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RESUMO 

 

O presente estudo busca descrever e analisar vivênvias em oficinas de 
compostagem e avaliar sob a ótica dos interesses e proposições dos participantes 
envolvidos. A etapa metodológica propõe pesquisa bibliográfica e documental, além 
de pesquisas de campo através de oficinas, registradas por relatórios, fotografias e 
entrevistas semi-estruturadas. O momento teórico foi subdividido pelos temas visão 
de mundo, construção do conhecimento, o problema, impacto e resposta técnica 
como estratégia pedagógica no planejamento de atividades educativas ambientais. 
Além de referências teóricas, o momento empírico avalia as observações de campo 
e entrevistas, cada uma em três categorias, respectivamente: características do 
grupo/projeto, processo da oficina e sua artesania e os resultados esperados e 
obtidos; interesse-motivo, resultado-aprendizado e crítica-avaliação-proposição. 
Como síntese, o momento analítico apresenta relações produzidas nas etapas do 
estudo. Os resultados evidenciam potencial em referenciais teóricos e éticos como 
ferramentas básicas para planejamento prévio de oficinas e às questões elaboradas. 
A visão sistêmica contribui para construção de diálogos e trocas. Ferramentas de 
gestão compartilhada reforçam o processo de participação coletiva. 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Compostagem. Resíduo Orgânico. Agricultura Urbana. 
Educação Ambiental. Avaliação. 



 

ABSTRACT 
 

The present study seeks to describe and analyse experiences in composting 
workshops and to evaluate from the point of view of the interests and propositions of 
the participants involved. The methodological stage suggests bibliographic and 
documental research, such as field research through workshops registered by 
reports, fotographs and semi-structured interviews. The theoretical moment was 
divided by the themes world vision, knowledge building, the problem, impact and 
technical response as a pedagogical strategy on planning environmental educational 
activities. Beyond theorical references, the empirical moment evaluates field 
observations and interviews, each one in three categories, respectively: group/project 
characteristics, workshop process and its crafts and the expected and obtained 
results; motive-interest, learning-result and critical-evaluation-proposal. As synthesis, 
the analytical moment presents relations produced in the stages of the study. The 
results show potential in theoretical and ethical references as basic tools to pre-
planning of workshops and to the elaborated questions. The systemic vision 
contributes to the construction of dialogues and exchanges. Shared management 
toold reinforce the coletive participation process. 
 

 

KEY WORDS: Composting. Organic Residue. Urban Agriculture. Environmental 

Education. Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da caminhada na vida acadêmica, alguns movimentos foram 

importantes na construção dos interesses que contribuíram para a escolha do 

tema/objeto deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Um primeiro, estimulado pela construção de um olhar holístico, interdisciplinar 

e crítico que produz valor e relevância do estudo da questão ambiental e social, 

proporcionados pelos cursos de graduação em Ciência Ambiental da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) e de Design em Permacultura da The Food Forest (TFF), 

passando a ver o ambiente de forma integrada. 

Um segundo, despertado pelas experiências e vivências da autora enquanto 

estagiária da Organização Não Governamental (ONG) Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) em agricultura familiar e agroecologia 

com atividades específicas relacionadas ao Programa de Agricultura Urbana (AU), 

que existe desde 1999 com atuação no Rio de Janeiro. 

Um terceiro, diretamente ligado ao segundo, a partir da formação em um 

Curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana, 

realizado pelo Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO), 

ONG parceira da AS-PTA, em Florianópolis no ano de 2017. 

O momento anterior trouxe inspiração e a responsabilidade de construir 

momentos e espaços onde os conhecimentos adquiridos até então fossem 

apresentados, validados e confrontados com outros saberes e práticas. Tal fato 

interagiu com um quarto movimento que motivou o desenvolvimento desse trabalho, 

marcado pelas vivências enquanto estudante e profissional, participante de 

dinâmicas em rede dentro e fora da Universidade. 

As parcerias, as trocas de conhecimentos e experiências e as conexões dos 

diversos pontos dessa rede que vem sendo construída ao longo dessa caminhada, 

contribuíram para o interesse em fortalecer ações entorno da gestão dos resíduos 

orgânicos e agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro. Assim possibilitou 
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escolher para este estudo a busca pela descrição de práticas educativas de gestão 

de resíduos orgânicos e a avaliação de sua importância para os participantes das 

mesmas. 

Ao longo dos anos, o crescimento populacional seguiu acompanhado de um 

crescente processo de urbanização (CAPES, 2012). A concentração da população 

nas cidades traz consigo novos desafios decorrentes do aumento do poder aquisitivo 

e do consumo nas sociedades capitalistas. Enquanto o capitalismo industrial se 

desenvolve a partir do desenvolvimento constante e cumulativo de novas 

ferramentas e produtos, prejudicando perspectivas de sustentabilidade, segundo 

Andrade (2004), essa tendência ao aumento do consumo numa perspectiva 

individual também contribui para colisão dos limites ambientais do planeta e nas 

mudanças observadas na natureza (SATHLER, 2012). Como consequência, uma 

grande quantidade de resíduos é gerada diariamente nos centros urbanos, o que 

fica evidente num cenário de estímulos constantes a rotatividade na compra e  

descarte de produtos, com nenhuma ou rara provocação à reflexão sobre a nossa 

relação com os resíduos que produzimos, prevalecendo o desperdício de produtos 

(ANDRADE, 2004). E como provocar a reflexão? 

O material que concebemos como lixo não necessariamente deveria ser 

tratado como tal em muitos dos casos. Há uma diferença entre lixo e resíduo, onde 

lixo pode ser considerado todo material sem valor ou utilidade e que se retira de um 

lugar para deixá-lo limpo e resíduo seria aquilo que resta de nossas atividades e que 

pode ser matéria prima a ser reciclada ou reutilizada (COMCAP, 2002; CONAMA, 

2017). 

Partindo do ponto de vista em que o planeta Terra é a nossa casa e que nós 

devemos cuidar dela, cabe iniciarmos a crítica à postura de quando somente 

queremos “tirar o lixo de um lugar para deixá-lo limpo” como bem diz o significado de 

lixo no dicionário, descrito acima. Não existe jogar algo fora quando se trata do 

nosso planeta. Essa mágica é uma ilusão que acontece nos centros urbanos, onde a 

população só quer retirar seu “lixo” do alcance da vista e não pensa o que acontece 

depois dali, para onde vai todo esse lixo. Por serem dispostos em locais distantes, 

muitas vezes em outros municípios como é o caso do Rio de Janeiro, a população 

não se dá conta da quantidade de lixo que é gerada diariamente (MAESTRI, 2010), 
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além de tantas outras externalidades negativas que são invisibilizadas por não haver 

diálogo sobre essas questões com a população. 

Segundo ensinamento do professor Kenny Tanizaki Fonseca (2018) em uma 

banca de defesa de TCC que tive o privilégio de presenciar1, não deveríamos 

considerar os ambientes urbanos como ecossistemas2 pelo fato de não fecharem 

seu ciclo. Representam locais onde há muito consumo e consequentemente muito 

descarte, ilustrando sistemas lineares. Esse tipo de gestão tende ao colapso, pois 

não há equilíbrio entre os elementos que o compõe. Dessa forma e segundo Maestri 

(2010), a mudança que buscamos vai refletir na maneira de enxergar os materiais 

que sobram da nossa produção. É possível ‘enxergar’ diferente? 

O não acesso à informação – mais detalhada e ampla - acaba estabelecendo 

uma cultura que é replicada a partir do que está a nossa volta. Associada ao modelo 

que temos hoje, desde cedo crescemos vendo os resíduos sendo colocados em 

sacos fechados (ambientes anaeróbios) e sem qualquer tipo de separação. Esse 

cenário provoca condições propícias para decomposição acelerada dos materiais, 

onde de acordo com Angeoletto et al. (2016) no processo de fermentação natural 

são liberados gases como metano, amônia e enxofre, responsáveis pelo mau cheiro 

podendo também refletir em outras questões ligadas à saúde pública. Nessas 

condições, aguardam a coleta dos caminhões para seguirem aos aterros sanitários, 

destinação final da maior parte do nosso resíduo. Através desse descarte, o 

acúmulo em progressão cada vez maior pode propagar vetores biológicos e 

patógenos apresentando riscos à saúde ambiental e coletiva. 

Diante dessa problemática da alta geração de resíduos diários, principalmente 

nas áreas urbanas que concentram pessoas e seus resíduos e do não retorno da 

fertilidade aos solos, faz-se necessária uma nova gestão dos mesmos (ABREU, 

2013).  

                                                           
 
1
 Comentários feitos pelo Prof. Kenny Tanizaki Fonseca durante defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Bacharel em Ciência Ambiental “A História da Permacultura na UFF: Uma contextualização do Histórico e das 
características do conceito na Universidade” de Breno Vieira Mil-Homens Costa em 19 de Janeiro de 2018 no 
Instituto de Geociências da Universidade Federal Fluminense. 
2
 Outros autores denominam a cidade como um Antropossistema. 
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Os ambientes urbanos apresentam-se como potencial se considerando a 

compostagem como ferramenta para realizar a gestão local dos resíduos que são 

produzidos. De acordo com a Resolução CONAMA Nº 481/2017 Art. 2º Parágrafo III, 

define-se compostagem como:  

Processo de decomposição biológica controlada dos resíduos 
orgânicos, efetuado por uma população diversificada de organismos, 
em condições aeróbias e termofílicas, resultando em material 
estabilizado, com propriedades e características completamente 
diferentes daqueles que lhe deram origem.3 

No Brasil, houve um crescimento acentuado da população concentrada nas 

áreas urbanas a partir da década de 60. Em 1970, o índice da população urbana era 

de 55,9%, passando para 75,5% 20 anos depois (CAPES, 2012).  

Em 2010, cerca de 84% da população encontrava-se concentrada nos centros 

urbanos, produzindo diariamente aproximadamente 198.514 toneladas de resíduos 

sólidos, dos quais 51,4% corresponde à fração orgânica, totalizando 

aproximadamente 37.243.311 toneladas de resíduos sólidos orgânicos por ano 

(ABRELPE, 2011), sendo passível de tratamento local.  

A valorização da fração orgânica surge também como potencial de 

transformação social ao se produzir novas matérias primas para serem incorporadas 

no ciclo produtivo, promovendo também a agricultura nas cidades e solucionando a 

gestão ineficiente – ou não gestão - dos resíduos. É possível outro modo de gestão? 

Neste contexto e tomando como referência legislações vigentes, estudos 

científicos, experiências exitosas como a do Projeto Revolução dos Baldinhos-PRB, 

e as vivências da autora como coordenadora de Oficinas de Compostagem 

ocorridas em contextos diversos e com potências de intenções diversas por parte 

dos participantes, este estudo objetiva descrever esses momentos a partir do 

cruzamento de olhares e intenções, possibilitando avaliar a prática da Oficina 

enquanto técnica de sensibilização, de formação e ampliação do acesso à 

informação, práticas e saberes como pontos iniciais de um movimento de tomada de 

                                                           
 
3
 Disponível em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728  

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728
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decisão por novos hábitos individuais, coletivos e sociais incluindo a atitude 

gerencial. 

Revelar observações, expectativas e avaliações da autora como 

coordenadora das Oficinas e revelar desejos, críticas e perspectivas dos sujeitos 

participantes.  

Possibilitando um olhar crítico a esse encontro de ‘intenções’ e a uma prática 

muito difundida centrada na técnica da Oficina, porém produzida por uma cientista 

ambiental.  

E retornam as questões: E como provocar a reflexão? É possível ‘enxergar’ 

diferente? É possível outro modo de gestão? Como guias de ‘re’visão do produzido, 

do surgido no antes, no durante e no após a prática das oficinas. Prática como roda 

de conversa, como trocas, como momentos de reflexão e diálogo sobre significados 

e sentidos sobre resíduos e sobre a gestão dos mesmos.  

A metodologia seguiu através de Pesquisa Descritiva, Exploratória, 

Bibliográfica e Documental, de Campo com Abordagem Qualitativa apoiada nas 

técnicas de campo de Observação Participante e Entrevista, de técnica de Análise 

de Texto, Análise de Conteúdo e Categorização do material empírico; descreve e 

analisa o material, caracteriza os sujeitos e as entrevistas e apresenta proposições 

para o pensar da gestão dos resíduos sólidos orgânicos urbanos, identificando as 

implicações e contribuições de práticas educativas que visam uma gestão adequada 

dentro do processo de sustentabilidade local e da cidade. 

