
Na sua opinião, o que deve contemplar um programa estadual de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos?

Todos os 
aspectos sociais.

Entre muitas coisas, 
“disseminar” 

amplamente uma 
leitura crítica das 
políticas do setor.

A construção de 
um pensamento 
crítico coletivo.

Propostas para a 
construção 

dialogada entre 
os setores.

A articulação 
intersetorial e 

intersecretarial.

Estratégias de 
participação 

social.

Estratégias que 
possibilitem a 

participação de 
todos os atores 

envolvidos.

Coleta predial 
obrigatória.

Alianças em 
consórcio 

intermunicipal.

Responsabilidade
/atribuições de 
todos/diversos 

setores.

Levar em conta a 
diversidade 

urbanística, social e 
cultural dos territórios.

Orientações sobre o potencial 
de reaproveitamento de RSU= 

informar tecnologias 
sustentáveis para 

reciclagem/compostagem de 
90% dos resíduos.



Na sua opinião, o que deve contemplar um programa estadual de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos?

Educação Ambiental 
não formal que 

alcance todos os 
públicos.

Um bom entendimento 
da gestão integrada –
separação de resíduos 

domiciliares em 3 tipos e 
encaminhamento correto.

Educação não 
formal de forma 

continuada.

Tanto os aspectos técnico-
gerenciais e comportamentais que 

giram em torno da “ecologia 
industrial” como os aspectos 

culturais e políticos que giram em 
tono da insustentabilidade da 

produção industrial. 

Muito! Público interno 
(gov.) A3P. Público 
“externo” – com EA 

emancipatória no controle 
social. Conscientização no 

consumo.

Com um programa de EA 
que contemple os eixos de 

educação formal e não 
formal, sensibilização, 

mobilização, engajamento, 
comunicação social, 

avaliação e monitoramento.

Espaços socioeducativos 
como hortas urbanas que 
podem abordar a questão 
de alimentação e resíduos 

orgânicos, entre outros.

Incentivo a feira de trocas, 
valorização dos serviços 

como sapateiros, costureiros 
que, ao invés de estimular a 
compra, contribuem para a 

reutilização.

Realizando a reforma 
educacional de acordo 

com o século XXI.

Mobilizar as indústrias 
para colocar nos 

produtos indicação de 
durabilidade, do que 

é feito, etc.

Permitir, refletir 
e questionar o 
modelo social 

vigente.

Educação Ambiental 
como ferramenta de 

remodelar a 
produção industrial.



Na sua opinião, o que deve contemplar um programa estadual de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos?

Consumo, 
produção, vida 

sustentável, 
obsolescência.

Obsolescência 
programada, 
reciclagem, 

reutilização, redução 
e logística reversa.

Com responsabilidades 
definidas entre os atores 
com a prioridade na não-

geração.

Começar com EA na 
hierarquia da Política 
de Resíduos Sólidos: 

1- não gerar! 2-
reduzir.

Conceitualização dos termos de 
utilização. Integração do 

problema da gestão em todo o 
território com a importância de 

todas as etapas. Inclusão do 
aterro como um modo de 

tratamento.

Como fazer? Ações: 
Diversidade urbanística, social 
e cultural. Participação social. 

Atribuição de 
responsabilidade. Mudança de 
cultura. Questionar o modelo 

social vigente.



Reformulação dos 
modelos de 
produção e 

informações do 
produto.

Consumo 
consciente

Mudança Cultural

EA transformadora

EA crítica

EA emancipatória

EA questionadora 

do sistema

Estratégias de participação 
social com diversos atores 
(governo, sociedade, civil e 

universidade)

Pensamento 
crítico coletivo

Abordagem no 
programa Estadual 

de Educação 
Ambiental para 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos.

Metodologias para aplicação
Incentivo à constituição de 

espaços sócio educadores (feria 
de trocas, hortas, composteiras, 

exposições).

Seguir a hierarquia da PNRS.
- Não gerar
- Reduzir
- Reutilizar
- Reciclar (catadores)
- Tratamento adequado 

(biodigestor, compostagem 
em escolas)

- Disposição final

Estimular a produção e 
consumo de bens duráveis e 

recicláveis e combater a 
obsolescência programada e 

desperdício.

Educação continuada 
formal e não formal. 

Formação de educadores 
ambientais com PNRS e 

PNEA.



