura física necessária

Salas de aulas

Plano de Trabalho:
Atividades
Visita às turmas de Geografia
Apresentação aos acadêmicos da proposta de
trabalho;
Elaboração de texto com comunidade e
acadêmicos,
pré-interação
comunidade/acadêmico,
relacionada
à
problemática dos Resíduos Sólidos Urbanos
gerados em Boa Vista – RR;
- Trabalho interativo: Exposição ao público
alvo, histórico documental, bibliográfico,
fotográfico e audiovisual, bem como mapas,
etc., necessários ao melhor entendimento
holístico da temática dos RSU gerados na
cidade de Boa Vista – RR;
- Visita técnica com o público alvo, aos antigos
locais de destinação e disposição final de RSU
gerados da cidade de Boa Vista - RR;
- Visita técnica com o público alvo à
Cooperativa dos Amigos, Catadores e
Recicladores
de
Resíduos
Sólidos
(UNIRENDA), na Associação de catadores de
materiais recicláveis de Roraima - Terra Viva e
na Associação Global de Catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis de Boa
Vista - RR;
- Elaboração de texto com comunidade e
acadêmicos,
pós-interação
comunidade/acadêmico, enunciando questões
relacionadas à problemática dos Resíduos
Sólidos Urbanos gerados na cidade de Boa
Vista – RR;
- Análise das informações coletadas em campo;
- Análise, tabulação, interpretação e correlação
de dados obtidos em campo e das informações
e propostas geradas no espectro dos
participantes em geral;
- Análise das opiniões encaminhadas pelo
público alvo.

Localização (Bloco)

01

Mês
(Atividade semanal)
Setembro 2017

Outubro 2017

Novembro 2017

Novembro 2017

Novembro 2017

Novembro 2017

Novembro 2017
Novembro 2017

Novembro 2017

Informar as atividades a serem executadas: pelo (s) docente(s) e acadêmicos. As atividades propostas no plano
de trabalho são indicativos para a emissão de certificado de extensão para o aluno, portanto, as atividades
devem ser claras, pontuais e específicas.

Boa Vista, 22 de novembro de 2017.
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/

DATA:

/
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/
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/
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/

/

Pró-reitora de Extensão:
/

Reitoria:
/
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/

Pró-Reitoria de Gestão Logística e Financeira:
/
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