O embasamento teórico desse trabalho está pautado em pesquisas prévias 

contextualizando o leitor com a questão dos resíduos, apresentando dados 

históricos e atuais e buscando sensibilizar para o panorama das soluções a partir da 

identificação de suas causas. Conta com a descrição de experiências exitosas no 

Brasil e de estudos sobre avaliação de atividades educativas de reciclagem de 

resíduos orgânicos. Por fim, relata três experiências práticas nesse sentido, 

buscando diagnosticar através de uma diversidade de olhares e interesses por parte 

dos envolvidos, a importância das mesmas e, apontar a necessidade permanente de 

um instrumento de planejamento e de avaliação da atividade e de monitoramento de 
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seus produtos e ‘continuidades’, bem como um conjunto de proposições para a 

formação universitária em seus contextos de ensino, extensão e pesquisa. 
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2. METODOLOGIA 

 

Quais caminhos adotei para que me aproximasse à um conjunto de 

informações que possibilite compreender os interesses e críticas dos participantes 

das oficinas que conduzi? 

Que escolhas foram feitas? Quais limites das mesmas? E qual aprendizado 

ao final do estudo que possibilite apontar novos caminhos para seguir como 

profissional da Ciência Ambiental me realizando dentro da relação entre minhas 

intenções e as expectativas e provocações do curso de graduação, dos projetos de 

extensão e das vivências enquanto estagiária no campo na relação com outros 

sujeitos indivíduos, grupos e instituições? 

Enquanto uma proposta de pesquisa este Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) tem a finalidade de abordar e refletir sobre uma prática de trocas, de 

descobertas sobre a problemática dos resíduos sólidos urbanos, com enfoque na 

fração orgânica destes, por isso seguiu como uma Pesquisa Descritiva. Tem 

também a intencionalidade de tensionar essa prática a partir dos olhares dos 

sujeitos e da provocação de explorar caminhos avaliativos permanentes como 

processo de busca de efetividade e maior aproximação às diferentes realidades 

envolvidas com o processo de gestão e gerência desses resíduos, assim seguiu 

também como uma Pesquisa Exploratória. 

Dialogando com Gerhardt e Silveira (2009, p.35), a etapa Descritiva busca 

descrever fatos e fenômenos de momentos reais vivenciados pela sociedade como 

um todo e o momento Exploratório busca tornar o tema mais explícito, apoiando 

assim neste estudo, a disseminação de conhecimentos e práticas envolvendo a 

gestão de resíduos orgânicos, assim como da importância de atividades educativas 

que trabalhem o tema e da constituição de instrumentos de avaliação e 

monitoramento dessas práticas. 

Faz essa descrição a partir de uma Pesquisa Documental, Bibliográfica e de 

Campo com abordagem do material produzido e selecionado (Corpus) pela 

Pesquisa Qualitativa. 
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A etapa da Pesquisa Bibliográfica identificou textos teóricos e de análises, 

permitindo uma ‘visita’ aos estudos científicos que abordaram o tema/objeto. A etapa 

da Pesquisa Documental identificou textos em fontes não científicas, porém que 

abordam o tema em pontos técnicos, políticos e legais. E o momento da Pesquisa 

de Campo produziu material a partir da coleta de informações e ‘dados’ diretamente 

nos espaços escolhidos, com os sujeitos em observação e em explicitação de suas 

intencionalidades e avaliações. 

Como fonte de material utilizei as seguintes bases de documentos: Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBCT/MCTI)4; Catálogo de Teses e 

Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, fundação do Ministério da Educação (CAPES/MEC)5; Portal Regional da 

Biblioteca Virtual em Saúde6; o acervo da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO)7 e; o acervo presente na rede digital com buscadores do Google como o  

Acadêmico8. 

Os termos “compostagem”, “composto”, “composto orgânico”, “resíduo 

orgânico”, “agricultura”, “educação ambiental”, “avaliação” e suas variações foram 

usados para as pesquisas bibliográfica e documental. Nas pesquisas bibliográficas 

quando possível foram escolhidos os campos: ‘título’, ‘resumo’ e ‘assunto’ (e 

similares). 

Como exemplo, a busca na Base CAPES em sintaxes usando os termos 

“educação ambiental” e “avaliação” (com o operador booleano AND) resultou em 

935 documentos. Acrescentando o termo “compostagem” (também com operador 

booleano AND) a busca identificou 15 documentos e substituindo esse termo por 

“composto” resultou em 24 documentos. Usando o termo “educação ambiental” e 

isoladamente os termos “composto” e “composto orgânico” (com o operador 

booleano AND) a busca resultou em 123 e em 3 documentos respectivamente.  

                                                           
 
4
 BDTD/IBCT/MCTI. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: http://bdtd.ibict.br/vufind/.    
5
 CAPES/MEC. Catálogo de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério da 

Educação: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/  e Portal de Periódicos: http://www.periodicos.capes.gov.br/.  
6
 BVS. Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foi estabelecida em 1998 como modelo, estratégia e plataforma operacional de 

cooperação técnica da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para gestão da informação e conhecimento em saúde 
na Região América Latina & Caribe. 
7
 SciELO. Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. 

http://www.scielo.org.  
8
 Google Acadêmico. Ferramenta de Pesquisa da Marca registrada do Google. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/
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A leitura dos Resumos dos documentos encontrados possibilitou a seleção de 

parte do Corpus para esse estudo.  

Segundo Fonseca (2002) a etapa da Pesquisa de Campo realiza coleta de 

dados junto a pessoas apoiada em diferentes tipos de pesquisa (pesquisa-ação, 

pesquisa participante e outros) e de instrumentos (entrevistas individuais, entrevistas 

coletivas, observação participante e outros). 

O campo ocorreu a partir do desenvolvimento de três momentos de vivências 

e de trocas de práticas e saberes, dinamizadas por rodas de conversas e de 

sensibilização e estruturadas como Oficinas. 

As Oficinas ocorreram com o envolvimento de diferentes ‘sujeitos coletivos’ 

organizados em Projetos de Extensão universitários (“Horta na Morada” e 

“Laboratório Sabiá do Mutirão de Agricultura Ecológica - MÃE”), durante evento 

temático (“Semana de Agroecologia”) também em espaço universitário, mas aberto a 

qualquer interessado e em espaço privado envolvendo movimento de bairro 

(Associação de Moradores e Amigos de Vargem Grande-RJ). 

Momentos que possibilitam pela observação participativa direta a identificação 

de elementos presentes nas narrativas e práticas dos participantes. Para 

desenvolvimento da Observação Participante, foi organizado um Roteiro de 

Observação centrado em questões centrais à investigação e o uso do Diário de 

Campo para registro dos dados, informações e ideias coletadas após as Oficinas. 

Deslauriers e Kérisit (2008, p.74) caracterizam a Técnica de Observação 

como a que se utiliza de “sentidos para apreensão de determinados aspectos da 

realidade”. “Realidades” que surgem da aproximação entre pesquisador e sujeitos-

participantes envolvidos com o tema/objeto de estudo. Foi necessário perceber a 

importância do visto, do escutado e ‘auscultado’ e do percebido-sentido pela 

ocorrência de fenômenos e fatos. 

Os autores tipificam a observação como: simples ou assistemática; 

sistemática/não-participante (observação passiva) e; participante (observação 

participante). Reconheço ter desenvolvido uma Observação Participante ativa das 

situações de relevância para ampliação da compreensão dos fênomenos envolvidos 

com o tema e principalmente o grau de envolvimento, expectativa e satisfação dos 

participantes, itens do Roteiro de Observação. 
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Observações que se transformam em comentários, reflexões e textos pela 

técnica de registro Diário de Campo. Deslauriers e Kérisit (2008, p.76) reconhecem 

que o uso de Diário de Campo, “...facilita criar o hábito de escrever e observar com 

atenção, descrever com precisão e refletir sobre os acontecimentos”. Mais um ‘texto’ 

que passa a compor o Corpus da pesquisa. 

Foi necessário complementar essa estratégia metodológica com o uso da 

Técnica de Entrevista individual. Para Deslauriers e Kérisit (2008, p.72) a Entrevista 

é reconhecida como uma técnica de interação social, realizada entre o pesquisador 

interessado pela informação e ‘dados’ e um sujeito como fonte privilegiada. 

E para tal foi enviada mensagem eletrônica aos participantes objetivando 

explicar a proposta; obter o aceite e o de acordo para uso das informações 

oferecidas e; as respostas ao Roteiro de Entrevista enviado, tipificando assim a 

técnica como Entrevista Semiestruturada. O Roteiro explora as seguintes questões: 

A intencionalidade e o desejo iniciais que estimularam a inscrição e participação na 

Oficina; o quanto a mesma respondeu às expectativas e gerou outras e; que 

caminhos e estratégias deveria a Oficina seguir para obter melhor resultados. No 

Apêndice 1 incluímos o documento produzido e enviado. O Quadro 1 sintetiza os 

tópicos do Roteiro. 

 

Quadro 1. Estruturação do Roteiro de Entrevista. 

 

 
Temas e Categorias 

 

 
Roteiro 

 
 

Interesse-Motivo 
 

Quanto ao interesse em se inscrever e ter participado da Oficina 
. Descreva as razões que o levaram a participar da Oficina. O que 

esperava? 

 
Resultado-Aprendizado 

 

Quanto ao resultado  
. Descreva o que ficou, aprendeu, apreendeu, durante e após o 

término da Oficina. 
. O que já fez com o que aprendeu? 

 
 

Crítica-Avaliação-Proposição 
 

Quanto ao desenvolvimento da Oficina 
. O que proporia para melhor desenvolvimento da Oficina. O que 

alteraria e o que incluiria? 
 

Comentários (interesses, expectativas) 
. Livre expressão sobre o que gostaria de contribuir para esse 

estudo e para outros encontros sobre o tema. 

Fonte: Delpupo (2019). 



22 
 

Esperou-se tão somente a produção de novos textos para o Corpus da 

pesquisa centrados nas respostas recebidas que pudessem ter origem em 

participantes das três oficinas, qualificando e diversificando o material produzido. 

Reconheço meu papel de sujeito-pesquisador e sujeito-pesquisado (como 

objeto também), diretamente implicado com a construção de conhecimento via o 

compartilhamento. E isso caracteriza segundo Gerhardt e Silveira (2009, p.31) a 

Pesquisa Qualitativa. Há a premissa de que o conhecimento do pesquisador é 

sempre parcial e limitado e deve buscá-lo a partir de outras fontes como diretamente 

nos relatos dos sujeitos participantes. 

Buscar assim outras visões, compreensões e explicações sobre determinados 

processos e fenômenos passa a ser a principal estratégia da investigação e a 

seleção dos sujeitos participantes das oficinas possibilita aprofundar o conhecimento 

sobre o tema/objeto do estudo. 

No entanto é necessário destacar a compreensão que a Amostra tem dentro 

das Pesquisas Qualitativas. Os autores reconhecem que a Amostra nessas 

pesquisas frequentemente são do tipo não-probabilístico, são classificadas como 

Amostra Teórica. Para Deslauriers e Kérisit (2008, p.138-139) a Amostra não se 

constitui ao acaso, mas sim a partir de características precisas de interesse de 

análise pelo pesquisador. Nesse caso destaco a importância de ter a inclusão de 

sujeitos participantes das três oficinas considerando seus contextos de 

desenvolvimento com possível presença de interesses múltiplos, diversos, 

representativos de grupos ou de caráter exemplar e único; objetivando assim os 

fenômenos vivenciados pelas Oficinas. 

Assim o estudo compõe o seguinte Corpus para análise: textos oriundos das 

pesquisas bibliográficas (teses, dissertações e artigos científicos) e documentais 

(informe técnico, legislação, relatórios de experiências outras); textos criados pelas 

observações participantes e; textos surgidos pelas respostas dos sujeitos 

participantes das oficinas. 

A abordagem pela Pesquisa Qualitativa buscou identificar significados, 

sentidos, ideias sobre o processo vivenciado, preocupa-se, portanto, com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. 
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Seguiu caminhos da Analise Textual que segundo Severino (2007) prepara o 

pesquisador para uma leitura produtiva através do reconhecimento no texto de seus 

elementos básicos (autor, momento de produção e a quem se destina o texto, 

conteúdo, principais termos, quais fatos históricos, teorias e doutrinas estão 

presentes). 

A leitura densa e flutuante revela a ocorrência e recorrência de temas 

(Analíse Temática), que organizados em núcleos de sentidos possibilitou oferecer 

um constructo sobre as intencionalidades, a efetividade e as críticas, singulares e 

representativas do grupo de sujeitos participantes. 