Como o Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos pode 
estimular a criação de agendas comuns entre os setores/atores sociais envolvidos 
com a gestão de resíduos sólidos?

Realização de 
diagnósticos regionais e 
sua aplicabilidade com o 
cuidado das ações não 
serem feitas de forma 

generalizada.

Dialogando em 
várias áreas de 

interesse 
ambiental.

Proporcionar encontros 
periódicos com toda a 
sociedade em locais 

bastante visitados como 
parques, praças, shoppings, 

rodoviárias, etc.

Comissão 
intersecretarial/interinstitu
cional de EA. Ás vezes, será 

necessária a legislação 
específica (decreto).

Através de 
encontros 
formativos 
regulares.

Promovendo 
integração entre 
setores/atores.

Na contramão: Estar 
abertos para 

especificidades de 
diferentes setores –

(contextos).

Construção coletiva 
das agendas em 

audiências públicas.

Através de articulação 
política com as 

comunidades. Ongs e 
governo municipal.

Dialogando com os 
atores sociais e os 

setores sociais, 
capacitando os atores 
e os setores sociais.

Inserindo-se nas redes 
público-privada, formando 

grupos de trabalho e 
discussão no território, a 

partir das escolas, articulando 
alunos, corpo docente e 

comunidade.

Dando ênfase na 
responsabilidade 

compartilhada e dos 
setores econômicos.



Como o Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos pode 
estimular a criação de agendas comuns entre os setores/atores sociais envolvidos 
com a gestão de resíduos sólidos?

Praticando em todos 
os setores a 

interdisciplinaridade 
da educação 
ambiental.

Por meio do estímulo 
de conversas 

formais/informais 
com cada ator.

Estimulando a 
formação de 

pactos entre os 
agentes sociais.

O estado de São Paulo já 
possui comitês de Bacias 
fortes que congrega poder 
público e setor produtivo. 
Utilizar os comitês para 

criação de Agendas Comuns.



Como o Programa de Educação Ambiental para a Gestão de Resíduos Sólidos pode 
estimular a criação de agendas comuns entre os setores/atores sociais envolvidos 
com a gestão de resíduos sólidos?

 Criar instrumentos para articular os setores das diferentes etapas da 
cadeia (geração, tratamento e destinação), como uma comissão 
intersecretarial/interinstitucional de EA, criação de decreto.

 Por meio de conselhos, audiências públicas e encontros formativos.

 A partir do conhecimento do território (diagnósticos regionais), levando 
em conta as especificidades locais, responsabilizar cada setor (privado, 
inclusive) e a partir disto, construir agendas integradas e programas locais 
que incentivem boas práticas (ex. A3P, compostagem, compras 
sustentáveis).



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a transformação do cenário atual 
dos resíduos sólidos?

Recebendo mais 
incentivo de 

políticas 
públicas.

Criando meios para 
construção conjunta 

de políticas 
ambientais dentro do 

sistema ambiental.

Praticando a 
inseparabilidade 

do ser e o 
ambiente.

Promovendo diálogos que 
instiguem e promovam 

novas ações, novos 
planejamentos, outras 

ousadias.

Através da mudança da 
percepção do conceito de 

resíduos, esclarecendo 
todos os problemas 

ambientais envolvidos.

Desvendando o que está 
por trás do cenário posto 

e usando canais de 
comunicação disponíveis.

Levando informação, 
conhecimento às pessoas; 

estimulando a reflexão 
crítica em relação ao tema; 

estimulando também a 
autocrítica em relação ao 

consumo.

Imprimindo 
perspectiva crítica 

aos processos 
formativos.

Estimulando a 
reflexão crítica 

dentro dos próprios 
órgãos e para fora.

Aprimorando a reflexão 
problematizadora a partir 

das contradições e 
conflitos  entre interesses 

distintos no interior da 
sociedade.

Educomunicação: incentivos de 
políticas públicas para a efetivação 

da educomunicação em prol da 
sociedade, através de incentivos a 

rádio comunitária local, jornal 
investigativo, elaboração de 

materiais pedagógicos.

Proporcionando a reflexão sobre 
o tema em diversos ambientes, 

consequentemente, facilitando a 
mudança de hábitos e saberes. 

Também articulando-se com 
outros atores sociais, como a 

saúde.



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a transformação do cenário atual 
dos resíduos sólidos?

Trazendo 
informações 
verdadeiras.