No processo de descrever, identificar e ‘re’velar as intencionalidades entre os 

sujeitos é possível encontrarmos aproximações e afastamentos. Tarefa então de 

dialogar o que se esperava (organizado em temas e categorias teóricas) com o 

encontrado (organizado em temas e categorias empíricas) e produzir então o 

momento da análise e da interpretação com a indicação de categorias analíticas 

como resultado que apontem os singulares significados e sentidos dos sujeitos 

participantes e sintetizem aproximações e afastamentos. 

O Quadro 2 a seguir busca estruturar esse momento como ferramenta síntese 

dos processos descritivo e analítico. 

 
Quadro 2. Síntese dos Processos de Descrição e Análise do Corpus. Temas e Categorias Teóricas, 

Empíricas e Analíticas. 

 
 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

 

 
Teóricas 

 

 
Empíricas 

 
Analíticas 

(Significados e 
Sentidos) Pesquisa 

Bibliográfica e 
Documental  

Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental 

Pesquisa de Campo 

Observação 
(Diário) 

Entrevista 
(Roteiro) 

 
 
 
 
 

    

Fonte: Delpupo (2019). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA (DIAGNÓSTICO DE 

SUAS CAUSAS) 

 

A urbanização emerge como um dos principais fatores da separação entre o 

homem e a natureza, evidenciando por si só os caminhos pelos quais essa 

desconexão vai ocorrendo ao longo do tempo e com o passar das gerações. 

De acordo com Petersen (2012; prefácio), a população mundial dobrou nos 

últimos 50 anos, contando com um aumento diário de cerca de 250 novos habitantes 

ao total de 7 bilhões de pessoas no planeta. O autor aponta que o aumento 

substancial na demanda por alimentos decorrentes do crescimento populacional e 

da elevação do consumo per capita mostram-se como grande desafio para 

agricultura do futuro. Trata-se de uma projeção com base nos danos deixados para 

trás dos atuais sistemas econômico e agrícola de produção. A agricultura, desde a 

década de 1960 baseada no modelo da Revolução Verde, sustenta um discurso de 

aumentar a produção a partir da modernização de técnicas utilizadas para 

agricultura, trazendo a promessa de acabar com a fome mundial.  

Altieri (2004) compartilha a visão de que por ser voltada para maximização da 

produção com base no uso intensivo de insumos químicos, monoculturas, recursos 

não renováveis, mecanização e irrigação, acarretou em danos sociais e ambientais 

que são invisibilizados. Esse pensamento dominante com relação à natureza, 

evidenciando a desconexão com o natural, vem gerando impactos às florestas, à 

biodiversidade, ao clima, solos, águas, populações tradicionais, assim como danos 

de saúde a produtores e consumidores além de criar dependência na produção 

pelas sementes geneticamente modificadas. 

Essa forma de compreender e estar no mundo são guiados pelo sistema 

econômico capitalista, que propõe o lucro acima de todas as outras questões. 

Incentiva a produção em larga escala, com o mínimo custo e o consumo em massa, 

mesmo que para isso possam ser gerados prejuízos ao ambiente e a pessoas.  
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De acordo com Gonçalves (2005), essa oposição sujeito versus objeto, 

considerando-se o homem como sujeito e a natureza objeto, contou com 

contribuições da Revolução Industrial, que muito além de uma revolução técnica, 

impulsionou um processo civilizatório de dominação com relação à natureza, 

sufocando os que a ele se opunham. Esses impactos negativos são deixados às 

sombras dos seus objetivos, utilizando a mídia para impulsionar o consumo 

desenfreado e o estímulo à competitividade, gerando alta rotatividade no ciclo de 

produção, consumo e descarte por bens materiais. 

Considerando a concentração populacional nas cidades e o padrão de 

consumo praticado nas mesmas, pode-se perceber também a problemática dos 

resíduos sólidos produzidos e os desafios de sua gestão. Segundo estudo realizado 

pela Abrelpe (2011), das 64 milhões de toneladas de resíduos gerados no Brasil no 

ano de 2010, 24 milhões foram destinadas de forma inadequada para lixões e 

aterros controlados. No Rio de Janeiro, foram geradas 21.041 t/dia de lixo, sendo 

coletadas 20.450 toneladas e 13.923 toneladas tiveram destinação final adequada. 

No Brasil, Florianópolis é referência no que tange à gestão de resíduos, 

destacando-se em vários aspectos. Até 2030, conforme estabelecido no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Pmgirs), a cidade deverá 

recuperar 90% dos resíduos orgânicos e 60% dos recicláveis secos. Atualmente, 

segundo site da COMCAP (Autarquia de Melhoramentos da Capital), a instituição 

movimenta 209 mil toneladas de resíduos sólidos por ano, o que corresponde à 

média de 18 mil toneladas por mês ou 700 toneladas por dia. Desse total, cerca de 

12 mil ton/ano são de materiais recicláveis como vidro, papel, plástico e metal. 

A produção per capita de resíduos segue uma média que varia entre 1 e 

1,3kg/dia. De tudo que produzimos e destinamos aos aterros sanitários, 15% 

correspondem aos rejeitos, 35% são recicláveis secos e 50% são resíduos 

orgânicos. Considerando a porcentagem representada pela fração orgânica e sua 

composição de 70% água, a gestão desses resíduos fica facilitada quando realizada 

localmente e praticada de forma descentralizada (ANGEOLETTO et al., 2016). A 

Figura 1 ilustra essa composição.  
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Figura 1. Gráfico ilustrando composição do Lixo Doméstico urbano 

 

 

Fonte: ANGEOLETTO et al., 2016, p.8 

 

Ainda segundo Angeoletto et al. (2016), o sistema de gestão de resíduos 

sólidos nas cidades, que engloba desde os funcionários, equipamentos utilizados, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final, está entre os maiores gastos das 

prefeituras. 

De acordo com dados levantados pela COMLURB (gerência específica), hoje 

a prefeitura do Rio gasta aproximadamente dois milhões de reais por dia só para 

coletar e dispor os resíduos sólidos domiciliares. 

Essa gestão vem apresentando-se como desafio crescente enfrentado pela 

sociedade como um todo. É necessária atenção especial e reflexão com relação a 

hábitos de consumo, descarte e disposição final desses resíduos que produzimos 

nos centros urbanos.  

Segundo Abreu (2013), grande parcela destes resíduos deixa de ser reciclada 

e compostada e a perda desse potencial de valorização dos resíduos sólidos 

urbanos é um fator causador de poluição e desperdício de matérias primas e 

energia, assim como de perda de oportunidade de desenvolvimento da agricultura 

urbana e geração de trabalho e renda.  

A prática da compostagem como alternativa de gestão local desses resíduos 

evita o descarte irregular e consequentemente redução de gastos com limpeza e 

remoção bem como a disposição final, desviando materiais passíveis de reciclagem 

dos aterros sanitários. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei 12.305/2010) também 

sugere, dentre outros métodos, a utilização da compostagem como alternativa para 

a destinação final ambientalmente adequada da fração orgânica. Com o fato de 

proibir o envio de materiais passíveis de reciclagem aos aterros sanitários, os 

municípios deveriam reconhecer a gestão local como uma forma de cumprir a 

legislação. Nesse sentido, a Resolução CONAMA Nº 481/2017 estabelece critérios e 

procedimentos para assegurar o controle e a qualidade ambiental do processo de 

compostagem de resíduos orgânicos tendo como objetivo, a proteção do meio 

ambiente e o reestabelecimento do ciclo natural da matéria orgânica e de seu papel 

natural de fertilizar os solos. 

Maestri (2010) destaca fatores que influenciam diretamente na composição 

qualitativa e quantitativa do lixo, tais como hábitos culturais (a cultura de vida) e a 

presença de comércio, residências e indústrias.  

A consciência com relação aos hábitos de consumo, o tratamento e 

destinação adequados para os resíduos que produzimos variam de acordo com a 

cultura das pessoas, os locais e os estímulos aos quais esses indivíduos são 

expostos. Gonçalves (2006) afirma que toda sociedade e toda cultura cria um 

conceito específico sobre natureza, ao mesmo tempo em que cria e estabelece suas 

relações sociais. 

Em centros urbanizados, a cultura capitalista predominante gera grande oferta 

por produtos industrializados em embalagens descartáveis, processados e 

ultraprocessados, impulsionando o consumismo vendendo o discurso da praticidade, 

desde “fast foods”, passando por carros até educação, saúde dentre outros 

exemplos que evidenciam o distanciamento do natural, gerando outputs com muito 

desperdício. Chiffoleau (2015) aponta que esses problemas envolvendo a 

insegurança alimentar e nutricional e tantos outros são percebidos tanto nas classes 

mais baixas como nas mais altas. Essa cultura vai sendo reproduzida em diversas 

escalas e com o passar das gerações confluindo para que o pensamento crítico vá 

se perdendo. 
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Essa reflexão remeteu a uma fábula que a professora Viviane Fernandez 

Cavalcanti9 apresentou na unidade curricular de Naturezas e Culturas, cursada no 1º 

semestre de 2017, que retrata uma analogia explicando como nasce um paradigma 

como demonstrado na Figura 2 a seguir. 

  

Figura 2. Fábula ilustrando o conceito de Paradigma como uma Metáfora 

 

 
Fonte: Blog “Velasques – Omne ignotum pro magnífico” (2012)

10
. 

  

Os hábitos de consumo e a forma de se relacionar com os resíduos 

produzidos em locais menos urbanizados são menos intensos e mostram-se mais 

conectados a natureza, buscando-se viver de forma integrada e equilibrada com o 

todo. Tomo como exemplo a cultura de meus pais e avós que jogavam seus restos 

de comida na terra e cobriam com folhas para decompor o material e retornar os 

                                                           
 
9
 Comentários feitos pela Profa. Viviane Fernandez Cavalcanti, em aula da disciplina Naturezas e Culturas, no 

primeiro semestre de 2017 no Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental no Instituto de Geociências de 
Uiversidade Federal Fluminense. 
10

 Publicado no Blog “Velasques - Omne ignotum pro magnifico (O desconhecido sempre parece sublime) em 11 
de abril de 2012 e Disponível em https://velasque.files.wordpress.com/2012/04/conceito-de-paradigma1.jpg. 

https://velasque.files.wordpress.com/2012/04/conceito-de-paradigma1.jpg
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nutrientes a terra. Assim como eles, muitas outras pessoas vêm fazendo essa 

gestão de forma orgânica e natural em seu sentido mais próximo de praticar saberes 

empíricos ao longo de muitas gerações. Esses conhecimentos populares/tradicionais 

que vem sendo repassados através da prática representam formas espontâneas e 

experimentais de se construir conhecimento. Essa experimentação abre caminhos 

para conhecer algo novo e conscientemente aprender a partir daquela vivência, 

valorizando o potencial das trocas e podendo se reconhecer nas diversas realidades 

existentes. Assim como bem afirma Gonçalves (2006), que todo ser é potência e que 

a potencialidade de cada ser desenvolve-se nas relações. 

Essa maneira de enxergar a realidade e se relacionar com o mundo parte do 

princípio de que tudo e todos são partes do meio, do mesmo todo que compõe o 

planeta Terra, não está à parte da natureza, somos parte integrante dela. Dessa 

forma, ao contrário do sistema capitalista, vivem com base na cooperação e 

diversidade, assim como nas florestas, nas comunidades, no ambiente natural.  

No mundo ocidental, nosso dia a dia está repleto de artifícios que põem a 

cultura contra a natureza (GONÇALVES, 2006). A visão sistêmica e holística 

apresenta-se em contraposição à visão dualista e fragmentada a que somos 

concebidos diariamente. O pensamento holístico assume caráter ecológico ao 

expressar a ideia de que indivíduo e natureza não só não estão separados como 

formam um conjunto impossível de ser dissociado, sendo considerada qualquer 

agressão à natureza e ao meio ambiente, uma agressão a si próprio. Segundo 

Capra et al. (2006), a abordagem sistêmica reconhece que todos os sistemas vivos 

constituem um padrão básico organizado em redes, concluindo que, por ser comum 

a todas as formas de vida, onde existe vida, existem redes. 

Em seu livro “Aprendizagem Ecológica”, Capra et al. (2006) difere ‘ecologia 

superficial’ de ‘ecologia profunda’. Onde a primeira é definida como antropocêntrica, 

considerando o homem como fonte de todo valor, estando acima ou fora da 

natureza, atribuindo a esta um valor apenas instrumental, como objeto. Essa visão 

se aproxima muito da estabelecida pela cultura ocidental capitalista, como já descrito 

anteriormente. Já a ‘ecologia profunda’, caracteriza-se por não separar nada do 

ambiente, inclusive o homem, reconhecendo valor em todos os seres vivos, encara o 

homem como apenas um dos fios da teia da vida. Da mesma forma que não 

enxerga o mundo como um conjunto de objetos isolados, mas como uma rede de 
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fenômenos interligados e interdependentes, explicitando que por estarmos inseridos 

nos processos cíclicos da natureza, dependemos deles para viver. 

A partir desse olhar integrado, consumir com consciência e pensar como 

reaproveitar para não descartar seriam princípios fundamentais da nossa forma de 

compreender e agir. Um exemplo dessa essência é Jorge Cardia, agricultor urbano 

do Rio de Janeiro que mora no alto do maciço da Pedra Branca, em Vargem Grande 

e que em muitas das conversas temos na Feira da Roça de Vargem Grande aos 

domingos, demonstrou preocupação com relação aos hábitos de consumo da 

população local. Uma pessoa de imensa sabedoria e simplicidade, sem utilizar 

termos técnicos, descreve muitos dos conhecimentos aqui escritos anteriormente em 

formato científico como noções sobre ecologia, visão sistêmica e holística, de forma 

empírica, clara e objetiva, tornando as informações de mais fácil compreensão. Toda 

vez que ouço suas histórias e ensinamentos, aprendo muito e sinto vontade de 

gravar para que outros também pudessem estimular seu pensamento crítico a partir 

de seu olhar atento e parte integral da natureza. 

O conhecimento vulgar ou popular, também conhecido por senso comum, 

geralmente característico de populações tradicionais, é transmitido de geração para 

geração através da educação informal e baseado em imitação e experiências 

pessoais, portanto, empírico (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

A fim de traduzir com mais clareza esse tipo de conhecimento, as autoras 

descrevem o exemplo de um camponês, que mesmo desprovido de outros 

conhecimentos, sabe o melhor momento para semear, a época de cada coisa, da 

colheita, a necessidade de utilização de adubos, como manter os plantios 

equilibrados para evitar pragas e ervas daninhas, conhece as espécies, o tipo de 

solo adequado para as diferentes culturas etc. Outro tipo de conhecimento em 

questão é o científico, transmitido por intervenção e práticas adequadas, sendo 

obtido de forma racional e guiado por meio de metodologias científicas, buscando 

explicar “por que” e “como” os eventos acontecem, visando evidenciar os fatos que 

possuem correlação. Esse mesmo texto afirma que esses dois tipos de 

conhecimento não se distinguem pela veracidade ou pela natureza do objeto, mas 

sim pela forma, modo e as ferramentas na busca pelo conhecer. Concluem então, 

que um mesmo objeto ou fenômeno pode ser observado por ambas perspectivas. A 

forma de observação é o que levará ao conhecimento científico ou popular, 
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afirmando também que a ciência não é o único caminho para acessar o 

conhecimento e a verdade, explicitando a importância de valorizar igualmente e 

visibilizar todos os saberes, cada um com suas particularidades e relevâncias. 

Ainda segundo Lakatos e Marconi (2003), a complexidade do universo e a 

diversidade de fenômenos que nele se manifestam, junto à necessidade do homem 

de estudá-los para poder entendê-los e explicá-los, levaram ao surgimento de 

diversos ramos de estudo e ciências específicas, provocando uma classificação e 

divisão da ciência. Gonçalves (2006) evidencia tal fato ao falar sobre o ensino 

universitário, o qual está estruturado com base na oposição homem-natureza onde 

de um lado, estão as ciências da natureza e, de outro, as ciências humanas. As 

ciências vivem radicalmente separadas e não dialogam entre si. A partir do 

pensamento holístico, proporcionado pelo curso de Ciência Ambiental, aprendemos 

a entender determinada situação buscando conhecer e integrar todos os fatos que 

interagem com ela, desde a origem da questão refazendo os caminhos até o 

momento atual, fazendo dialogar diversos conhecimentos de diferentes áreas. O 

curso foi pensado para formar cientistas ambientais com um olhar interdisciplinar, 

capaz de ver o todo de forma integrada. Bem como os princípios da Agroecologia, 

da Permacultura e do Yoga também ensinam, buscando mostrar como é possível 

trilhar os caminhos da vida de forma holística e integrada. 

Gonçalves (2006) cita que aqueles que partem previamente de um 

conhecimento científico e, em sua defesa, procuram impor uma determinada prática 

social estão consagrando essa divisão entre conhecimento e ação, teoria e prática, 

desqualificando dessa forma, outros valores que se formaram em outras situações e 

com outras propostas. Torna-se perceptível as dificuldades decorrentes para a 

ciência moderna em consequência da noção de mundo que tem prevalecido em 

nossa sociedade. Segundo o autor, a ciência moderna se configura em torno de três 

eixos: a oposição homem e natureza, a oposição sujeito e objeto e o paradigma 

atomístico-individualista, o que nos leva a ver com mais clareza alguns dos motivos 

pelos quais hoje a ciência vai formando profissionais que adotam caráter descrito 

acima.  

Entende-se a partir desse ponto, a importância que devemos dar às ciências 

que incorporam em sua essência e princípios esse olhar sistêmico. Capra (1996) em 

seu livro “A teia da vida”, revela que quanto mais estudamos os principais problemas 
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da nossa época, consequentemente mais somos levados a perceber que não podem 

ser compreendidos separadamente. Configuram problemas sistêmicos, estando 

interligados e interdependentes. Como exemplo, o autor relaciona a escassez dos 

recursos e a degradação do meio ambiente com populações em rápida expansão, 

levando ao colapso de comunidades locais. Expõe também que, enxergando os 

problemas como diferentes aspectos de uma única crise, percebe-se então uma 

crise de percepção. A busca por soluções para essas questões requer mudanças 

radicais em nossas percepções, pensamentos e valores. Partindo do ponto de vista 

sistêmico, apontam-se como soluções viáveis as “sustentáveis”, que propõem a 

utilização dos recursos locais de forma a não comprometer as gerações futuras, 

configurando novas concepções transitando de uma visão de mundo mecanicista de 

Descartes e Newton para uma visão holística, ecológica (CAPRA, 1996). 

Segundo o mesmo autor, para alcançar os objetivos dessa transição, é 

necessário que haja uma mudança de paradigma. Esse paradigma, como ilustrado 

na fábula representada na Figura 2, dominou nossa cultura por um longo tempo, 

moldando a sociedade moderna ocidental e influenciando de forma significativa o 

mundo como um todo. Representa ideias e valores pautados numa visão do 

universo como um complexo mecânico, do corpo humano como uma máquina, da 

vida em comunidade guiada pela competição, a fé no progresso material ilimitado 

conquistado através de crescimento econômico e tecnológico e a crença numa 

sociedade na qual a mulher é vista em posição inferior ao homem. Em busca desse 

novo paradigma, coloca-se em questão a visão de mundo holística ou ecológica, 

concebendo-o como um todo integrado. Capra (1996) explica que holística significa 

entender o fenômeno com um todo e a interdependência entre suas partes e 

ecológica pressupõe além desses aspectos, entender como esse 

‘sujeito/objeto/fenômeno’ em questão está inserido no seu ambiente natural e social. 

A expansão da tomada de consciência coletiva sugere que a educação é um 

dos pilares para construção de uma nova relação sociedade-natureza, destacando-

se aqui, alguns pontos desenvolvidos por Capra et al. (2006) em seu livro 

“Alfabetização Ecológica”.  
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Os autores Siqueira-Batista e Rôças (2009, p. 124) fazem uma síntese da 

obra onde descrevem que sujeitos ecologicamente alfabetizados dependem do 

reconhecimento de que: 

• O desequilíbrio dos ecossistemas reflete um desequilíbrio anterior 
da mente, tornando-o uma questão fundamental nas instituições 
voltadas para o aperfeiçoamento da mente. Traduz a crise ecológica 
como uma crise de educação; 
• O problema é de educação; não está meramente na educação; 
• Toda educação é educação ambiental, com a qual por inclusão ou 
exclusão ensinamos que somos parte integral ou separada do mundo 
natural; 
• A meta não é o mero domínio de matérias específicas, mas 
estabelecer ligações entre cabeça, mão, coração e a capacidade de 
reconhecer diferentes sistemas, o “padrão que interliga”. 

 

De acordo com Maestri (2010) e Ayres e Filho (2007), a Educação Ambiental 

concebe uma transversalidade que destaca a importância da mesma para se 

repensar a educação aplicada, a inclusão de diferentes saberes, científicos e 

populares, objetivando dar subsídio às pessoas para refletir, repensar e criticar o 

modelo em que estão inseridos, frisando que pequenas mudanças têm potencial de 

fomentar grandes transformações.  

Ayres e Filho (2007) frisam ainda que a Educação Ambiental está 

fundamentada numa crítica ao modelo desenvolvimentista e aos produtos de 

práticas econômicas danosas ao meio ambiente.  

Para Maestri (2010), a descentralização e a gestão integrada dos resíduos é 

uma prática recente e necessita ser disseminada por se aproximar do cotidiano das 

pessoas, mostrando potencial como ferramenta de educação para aprimorar hábitos 

e conceitos. 

Com base no tópico do livro “Alfabetização Ecológica” em que os autores 

expressam que “toda educação é educação ambiental, onde a partir da qual 

ensinamos que somos parte integral ou separada da natureza”, percebe-se a 

importância da valorização dos diversos saberes existentes e a inclusão de forma 

integrada desses vários tipos de conhecimentos no sistema de ensino. Cada vez 

mais se evidencia a demanda pela articulação e interligação de saberes, 

trabalhando a interdisciplinaridade.  
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A partir dessa necessidade, algumas abordagens, áreas de saberes e 

práticas e ciências com esse viés foram surgindo e ganhando reconhecimento e 

importância. Dentre elas, destaco as que se tornaram mais relevantes de acordo 

com o tema em meu processo de formação, sendo elas o Yoga, a Ciência 

Ambiental, a Permacultura e a Agroecologia, que possuem essa visão sistêmica e 

transversal em suas bases e princípios, considerando conhecimentos tradicionais e 

científicos, criam oportunidades para construção de novos olhares e conhecimentos 

e que aqui descrevo brevemente. 

O Yoga busca trabalhar a unidade no sentido da junção da consciência 

individual com a universal, com intuito de trazer equilíbrio entre corpo, mente e 

emoções, assim como entre nossas energias, ações e relações com nós mesmos e 

com o outro e o ambiente, de forma a apresentar as dualidades existentes (sol e lua, 

yin e yang, corpo e mente, masculino e feminino) e integrar essas forças. Oferece e 

mostra caminhos para iniciarmos essa tomada de consciência e transformação no 

sentido do individual para o universal, começando por nós para estarmos aptos a 

propagar também para o todo (SARASWATI, 1996). 

A Ciência Ambiental, assim descrita na página eletrônica do curso de 

Bacharelado da UFF11, objetiva formar profissionais poliperceptivos dotados de 

saber das diversas áreas de conhecimento e capacitados em conhecimentos e 

habilidades que os possibilite agir ativamente, de forma eficaz, com efetividade e 

congruência. Destacando que essa capacidade interdisciplinar de analisar e de 

desenvolver soluções é o ponto central no processo de ensino – aprendizagem 

neste curso de graduação. 

A Permacultura, desenvolvida por Bill Molison e David Holmgren em meados 

de 1970, foi descrita pelos mesmos como uma resposta positivista às crises 

ambientais, assim como sendo paisagens conscientemente projetadas que imitam 

os padrões e relacionamentos encontrados na natureza, enquanto fornecem uma 

abundância de alimentos, fibras e energia para suprir as necessidades locais. 

Também popularmente definida como um estilo de vida que vai contra cultura 

dominante (HOLMGREN, 2002). 

                                                           
 
11

 Disponível em http://www.uff.br/?q=curso/ciencia-ambiental/5000479/bacharelado/niteroi 
 

http://www.uff.br/?q=curso/ciencia-ambiental/5000479/bacharelado/niteroi
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Os autores trabalharam na sistematização de conhecimentos populares e 

científicos que tiveram como referência, gerando como fruto esses novos 

conhecimentos organizados de forma simples e clara, princípios e caminhos para 

além da sustentabilidade. Mais uma vez, é possível perceber o potencial que existe 

na integração de saberes, mostrando seu valor e importância. 

A Agroecologia representa a elaboração técnico-conceitual das bases 

científicas de todos os modelos alternativos à agricultura industrial, permeando além 

da esfera da agricultura, as relações entre indivíduos, ambiente e os movimentos 

sociais (ALTIERI, 2012). 