Fazendo a informação 
de como está o 

mundo relacionado a 
resíduos chegarem ao 

público.

Lutando por uma mídia 
mais responsável, que 

seja transparente em suas 
informações e não 

criando “robôs” como é 
feito atualmente.

Promovendo a 
formação de 

cidadãos atuantes e 
reflexivos.

Por meio do incentivo e 
divulgação da economia solidária 

que valoriza os produtos locais e a 
cultura do povo. Esta prática 

diminui desperdícios no 
transporte, assim como valoriza as 

pessoas.

Promovendo a 
reflexão sobre o 

modelo de produção e 
consumo adotado.

Criando um 
“selo” para linha 
de produção dos 
produtos limpos.

Educação Ambiental 
deve ser levada e 

trabalhada dentro do 
setor produtivo (nas 

empresas).

Pela crítica que 
deve contribuir 
para a formação 

cidadã do indivíduo.

Identificando os 
principais atores 

envolvidos.

Com informação 
crítica e 

responsabilização 
do indivíduo.

Promovendo ações 
articuladas com todas 

secretarias de governo nas 2 
esferas.

Participando das decisões 
políticas.



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a transformação do cenário atual 
dos resíduos sólidos?

 Perspectiva crítica nos processos formativos.
 Educomunicação
Comunicação/mídia (perspectiva crítica sobre os Resíduos Sólidos)/informação 
transparente.
Informação que “desvela”.
 Focos temáticos dentro de Resíduos Sólidos:
- Conceito de Resíduos Sólidos;
- Economia solidária;
- Modelo produção/consumo.
 Envolvimento do setor produtivo.
- Formação 
- Ações de engajamento (criação de “selos”)
 Participação na construção de políticas públicas
- Vozes de “dentro” do setor público         articulação dos componentes do sistema 

para construir políticas de EA.
- Vozes de “fora”. 
- Recebendo incentivo das políticas públicas.



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a criação e o aperfeiçoamento de 
mecanismos de controle social na gestão de resíduos sólidos?

Instrumentalizar as 
cooperativas e catadores 
para a participação nos 
processos de criação e 

revisão dos planos 
municipais.

Criando indicadores de 
forma participativa 

com vários atores da 
sociedade.

Criando ferramentas 
de avaliação de 

políticas pelos atores 
sociais.

Incentivando a 
construção de 

indicadores de coleta 
seletiva em 3 tipos.

Identificando a 
problemática do 
consumo como 

também uma questão 
de classe social.

Estimular a criação de 
canais que possam 
permitir o acesso a 

informação.

Através de um sistema 
estadual único de 

monitoramento de 
indicadores construído 

colaborativamente.

É necessário clarear as 
muitas coisas obscuras 
por trás da geração de 
resíduos e da limpeza 

urbana.

Despertando o senso 
ético de indignação 

capaz de “comover” e 
reagir na esfera 

pública.

Fomentar 
transparência da 

informação de 
boa qualidade.

Implementando, de fato a 
educação ambiental nos 

ambientes e equipamentos 
educacionais, ampliando e 
aprimorando a discussão 

ambiental.

Criando/fomentando 
espaços de diálogo 

que permitam firmar 
compromissos.



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a criação e o aperfeiçoamento de 
mecanismos de controle social na gestão de resíduos sólidos?

Realizando a 
reforma da mídia.

Através de processos que 
despertem o olhar das 

pessoas para a produção, 
consumo e destinação 

dos resíduos.

Mobilizando a 
sociedade para a 

participação da gestão 
ambiental pública.

Através da gestão 
participativa de 
todos os atores.

Através da articulação 
política com as 

comunidades, Ongs e 
governo municipal/estado 

federal.

Desfazendo o 
individualismo e 
incentivando o 

colaborativismo entre 
as pessoas.

Trazendo a temática cada 
vez mais para o cotidiano 

das pessoas e 
estimulando o diálogo dos 

grupos sociais.

Tornar os catadores 
agentes ambientais, 
capazes de interagir 

com o público e desta 
forma, sensibiliza-los.

Com a inclusão de 
toda a cadeia de 

geração e coleta de 
resíduos no papel de 

educadores.                                             

Informando 
sobre o 

consumo.

Capacitando os atores 
sociais rumo a gestão 

sustentável dos 
recursos hídricos.

Estabelecendo 
espaços e/ou canais 
para a participação 

social.