Levando em conta os conhecimentos anteriormente compartilhados, destaco 

Dias (1992), que em seu livro “Educação ambiental: princípios e prática” apresenta a 

Educação Ambiental de forma interdisciplinar e apropriada aos currículos e 

conteúdos das escolas, destacando a importância de se estimular nos alunos senso 

crítico e habilidades indispensáveis para entender a origem dos problemas 

ambientais e assim investigar soluções para os mesmos. 

Na dissertação de Mestrado “Aplicação e avaliação de técnicas de 

agroecologia e compostagem como dinamizadores da educação ambiental nos 

currículos e espaços escolares” de 2014, Mello Filho teve como objetivo desenvolver 

e implementar situações de ensino-aprendizagem, utilizando a compostagem e a 

agroecologia como dinamizadores da Educação Ambiental continuada no currículo 

escolar, em duas escolas municipais de Pinhais, Paraná, identificando como 

intenção a de “formar futuros cidadãos responsáveis e comprometidos com os 

destinos e a qualidade ambiental da comunidade em que vivem”, de “sensibilizar” os 

alunos para uma consciência cidadã e responsável com os próprios resíduos. 

O autor reconhece a “perspectiva emancipatória” “individual e coletiva” da 

Educação Ambiental, possibilitando respeitar a diversidade de saberes e práticas no 

cotidiano com o ambiente em todas as suas dimensões. Se apropria do termo 

“dinamizadores” oriundo das práticas da Agricultora Biodinâmica e da Agroecologia 

para situar o ensino-aprendizado em um processo sistêmico, de não fragmentação 

do conhecimento, transversal aos conteúdos desenvolvidos pela escola e que 

incluísse no cotidiano escolar, questões socioambientais, fazendo da Educação 

Ambiental uma parte do projeto político pedagógico. 
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A relação entre ‘educação ambiental”, ‘atividades escolares’ e ‘gestão de 

resíduos sólidos domésticos’, é analisada por Emílio Maciel Eigenheer12 em seu 

texto “Resíduos sólidos como tema de educação ambiental” publicado na página da 

Organização de Estudos Ibero-americanos (Para Educação, a Ciência e a Cultura) 

em março de 2008.  

Reconhece o privilégio do espaço escolar para as práticas de educação 

ambiental sobre o tema, pela potência em desenvolvimento de trabalhos 

interdisciplinares. Mas alertava que “equívocos e distorções” ocorriam tanto pela 

falta de informação adequada como pela complexidade do tema. Os educadores 

ambientais precisavam levar em conta as marcantes diferenças regionais da gestão 

dos resíduos; os injustos modelos de financiamento centrado em taxas (através do 

IPTU); o irregular e escasso porcentual do orçamento municipal destinado aos 

resíduos sólidos domésticos; enfim os detalhes do sistema de limpeza urbana, para 

estudo de possibilidades e exequibilidade das ações propostas. 

Para Eigenheer (2008) o processo educativo ambiental deveria então a atuar 

como motivador de 

uma maior participação do cidadão no sistema de limpeza municipal, 
mostrando-lhe as conseqüências ambientais, econômicas e sociais 
de atos simples e diários como o correto acondicionamento de 
nossos resíduos, a observância dos horários de coleta, o não jogar 
lixo nas ruas, o varrer e conservar limpas as calçadas – medidas que 
há décadas são incentivadas, sem grande sucesso.  

 

Conclue lembrando o mote que sintetiza essa linha de trabalho de educação 

ambiental: “cidade limpa, cidade civilizada”. 

No entanto, outro caminho deveria também ser seguido: buscar reflexão 

crítica sobre nossa sociedade industrial consumista centrada na crescente 

necessidade de utilização de recursos naturais e suas consequências ambientais, 

não deixando de lado o enfrentamento da realidade local, dos problemas do dia-a-

dia. E finaliza seu texto com a seguinte síntese:  

 
“O compromisso com o imediato e a necessidade de se pensar 
melhores dias podem ser compatibilizados no mundo do lixo, mas 
não confundidos”. 

                                                           
 
12

 Filósofo, Mestre e Doutor em Educação, Professor da UFF (aposentado) e da UERJ. Nessa época coordenava o Centro de 
Informação sobre Resíduos Sólidos (CIRS) da UFF. 
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Barciotte e Sacarro Júnior (2012) em publicação do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA – Texto para Discussão 1755) denominada 

“Sensibilização e mobilização dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

desafios e oportunidades da Educação Ambiental” categorizaram algumas formas de 

ação e olhares sobre a relação Educação Ambiental e Resíduos Sólidos a partir de 

uma revisão de trabalhos e estudos que consideraram significativos. 

Quatro categorias foram elaboradas: “Educação ambiental tipo 1 – 

informações objetivas”; “Educação ambiental tipo 2 – sensibilização/mobilização da 

comunidade diretamente envolvida”; “Educação ambiental tipo 3 – informação, 

sensibilização ou mobilização para o tema resíduos sólidos desenvolvidas em 

ambiente escolar” e “Educação ambiental tipo 4 – campanhas e ações pontuais de 

mobilização”. 

No Tipo 1, destaca o papel da ‘coleta seletiva’ e a participação da população 

ou de determinada comunidade em programas ou ações ligadas ao tema e identifica 

Emílio Maciel Eigenheer como um dos pioneiros dos estudos de coleta seletiva e 

gestão integrada de resíduos do Brasil pela experiências desenvolvidas na década 

de 1980 em Niterói (EIGENHEER, 1989). Reconhecem que com a implementação 

da PNRS há a necessidade de ampliação das informações com maior clareza e 

criatividade sobre a prática da ‘coleta seletiva’ e do maior envolvimento da 

população incluindo processos de gestão compartilhada nos casos previstos 

(resíduos especiais, da construção civil, dos medicamentos pós-consumo em 

desuso, entre outros). 

No Tipo 2, surgem os trabalhos que reconhecem que metodologias de 

sensibilização e mobilização fazem a diferença pois a informação mesmo que clara 

e objetiva não garante que a participação aconteça. Destacam as experiências 

desenvolvidas pelos municípios de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e do bairro 

de São Francisco em Niterói, entre outros e as análises de Philippe Pomier 

Layrargues13 sobre os limites e desafios da EA.  

                                                           
 
13

 Cientista Biólogo (USU, 1989) com Especialização em Planejamento Ambiental e Educação Ambiental pela UFF (1990), 
Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social (EICOS/UFRJ, 1996) e Doutorado em Ciências Sociais 
(UNICAMP, 2003). Atualmente é Professor da UNB e atuou no Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente (2003-2008). 
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No texto “O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da 

lata de alumínio e suas implicações para a educação ambiental”, o autor reconhece 

o risco de práticas educativas ambientais reducionistas centradas no desenvolvendo 

apenas da ‘coleta seletiva’ em detrimento de uma  

reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores culturais da 
sociedade de consumo, do consumismo, do industrialismo, do modo 
de produção capitalista e dos aspectos políticos e econômicos da 
questão do lixo (LAYARGUES, 2002, p.179). 

 

Barciotte e Sacarro Júnior (2012) identificam nos trabalhos e nas experiências 

a presença explícita, simples (de compreensão pelo público participante) e coerente 

de conteúdos e princípios ligados à educação para a sustentabilidade e para o 

consumo sustentável/consciente/responsável, assim como para a minimização de 

resíduos. Espaços com potência para diálogo, troca e criação de oportunidades. 

Com possibilidade de ampliar o envolvimento e a mobilização dos atores como 

participantes e apoiadores de ações, quando também estão presentes temas globais 

(mudanças climáticas, poluição de solos e de recursos hídricos, pegada ecológica) 

em diálogo com as questões locais e cotidianas relacionadas com a qualidade de 

vida urbana. 

Os estudos categorizados como Tipo 3 se desenvolvem em práticas de EA 

formal no ambiente escolar (como parte do currículo e de trabalhos em sala de aula) 

e em sua comunidade de atuação (como projetos de extensão). Identificam 

atividades com específicas propostas de destinação (compostagem, mutirão de 

coleta de recicláveis, produção de papel artesanal, confecção de objetos com 

sucatas, entre outros) com informações e orientações que partem da EA Tipo 2 mas 

aprofundam de acordo com os interesses e necessidades acordadas por cada 

trabalho e instituição. 

No Tipo 4 estão os trabalhos com ações pontuais e temporárias de 

mobilização que não conseguem, sozinhos, alcançar toda a complexidade da 

mudança de atitude e hábito, necessária para a implantação dos novos princípios e 

diretrizes presentes na PNRS. Ações que não se inserem completamente entre os 

objetivos da EA, mas foram identificadas em projetos não governamentais e 

governamentais como forma de ‘campanhas’. 
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O estudo coordenado por Barciotte e Sacarro Júnior (2012, p. 16) ainda 

identificou um conjunto de ações denominadas como de “EA” sendo, porém 

metodologicamente apoiadas nas atividades de ‘publicidade e marketing’, 

desenvolvidas em ambientes escolares, comunidades e na grande mídia, 

geralmente com a intencionalidade  

de fortalecimento de uma determinada marca, produto ou material, 
muitas vezes focando unicamente a concorrência empresarial e não 
a conscientização ambiental. 

 

Os autores reconhecem, no entanto que ações produzidas por empresas e 

instituições centradas no tema da ‘ética’ e da ‘responsabilidade’ (social ou gestão 

sustentável, como ISO 26.000 ou ISSO 14.000) como as previstas na PNRS ligadas 

ao sistema de Logística Reversa, podem ser categorizadas pelos Tipos, 1, 2 e 4. 
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3.2 COMPOSTAGEM 

 

Seguindo o sétimo princípio da Permacultura, “Desenhe dos padrões para os 

detalhes” (HOLMGREN, 2002), caminhando do macro ao micro, serão apresentadas 

neste capítulo, informações específicas e essenciais da compostagem para a 

construção desse trabalho. A Figura 3 apresenta a representação desse princípio. 

 

Figura 3. 7º Princípio da Permacultura: Design de padrões para os detalhes 

 

 
Fonte: Blog Temperate Climate Permaculture de John Kitsteiner (2011)

14
. 

 

A reciclagem dos resíduos orgânicos, hoje definida e difundida através do 

termo compostagem, surgiu com o nome de Processo Indore, tendo sido explorada 

e transmitida por Albert Howard a partir de 1920, obtendo como produto final o 

húmus orgânico (MAESTRI, 2010).  

Essa técnica foi desenvolvida por Howard de modo a observar a forma como 

os camponeses indianos mantinham a fertilidade dos solos milenarmente 

(ANGEOLETTO et al., 2016). No ano de 1947, trabalhando o conceito da agricultura 

orgânica, fortaleceu esse método a fim de reciclar os resíduos orgânicos para 

                                                           
 
14

 Postado por John Kitsteiner (Temperate Climate Permaculture) as 3:35 de 22 de Agosto de 2011. Disponível 
em: http://tcpermaculture.blogspot.com/2011/08/permaculture-principles-principle-seven.html.  

http://tcpermaculture.blogspot.com/2011/08/permaculture-principles-principle-seven.html
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produzir adubo em contraposição aos fertilizantes químicos produzidos na 

Revolução Verde (COSTA, 2018). 

Como descrito, Howard também utilizou de conhecimentos 

populares/tradicionais junto aos seus apanhados científicos, culminando na 

sistematização desses saberes e na elaboração dessa técnica que pôde ser 

propagada a partir de então.  

Dentre os vários modelos de compostagem existentes, Howard se tornou uma 

referência pioneira nesse sentido para muitos estudiosos posteriores, dentre eles, o 

professor Paul Richard Momsen Miller da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), que adaptou suas pesquisas a escala temporal e considerando uma 

realidade mais urbana a fim de fomentar formas mais eficientes para se transformar 

os resíduos nesses ambientes. Como resultado, criou um sistema de compostagem 

de leiras estáticas com aeração passiva, também conhecido como “método UFSC”, 

incentivando a prática na universidade desde 1994, através do Departamento de 

Engenharia Rural/Centro de Ciências Agrárias. O modelo foi amplamente difundido 

em todos os trabalhos do CEPAGRO e diversas outras instituições no Brasil e no 

mundo. 

Internamente, a reciclagem engloba a participação de cantinas, restaurantes, 

departamentos, supermercados, escolas e comunidades, sendo referência para 

outras Universidades na gestão dos resíduos, aonde o envolvimento dos estudantes 

vem resultando em Trabalhos de Conclusão de Curso e em profissionais que atuam 

na área (MAESTRI, 2010).  

Essa metodologia também vem sendo utilizada para alavancar diversas 

experiências fora do ambiente acadêmico, considerando principalmente o município 

de Florianópolis sendo precursor do movimento. 

Há de se destacar aqui, dentre alguns parceiros, duas grandes instituições de 

peso que trabalham com base na agroecologia.  

O CEPAGRO, fundado em 1990, que promove a Agroecologia de maneira 

articulada em rede em comunidades rurais e urbanas, trabalhando também a 

questão política. Possui mais de 10 anos de experiência em Gestão de Resíduos 

Orgânicos, promovendo cursos de Gestão de Resíduos e Agricultura Urbana, 

trabalhando a compostagem em projetos de educação agroecológica e prestando 
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assessorias para elaboração, implantação e monitoramento de pátios de 

compostagem.  

Parceira do CEPAGRO, a ONG AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia 

atua desde 1983 para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável no Brasil. Há 20 anos, através do programa de 

AU, vem estimulando o aproveitamento de pequenos espaços em comunidades 

inseridas na cidade para o cultivo de alimentos, valorizando experiências 

espontâneas, conhecimentos de moradores/agricultores urbanos assim como 

facilitando acesso a conhecimentos técnicos incentivando a experimentação e 

apoiando as diversas formas de organização social a partir de um enfoque 

agroecológico. 

A fim de capacitar cada vez mais pessoas e grupos para fomentar projetos de 

compostagem e agricultura urbana, desde 2015, o CEPAGRO vem promovendo 

anualmente o Curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura 

Urbana. Fruto dessa parceria, em 2017 a AS-PTA foi convidada para participar da 3ª 

edição do Curso, que aconteceu de 20 a 23 de novembro e contou com a 

participação de mais de 40 pessoas, entre estudantes, representantes do poder 

público, lideranças comunitárias, educadores e educadoras e também jornalistas de 

municípios de Santa Catarina e de outros estados. A Figura 4 representa o encontro. 

 

Figura 4. Roda de Conversa - Curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgâicos e AU 

 

 
Fonte: Autor 
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Segundo o coordenador do eixo urbano de projetos do CEPAGRO (2017), 

Júlio Cesar Maestri, além de ensinar a prática da compostagem, o Curso teve 

objetivo de compartilhar experiências e conhecimentos em rodas de conversa 

(Figura 4), vivências práticas (Figuras 5 e 6) e visitas de campo para fomentar a 

Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos em outros contextos, adaptado às 

diversas realidades existentes no país. 

 

Figuras 5 e 6. Metodologias práticas: TV Composteira e montagem de uma Leira de 
Compostagem 

  

Fonte: Autor 

 

Dentre as experiências que visitamos, estão a Horta Comunitária do PACUCA 

(Figuras 7 e 8) e a Revolução dos Baldinhos (Figuras 9 e 10). 
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Figura 7. Pátio de Compostagem – Horta Comunitária do PACUCA 

 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 8. Composteira apresentando bom sinal com muda de abóbora crescendo – Horta Comunitária 
do PACUCA 

 

 
Fonte: Autor 

 

Desde 2006, o CEPAGRO vem realizando ações de AU no Bairro Monte 

Cristo, onde fica localizada a Comunidade Chico Mendes, sede da Revolução dos 

Baldinhos que de acordo com Angeoletto et al. (2016), foi motivada por um problema 

real: o excesso de lixo misturado depositado nas ruas, em sacolas que eram 

reviradas e rasgadas por animais, contribuindo para proliferação de doenças. Em 

2008, frente a uma forte epidemia de ratos e surto de leptospirose que surgiu na 
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região, lideranças e moradores da comunidade, representantes das escolas e do 

Centro de Saúde, um técnico do CEPAGRO e mulheres da Frente Temporária de 

Trabalho reuniram-se para entender o problema e construir uma estratégia para 

solucionar. Foi sinalizado que não bastava apenas desratizar o local, mas também 

tomar medidas preventivas como a antirratização, conscientizando a população local 

para não mais disporem seus restos alimentares nas ruas, em sacolas ou sem 

acondicionamento, retirando assim a comida dos ratos. O Projeto Revolução dos 

Baldinhos (PRB), surgiu caracterizando uma revolução pela transformação 

socioambiental local através do uso de baldinhos, que foram distribuídos como 

incentivo às famílias para realizar a separação e armazenamento de seus resíduos 

orgânicos, promovendo a compostagem e AU (ABREU, 2013). 

 

Figura 9. Manejo de Leira na Revolução dos Baldinhos 

 

 
Fonte: Autor 
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Figura 10. Fumaça indicando temperatura elevada no interior da Leira de Compostagem – Revolução 
dos Baldinhos 

 

 
Fonte: Autor 

 

Tendo o CEPAGRO e a COMCAP como mobilizadores de práticas de 

compostagem e AU, o município de Florianópolis se destaca por suas experiências 

exitosas nesse sentido. 

Assim como em Florianópolis, no Rio de Janeiro há uma forte expressão da 

AU presente, espalhada por toda região metropolitana da cidade.  

Segundo carta aberta publicada pela Articulação de Agroecologia do Rio de 

Janeiro (AARJ, 2014)15, a Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU) 

caracteriza-se como um movimento social que agrega pessoas e organizações para 

a defesa da agroecologa nas cidades. Reconhece e atua junto aos quintais 

produtivos, defende o consumo ético e responsável e luta para adequação e acesso 

a políticas públicas. Em seu coletivo atuam diversas organizações populares, 

instituições de pesquisa e ensino, agentes não governamentais dentre outros 

interessados para fortalecer, trazer visibilidade e fomentar a agricultura na cidade. 

Está vinculada à Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), ao Coletivo 

Nacional de Agricultura Urbana (CNAU) e à Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA). 

                                                           
 
15

  Movimento de organizações da sociedade que a partir da identificação, sistematização e mapeamento de experiências 
procura se articular no estado com o objetivo de fortalecer as iniciativas agroecológicas. Disponível em: 
https://aarj.wordpress.com/. 
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Nas cidades de hoje, particularmente nas metrópoles, com uma pegada 

ecológica crescente e graves problemas sociais, é importante voltar a pensar na 

agricultura urbana e em seu potencial para enfrentar esses problemas ecológicos e 

sociais.  

Em tempos de crise social e ecológica, a AU surge como uma idéia 

inovadora, capaz de gerar uma série de impactos positivos e contribuir para 

mudanças na sociedade (HALDER, et. al., 2008). Assim também emerge a 

compostagem, contribuindo para fechar ciclos, incorporando novamente no sistema 

os nutrientes que restam da alimentação e de podas retornando a fertilidade aos 

solos e produzindo novo adubo. 

Partindo do exemplo da UFSC, buscou-se uma interação com a UFF em vias 

de pesquisa sobre as ações de compostagem existentes no campus Praia 

Vermelha, em Niterói. As maiores expressões nesse sentido vêm dos grupos de 

extensão Ecorráuze16 e MÃE17 e de parceria entre o Laboratório Horto-Viveiro 

(LAHVI) e o Centro de Informação sobre Resíduos Sólidos (CIRS). Essa parceria 

vem resultando na produção e aproveitamento de composto orgânico a partir de 

resíduos de origem vegetal (varrição e poda) gerados no campus da universidade 

(SILVA, et. al., 2009). 

Esse processo de compostagem se difere dos citados anteriormente pelo fato 

de não trabalhar com os resíduos orgânicos provenientes de restos de comida, 

contudo, também resulta na produção de adubo, que é utilizado para produção de 

mudas no horto-viveiro.  

Os grupos de extensão surgiram com a demanda de pôr em prática 

conhecimentos obtidos dentro e fora de sala de aula, fazendo interagir diversos 

atores e experiências e contribuindo para ressignificação de saberes e espaços.  

Em 2013, ambos os grupos se uniram para promover a primeira oficina de 

compostagem de resíduos orgânicos junto aos calouros do curso de Engenharia de 

recurso hídricos e meio ambiente (COSTA, 2018).  

                                                           
 
16

 “O Ecorráuze é um grupo de extensão da UFF com a proposta de trabalhar com o viés da arquitetura sustentável, 
bioconstrução e permacultura, buscando propagar os saberes com a prática” (COSTA, 2018). 
17

 “O Mutirão de Agricultura Ecológica (MÃE) é um coletivo de estudantes da Universidade Federal Fluminense, que se 
organizam de forma autogestionada, a fim de aproximar o conhecimento agroecológico para com a universidade” (AMARAL, et. 
al., 2017). 
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Desde então, os grupos promovem diversas atividades de extensão 

vinculadas a intercâmbios de experiências, agroecologia, permacultura, agricultura 

urbana, compostagem dentre outros assuntos.  
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3.2.1. Permeando a técnica 

 

No livro ‘Compostagem: ciência e prática para a gestão de resíduos 

orgânicos’, os autores Inácio e Miller (2009) contribuem com a promoção do 

conhecimento sobre compostagem no Brasil e a difusão de técnicas de baixo custo 

capazes de serem adaptadas as mais diversas condições, regiões, cidades e 

propriedades do país. Eles buscam descrever a relação entre aspectos científicos e 

práticos da compostagem de forma a permitir um entendimento facilitado, 

propagando uma ferramenta essencial da gestão de resíduos orgânicos no centro 

urbano e os potenciais para agricultura. 

Além desse material citado anteriormente, existem muitos outros que 

objetivam divulgar informações teóricas e práticas a respeito da compostagem, 

como manuais, cartilhas e textos. Há de se destacar os trabalhos produzidos pelo 

CEPAGRO, podendo encontrar diversas publicações em sua página eletrônica. 

Considerando a relevância do método UFSC de compostagem termofílica de 

leiras estáticas com aeração passiva para este e tantos outros estudos e 

experiências, descreve-se a seguir algumas características mais específicas da 

técnica segundo Angeoletto et al. (2016). 

O modelo tem como base utilizar toda cadeia de resíduos orgânicos 

produzida em larga escala nos centros urbanos como palha e/ou aparas de grama 

para a estrutura externa das leiras, e serragem de podas de árvores (folhas e 

galhos) e resíduos orgânicos domiciliares (restos de comida) para o interior. Um 

equilíbrio entre esses materiais proporcionam um sistema livre de odores, fator 

imprescindível para execução próximo a residências e junto ao espaço urbano. 

 A compostagem, necessariamente, deve ocorrer de forma aeróbia, visto que 

o oxigênio é essencial ao metabolismo dos microorganismos envolvidos (HERBETS, 

et. al. 2005).  

No método UFSC utiliza-se o sistema de aeração passiva, que consiste no 

revolvimento do interior da leira com determinada frequência e pode ser feita com 

ferramentas de mão como forquilhas, em quanidades de até 10 toneladas de 

resíduos por mês.  Dessa forma, dispensa-se o revolvimento por completo das 
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leiras, que ocorre por convecção natural, onde a forma com que os materiais são 

dispostos permite com que o ar aquecido pelo processo saia pelo topo da estrutura 

da leira enquanto o ar do ambiente entra através de sua base permeável. A Figura 

11 ilustra como esse processo ocorre. 

 

Figura 11. O Processo de Compostagem 

 

 
Fonte : Rynk, et al., (1992, p. 6, Fig. 2.1) 

 

Diretamente associada à questão do ar está a da temperatura. Em um 

processo ideal, a temperatura no interior da leira varia entre 60°C e 65°C durante a 

fase termofílica. Uma queda de temperatura nessa fase indica uma diminuição de 

degradação do material, que pode ser causada pela falta de aeração. Esse e outros 

fatores contribuem para que esse seja o parâmetro mais útil para monitorar a 

evolução da composteira (HERBETS, et. al. 2005). 

O terceiro parâmetro fundamental para o bom funcionamento da 

compostagem é a umidade. Durante seu processo, a decomposição da matéria 

orgânica é diretamente proporcional e dependente da quantidade de água presente. 

Isto é, se os teores de umidade forem muito elevados os níveis de aeração 

diminuem, no entanto em níveis muito baixos a atividade biológica poderá ser inibida 

(HERBETS, et. al. 2005). 
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O processo de decomposição dos materiais orgânicos ocorre de maneira 

natural, através de microorganismos presentes na terra preta como bactérias e 

fungos. Esses agentes fundamentais para o processo são proliferados através da 

oxigenação aliada ao equilíbrio na proporção entre os materiais estruturantes e os 

resíduos orgânicos, cuja ação contribui para elevação da temperatura da leira, o que 

garante a sanidade de todo o sistema. A alta temperatura provoca a circulação de 

água pela face superior, através da sua evaporação, como ilustrado na Figura 11. A 

água também circula por baixo das leiras, que são desenhadas para favorecer a 

drenagem e captação do composto líquido. Segundo comentários de Júlio Maestri, 

durante o curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e AU, geralmente 

uma camada generosa de palha por cima faz com que o excesso de água da chuva 

escoe pelas laterais. 