Como a Educação Ambiental pode contribuir para a criação e o aperfeiçoamento de 
mecanismos de controle social na gestão de resíduos sólidos?

1. Fomentar espaços de participação que envolva os diversos atores sociais.
1.1 Criação de conselhos municipais e intermunicipais de gestão de 
resíduos.
2. Fomentar transparências da informação de boa qualidade.
2.1 Reforma da mídia.
2.2 Despertar o olhar das pessoas sobre produção, consumo e destinação de 
resíduos.
2.3 Difusão de informação para garantir maior acesso.
3. Criação de indicadores de avaliação e sistema de monitoramento.
4. Trazer a responsabilidade de educar para todos da cadeia de geração de 

resíduos.
5. Reconhecer o catador como emponderado de discursos competentes.



Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo 
de construção deste programa?

Redes de 
educadores 
ambientais.

Políticas

Empresas produtoras 
de resíduos. 

Processos para 
logística reversa.

Cooperativas e 
população que se 

sustentam do 
lixo.

Não deixar de lado o 
sistema formal de 

educação, apesar dos 
limites e dificuldades 

inerentes a este diálogo.

Governo
Iniciativa privada

Sociedade civil organizada
Cooperativa de catadores.

Gestores da área 
ambiental e da 

área operacional 
e população.

Educadores ambientais 
das diversas prefeituras 

do estado que trabalham 
na área de resíduos 

sólidos urbanos 
(DEMLURB). 

Comitês de 
Bacias, câmaras 
técnicas de EA.

Atores mais 
diretamente 

ligados aos elos 
do processo.

Aqueles que estão 
comprometidos com a 

construção de uma outra 
ordem social onde a 

sociabilidade não seja 
medida pelo capital.

Mobilização, rádio 
e reuniões no 

local.



Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo de 
construção deste programa?

Comissões de 
meio ambiente 

municipal.

Executivos
Secretarias

Federações das 
indústrias/comércio

Judiciário

Todos os setores 
empresariais, 

executivos, legislativo, 
judiciário e sociedade.

Todos os setores da 
sociedade através de 
audiências públicas. 
Divulgação correta, 
atendendo a lei da 

transferência. 

Executivos
Universidades
Comunidades

Judiciário
Mídia

Poder público
Setor empresarial

Cooperativas de catadores
Sociedade civil organizada

População
(todos os setores)

Os setores públicos que tem 
ingerência com o meio 

ambiente, saúde, educação, 
justiça, assistência social, etc. 

e os setores da sociedade 
civil (catadores, inclusive).

Entes públicos
Sociedade civil

Entidades privadas
Representantes de 

classes.

Governos, empresas, 
sociedade civil, Ongs, cada 

um dando sua contribuição, 
de acordo com seu ponto de 

vista, suas dificuldades e 
responsabilidades.

Poder legislativo e judiciário.
Ministério público.

Órgãos governamentais, 
secretarias estaduais e 

municipais.
Instituições da agricultura 

(composta e cultiva – ARZB).

Catadores
Os conselhos existentes (saúde, 

educação, criança e adolescente)
Instituições diversas que trabalham 

com comunidades
Grupos empresariais

Escolas públicas e privadas
Universidades

As lideranças de catadores 
de material reciclável.

Representantes do poder 
público de municípios com 

certificação Selo Verde 
Azul.

Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo 
de construção deste programa?



Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo de 
construção deste programa?

Governo municipal, 
cooperativas, catadores, Ongs, 

associações de classe, 
associações de bairro, setor 
privado. Responsáveis pela 
logística reversa e grandes 

geradores.

Todos os interessados, 
através de encontros 
sociais participativos.

Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo 
de construção deste programa?



Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo de 
construção deste programa?

1. Entes públicos.
Executivo / legislativo / secretarias / judiciário / promotoria pública.

2. Entes privados.
Sistema de educação formal e informal.
Mídia em massa / local / alternativa.
Redes sociais.
Federações (comércio / indústrias).

3. Grupos organizados, redes, catadores, fóruns, etc., que trabalhem ou não 
com a temática.
Conselhos – educação, saúde, meio ambiente, transporte, criança e 
adolescente.
Comitês de Bacias.

TODOS! 

Quem deve estar envolvido com a elaboração e a execução do Programa de Educação 
Ambiental para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Como mobiliza-los para o processo 
de construção deste programa?