Sabe-se então que, em termos de condições fundamentais para o bom 

funcionamento do processo da compostagem, devemos buscar o equilíbrio entre 

esses três parâmetros. Em termos de eficiência do processo e qualidade do produto 

final destaca-se então a importância do equilíbrio entre os nutrientes disponíveis, 

sobretudo à relação entre carbono e nitrogênio. De maneira geral, para cada adição 

na composteira de restos de comida e resíduos orgânicos úmidos que possuem 

maior teor de nitrogênio, adiciona-se o dobro de serragem ou podas de árvores, 

resíduos que são basicamente formados por carbono. Em casos de composteiras de 

baldes ou caixas que são menores e mais abafadas, normalmente se coloca de 3 a 

4 vezes mais material estruturante com relação ao volume de resíduo orgânico 

úmido adicionado. 

Os resíduos orgânicos de mais fácil decomposição são os alimentos crus, 

como cascas de frutas, legumes e verduras. Indica-se para iniciar o processo, 

priorizar esses materiais. No caso de composteiras de menor escala como dito 

anteriormente recomenda-se que não sejam adicionados restos de alimentos 

cozidos e carnes. Já em compostagem de maior escala, todo tipo de resíduo 

orgânico pode ser adicionado no processo. 

A arquitetura da leira deve ser bem estudada uma vez que ela garantirá a 

aeração adequada para o processo de decomposição da matéria orgânica. Suas 

dimensões poderão variar de acordo com a disponibilidade de espaço, levando em 



52 
 

consideração que a largura não deve ultrapassar 2 metros, pois pode comprometer 

a entrada de ar no interior da leira. 

Se tratando de aspectos quantitativos, para cada 10 toneladas de resíduos 

reciclados, cerca de 2 toneladas de coposto orgânico são produzidas, além do 

composto líquido. O tempo para produção varia de 4 a 6 meses, dependendo do 

tamanho das leiras de compostagem, a quantidade de resíduos colocada, a 

periodicidade de alimentação destas com novos resíduos orgânicos e o tipo de 

resíduo que é colocado. 

Finalizando este capítulo, podemos citar por Angeoletto et al. (2016) e Inácio 

e Miller (2009), alguns dos diversos benefícios que a gestão local dos resíduos 

orgânicos promove através da compostagem: 

 A economia de recursos utilizados para o transporte aos aterros 

sanitários, diminuindo o tráfego de caminhões da coleta convencional; 

 Redução de matérias primas e recursos que vão para o aterro 

sanitário, contribuindo para minimização de rejeitos e para ciclagem 

dos nutrientes que nos alimentam e da matéria orgânica que mantém 

os solos vivos e produtivos; 

 Empoderamento de jovens e moradores, que se apropriam dos 

conhecimentos da gestão comunitária e o disseminam através de 

oficinas, cursos e palestras; 

 Limpeza das ruas e redução de focos de doenças; 

 Aumento da qualidade dos resíduos secos, maximizando a reciclagem; 

 Produção de composto orgânico e sua destinação para hortas 

residenciais, escolares e comunitárias com promoção da AU e 

consumo de alimentos saudáveis; 

 Prolongamento da vida útil de aterros sanitários e redução das 

emissões de metano pela disposição de resíduos; 

 Minimização dos impactos ambientais. 
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4. SÍNTESE – MOMENTO TEÓRICO 

 

Uma pausa para olhar o produzido e identificar conceitos, ideias, concepções 

que seguem para as próximas etapas do estudo. 

Com essa revisão surgem temas e categorias que classificarei como teóricas 

para iniciar o processo de diálogo com descrições e análises produzidas pelo 

momento empírico do estudo, organizando assim o Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3. Temas e Categorias – O Momento Teórico 
 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Teóricas 

Pesquisa Bibliográfica e Documental 

Urbanização  
Separação homem-natureza, Oposição sujeito-objeto 

Uso intensivo de recursos 
Danos sociais e ambientais 

Forma de compreender e estar no mundo pelo 
sistema capitalista 

Consumismo 
Descarte irregular 

Destinos inadaquados dos resíduos sólidos  
Desperdício de matéria prima e energia 

Compostagem como alternativa de gestão local 
Consciência 

Hábitos de Consumo 
Princípio de que tudo e todos são partes do meio 

Visão sistêmica e holística em contraposição à visão 
dualista e fragmentada  

Ecologia Superficila e Ecologia Profunda 
Rede de fenômenos interligados e interdependentes 

Senso comum 
Complexidade do universo e a diversidade dos 

fenômenos 
Olhar intedisciplinar 

Problemas sistêmicos, interligados e 
interdependentes.  

Soluções sustentáveis 
Educação Ambiental 

Aprendizagem Ecológica 
Gestão integrada dos resíduos 

Yoga 
Tomada de consciência e transformação no sentido do 

individual para o universal 
Ciência Ambiental 

Capacidade interdisciplinar de analisar e de 
desenvolver soluções  

Permacultura 
Sistematização de conhecimentos populares e 

científicos 
Agroecologia 

Técnicas de agroecologia e compostagem como 
dinamizadores da educação ambiental  

Situações de ensino-aprendizagem 
Cidadãos responsáveis e comprometidos  

Sensibilizar 
Motivar 

Reflexão crítica 
Educação para a sustentabilidade e para o consumo 

sustentável/consciente/responsável 
Temas globais em diálogo com as questões locais 

Qualidade de vida urbana 
Complexidade da mudança de atitude e hábito 

Humus orgânico 
Fertilidade do solo 

Adubo em contraposição aos fertlizantes químicos 
produzidos na Revolução Verde 
Gestão de Resíduos Orgânicos 

Agricultura Urbana 
Experiências espontâneas 

Gestão Comunitária 
Motivada por um problema real 

Quintais produtivos 
Fechar ciclos, incorporando novamente no sistema os 

nutrientes 
Interagir diversos atores e experiências 
Ressignificação de saberes e espaços 

Fonte: Delpupo (2019). 
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Esses temas organizados em categorias atuam como “dinamizadores” para o 

processo de planejamento, avaliação e monitoramento das práticas educactivas 

ambientais envolvendo nesse momento o objeto ‘Resíduos Orgânicos’. 

É possível um primeiro exercício de organização de núcleos de temas e de 

categorias como demonstrado no Quadro 4 a seguir. Surgiram possíveis 

agrupamentos que denominei como: Visões de Mundo; A Construção do 

Conhecimento; O Problema; O Impacto e; A Resposta Técnica. Com certeza alguns 

temas dialogam com mais de um agrupamento e foram então situados conforme 

juízo de valor que admiti dentro do processo, destacando o significado e sentido de 

maior presença na revisão teórica.  

 

Quadro 4. Temas e Categorias – O Momento Teórico. Organizando Núcleos Temáticos e Categorias 
 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Teóricas 

Pesquisa Bibliográfica e Documental 

Visão de Mundo 
Separação homem-natureza,  
Forma de compreender e estar no mundo pelo 
sistema capitalista 
Consumismo 
Consciência 
Princípio de que tudo e todos são partes do meio 
Visão sistêmica e holística em contraposição à visão 
dualista e fragmentada  
Ecologia Superficial e Ecologia Profunda 
Olhar interdisciplinar 
Yoga: Tomada de consciência e transformação no 
sentido do individual para o universal 
Cidadãos responsáveis e comprometidos  
 

A Construção do Conhecimento 
Oposição sujeito-objeto 
Rede de fenômenos interligados e interdependentes 
Senso comum 
Complexidade do universo e a diversidade dos 
fenômenos 
Problemas sistêmicos, interligados e 
interdependentes.  
Ciência Ambiental: Capacidade interdisciplinar de 
analisar e de desenvolver soluções  
Permacultura: Sistematização de conhecimentos 
populares e científicos 
Situações de ensino-aprendizagem 
Temas globais em diálogo com as questões locais 
Complexidade da mudança de atitude e hábito 
Motivada por um problema real 
Interagir diversos atores e experiências 
Ressignificação de saberes e espaços 
 
 

O Problema 
Urbanização  
Uso intensivo de recursos 
Descarte irregular 
Destinos inadequados dos resíduos sólidos  
Hábitos de Consumo 

 
O Impacto 
Danos sociais e ambientais 
Desperdício de matéria prima e energia 
Qualidade de vida urbana 
 

A Resposta Técnica 
Compostagem como alternativa de gestão local 
Soluções sustentáveis 
Educação Ambiental 
Aprendizagem Ecológica 
Gestão integrada dos resíduos 
Agroecologia 
Técnicas de agroecologia e compostagem como 
dinamizadores da educação ambiental  
Sensibilizar 
Motivar 
Reflexão crítica 
Educação para a sustentabilidade e para o consumo 
sustentável/consciente/responsável 
Húmus orgânico 
Fertilidade do solo 
Adubo em contraposição aos fertilizantes químicos 
produzidos na Revolução Verde 
Gestão de Resíduos Orgânicos 
Agricultura Urbana 
Experiências espontâneas 
Gestão Comunitária 
Quintais produtivos 
Fechar ciclos, incorporando novamente no sistema os 
nutrientes 

Fonte: Delpupo (2019). 
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Partir para o momento empírico carregando na bagagem um conjunto 

‘formativo’ e ‘informativo’ resultante do diálogo entre esses elementos teóricos 

presentes em outras experiências e as reflexões obtidas pelas próprias experiências 

e vivências nas atividades educativas quer seja como participante-cursante-

oficineira, quer seja como condutora do processo construtivo, ideia central de uma 

técnica denominada ‘Oficina’. 
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5. VIVENCIANDO EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS 

 

Através das vivências teóricas e práticas acerca do tema, buscou-se reunir 

conhecimentos e pessoas interessadas em trocar e debater sobre a gestão dos 

resíduos orgânicos e temas afins, criando espaços de diálogo e construção conjunta. 

Tais movimentos ocorreram por meio de oficinas, sobre as quais descrevo em 

mais detalhes a seguir. 

Descrições como que saídas de um ‘texto’. Montado pelo cruzamento de 

desejos-intenções no momento do planejamento de cada Oficina, reconhecendo a 

especificidade da ideia proposta; percebido e observado durante a prática; anotado 

como Diário de Campo durante e após a Oficina e; lembrado e relembrado quando a 

necessidade de revisitar na memória cada atividade agora imersa em outras leituras, 

vivências e desejo de objetividade e contribuição com esse estudo. 

Como ferramenta metodológica devo reconhecer os eixos que organizam 

esse momento empírico: Interesse-Motivo Resultado-Aprendizado e Crítica-

Avaliação-Proposição. Como uma sequência que deve mobilizar o educador 

ambiental em seu processo de gestão da prática aplicada em qualquer técnica.  

Reconhecer que a partida ocorre pela definição de um conjunto de Interesses 

e Motivos e que os mesmos dialogam com também os Interesses e Motivos que 

dispararam em um determinado grupo, evento, projeto, entre outros, o convite para o 

educador ambiental desenvolver sua prática. Nesse momento podem ocorrer 

aproximações e afastamentos envolvendo temas como: sensibilização para 

relacionar os resíduos dentro de uma análise sistêmica local e global; motivação por 

reconhecer a existência de respostas técnicas validadas e potentes para redução do 

impacto ambiente e na saúde; capacitação técnica para uma prática individual; 

mobilização para processo de autogestão coletiva, empoderando grupos 

organizados ou não e; mobilização para gestão comunitária e social.  

Identificar no processo os Resultados e o que ficou como Apreendido e 

Aprendido, mas reconhecer que para cada um esse momento tem um tempo 

definido e que com tomada de atitude pela prática estimulada pela Oficina, surgirão 

novas dúvidas e novos aprendizados. Por isso pensar em continuidade como um 
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momento de Monitoramento e de Suporte que promova e facilite o desenvolvimento 

das práticas de gestão (mesmo que somente no âmbito individual) do resíduo sólido 

orgânico. 

Incluir sempre como momento da prática educativa estratégias e dinâmicas 

que promova e revele Críticas e Proposições como Avaliação do planejado-desejado 

e do ocorrido-possível. 

Dialogando e revisitando a memória, vieram à tona conexões entre as 

práticas nas oficinas e o yoga, que foi brevemente abordado anteriormente no 

trabalho. Ao iniciar as atividades sempre esteve presente a pergunta ‘Vocês já 

respiraram fundo hoje?’, buscando trazer relações entre a importância fundamental 

que tem a circulação do ar no nosso organismo e no sistema de uma composteira.  
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5.1 OFICINA HORTA NA MORADA 

 

O Horta na Morada constitui-se num núcleo de pesquisa em agricultura 

urbana e agroecologia, auto gestionado pelo coletivo de residentes da moradia 

estudantil e estudantes em geral da UFF. Cultivam uma horta que vem 

transformando o espaço e hábitos locais. 

Fomos convidados a estar facilitando uma oficina de compostagem no Horta 

em parceria com o Pet Sementes de Geografia, que ocorreu em 26 de outubro de 

2018. A atividade reuniu nove pessoas, dentre estudantes e representantes de 

grupos de extensão da universidade (MÃE, PET Smentes, Horta na Morada e 

Ecorráuze). O objetivo central foi compartilhar os acúmulos teóricos e práticos sobre 

o assunto, ensinando como construir sua própria composteira e entender como ela 

funciona, considerando a compostagem uma prática importante para a reciclagem 

de nossos resíduos orgânicos e para o cuidado com a Terra. 
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Figura 12. Oficina de Compostagem no Horta na Morada - Roda de Conversa inicial 

 

 
 

Fonte: Grupo PET Sementes 

 

A atividade constituiu-se de uma roda de conversa inicial onde os 

participantes puderam dialogar sobre suas experiências pessoais. Para a parte 

prática, definimos juntos o local mais adequado para implantação da composteira, 

juntando também os materiais necessários para o processo, como grama, poda 

(folhas e galhos), terra preta e os resíduos orgânicos, que já estavam sendo 

separados no local. 

Uma particularidade dessa atividade se deu por conta do tempo em que os 

resíduos orgânicos estavam sendo armazenados, entorno de 2 a 3 meses segundo 

participantes do grupo local, o que levou à decomposição de forma inadequada 

desse resíduo, gerando mau cheiro. Esse detalhe foi importante no processo, pois 

permitiu a todos os participantes ver a importância de se armazenar os resíduos de 

forma adequada, evitando desequilíbrios indesejados. A partir desse ponto, 

repensamos uma forma de segregar e dispor esses resíduos a fim de aprimorar o 

processo, sugerindo uma periodicidade menor para o manejo dos resíduos 

orgânicos recolhidos, além da disposição de outro recipiente com poda picada ao 

lado do que recebe os resíduos úmidos, a fim de equilibrar os componentes e 

facilitar a posterior limpeza do reservatório. 
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Dando sequência à prática, iniciamos a montagem da leira, com base no 

método UFSC, caracterizando leiras estáticas com aeração passiva. Calculamos o 

volume médio de resíduos e definimos o tamanho da leira em 1x1m, a qual tem 

capacidade de receber até 625 kg/mês. A montagem da leira foi feita da seguinte 

forma: 

 Estruturação e adensamento das paredes com aparas de grama, visto 

que esse material possibilita a circulação de ar pela estrutura além de 

manter a temperatura e impedir a entrada de organimos indesejáveis; 

  Seguimos preenchendo seu interior com camadas de galhos mais 

grossos, que possibilitam a passagem de ar através da base da leira; 

 

Figura 13. Estrutura da Leira - Horta na Morada 

 

 
Fonte: Grupo PET Sementes 

 

 

 

 Em sequência colocamos poda picada, material seco rico em carbono; 

 Posteriormente, terra preta, material inoculante rico em nitrogênio; 
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 Alimentando seu núcleo com os resíduos orgânicos, material úmido e 

rico em nitrogênio; 

 

Figura 14. Preenchimento da Leira - Horta na Morada 

 

 
Fonte: Grupo PET Sementes 

 

 

 Refazendo essas mesmas camadas a partir do centro para fora, 

finalizando a estrutura da leira compondo o teto com grama. 
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Outra particularidade dessa oficina foi uma questão colocada por uma 

participante onde questionou o que é inoculante18, algo que ainda não havia 

acontecido até então. Tal fato nos refletiu um pensamento crítico, pois era algo que 

não tínhamos um conhecimento aprofundado até aquele momento. Deu-nos a 

oportunidade de aprimorar os assuntos debatidos nas atividades e buscar novos 

conhecimentos a partir daquela dúvida. 

Nossa visão, além de trocar conhecimentos e experiências com os 

envolvidos, é de propor reflexões críticas com relação ao tema e compartilhar 

conhecimentos e práticas de gestão local dessa fração dos resíduos. 

 

Figura 15. Encerramento da Oficina – Horta na Morada 

 

 
Fonte: Grupo PET Sementes 

                                                           
 
18

 A inoculação é o ato de introduzir uma vacina, uma toxina, um vírus, uma bactéria ou outro germe, num organismo, humano 
ou animal (Wikipédia). Para este caso, o material inoculante é aquele rico em bactérias e microorganismos capazes de 
transformar todo resíduo orgânico e vegetal em adubo. A terra preta cumpre esse papel. 
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5.2  OFICINA LABORATÓRIO SABIÁ 

 

Com o passar dos anos, o grupo de extensão MÃE tentou estabelecer locais 

de experimentação de práticas agroecológicas dentro dos campi da UFF e, a partir 

disso, o Laboratório Sabiá foi ocupado pelos estudantes, como forma de resistência 

e de construção do conhecimento através da experimentação e do diálogo de 

saberes, colocando em prática conhecimentos científicos e empíricos, funcionando 

como um laboratório a céu aberto, proporcionando o envolvimento de diversas 

atividades e atores do movimento agroecológico tanto interno como externo à UFF 

(AMARAL, et. al., 2017). 

Uma das atividades realizada nesse espaço é a Semana de Agroecologia e 

Permacultura, que acontece desde 2008 organizadas pelo grupo de extensão MÃE 

em parceria com integrantes do Ecorráuze. Essa oficina fez parte da X Semana de 

Agroecologia, realizada em 7 de novembro de 2018, com o tema “Há Feminismos na 

Agroecologia”. 

Diferentemente da oficina na Moradia Estudantil, a atividade no Laboratório 

Sabiá teve uma alta adesão, reunindo cerca de 30 pessoas, dentre estudantes da 

UFF e outras instituições e membros externos à universidade, como o caso de uma 

agricultora da região. Após questionarmos sobre quem conhecia o termo 

“compostagem”, notamos que todos ali presentes expressaram estar familiarizados 

com o assunto. Tal fato reverberou em um longo e rico debate a respeito da 

segregação de resíduos na fonte e suas consquências, onde muitos colocaram suas 

opiniões e contribuíram com suas experiências individuais, refletindo desde o 

consumo até a relação com os resíduos. 
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Figura 16. Oficina de Compostagem no Laboratório Sabiá - Roda de Conversa inicial 

 

 
Fonte: Grupo MÃE 

 

Após debatermos sobre algumas dúvidas levantadas, partimos para o 

segundo momento, a parte prática, onde todos interagiram e puderam colocar a mão 

na massa para aprender a fazer. Juntamos folhas que estavam espalhadas pelo 

chão e levamos junto aos outros materiais já estavam separados previamente com 

auxílio de outros integrantes.  

 

Figura 17. Materiais para Oficina do Sabiá 

 

 
Fonte: Grupo MÃE 
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Para essa atividade, não pudemos contar com o volume de aparas de grama 

necessária para a construção de uma leira de compostagem, como no caso da 

Moradia Estudantil. Devido a isso, adquirimos uma tela de arame com 3,14m de 

comprimento e 1m de altura para substituir a grama e cumprir suas funções 

estruturais e de circulação do ar. Unindo suas extremidades obtivemos uma 

estrutura com 1m de diâmetro que deu base para os limites da composteira. 

 

Figura 18. Construindo a base da Composteira do Sabiá 

 

 
Fonte: Grupo MÃE 

 
 

Figura 19. Estrutura da Composteira do Sabiá 

 

 
Fonte: Grupo MÃE 



66 
 

Apesar de não ter sido feita em formato de leira, a composteira do Laboratório 

Sabiá também foi baseada no método UFSC para a sua composição interior. Como 

ilustra a figura anterior, a base foi composta por galhos grandes que facilitam a 

circulação do ar e, com a quantidade de grama que nos foi disposta, preenchemos 

as laterais. Em seguida, preenchemos a estrutura com os materiais, seguindo a 

ordem de acordo com a metodologia: poda picada, material inoculante, resíduos 

orgânicos e repetindo de dentro para fora. Como a disponibilidade de grama era 

pouca, substituímos o material da cobertura com folhas secas que encontramos no 

local. 

 

 
 

Figura 20. Material inoculante  Figura 21. Finalização da Oficna do Sabiá 

 

 
 

 

 
Fonte: Grupo MÃE 
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5.3. OFICINA AMAVAG 

 

A AMAVAG (Associação de Moradores e Amigos de Vargem Grande) 

localiza-se no bairro de Vargem Grande e recebeu essa oficina através do projeto 

Composta Vargem no dia 5 de outubro de 2018. Esse projeto vem sendo 

desenvolvido em parceria entre AS-PTA, COMLURB, AMAVAG, Agrovargem, Pólo 

Gastronômico de Vargem Grande e moradores do bairro. 

Nessa oficina, utilizamos a metodologia da TV Composteira, desenvolvida 

pelo CEPAGRO para abordar o tema de maneira didática. Tal método consiste na 

montagem de uma seção da leira baseada no método UFSC dentro de uma caixa 

com uma das faces transparente, o que possibilita ver a transformação dos resíduos 

acontecendo com o passar do tempo, como mostram as figuras 14 e 15. 

 

 
Figura 22. TV Composteira - 05-10-18 

 

 
Fonte: Autor 
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Figura 23. TV Composteira – 21-10-18 

 

 
Fonte: Autor 

 

Como é de costume em nossas oficinas, iniciamos com uma conversa sobre a 

gestão de resíduos convencional que atua no bairro, apontando os fatores que 

contribuem para insustentabilidade do ambiente, sobretudo com relação a 

responsabilidade individual de cada um de nós com relação aos resíduos que 

produzimos. Após expormos nossas críticas, apresentamos o modelo de gestão 

alternativa baseado no método UFSC de compostagem, explicando que por tal 

método é possível gerir os resíduos de uma casa ou até de um bairro inteiro, e 

apontando as potencialidades e desafios de Vargem Grande. 
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Figura 24. Diálogo inicial - Oficina AMAVAG 

 

 
Fonte: Autor 

 

Dando iniício a parte prática da oficina, realizamos uma demonstração com 

uma garrafa pet recortada com seu interior preenchido com poda picada (folhas e 

galhos) e outra garrafa pet inteira cheia de água. O experimento possibilita mostrar a 

quantidade de ar existente em um espaço aparentemente cheio, onde todo espaço 

que antes tinha ar fica preenchido por água. A troca dos gases oxigênio e carbono 

no interior da composteira possui papel fundamental no processo da compostagem, 

estando diretamente associados à temperatura e à umidade, os três pialres 

essenciais para a compostagem aeróbica/termofílica. 
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Figura 25. Experimento com material estruturante na garrafa PET  

 

 
Fonte: Autor 

 

Após a demonstração sobre a importância do ar demos início à montagem da 

TV Composteira. Bem como é apresentado o modelo da leira de compostagem, 

esse método simula exatamente o mesmo processo em uma escala menor, 

acrescido com o detalhe do contato visual com o interior da composteira. Sua 

composição possui os mesmos materiais, colocados na mesma forma de camadas 

como na leira. Para que a simulação ocorra de forma adequada, é necessário que a 

caixa tenha furos nas laterais, de modo a permitir a passagem do ar pelo interior da 

TV Composteira.  

Com a repercussão no bairro após a realização dessa oficina o grupo 

Composta Vargem recebeu novos interessados nas atividades, que conduziram a 

reuniões frequentes e novas oficinas de sensibilização como na feira da roça e na 

escola quilombola. Atualmente o grupo busca por condições de aplicação de um 

projeto para que o maior número de pessoas do bairro destine seus resíduos 

orgânicos de maneira correta.  
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6. VISITANDO AS NARRATIVAS DOS SUJEITOS DAS PRÁTICAS 

 

Como descrito nas entrevistas, parte do estudo envolve identificar os 

interesses dos que participaram das atividades, os resultados obtidos, bem como as 

proposições para melhoria do processo de troca e construção de saberes e práticas 

sobre Compostagem pelo caminho da técnica de Oficina como ferramenta da 

Educação Ambiental. 

Ao total, foram enviados quatro convites para participantes da oficina na 

moradia estudantil, convidando mais cinco participantes da oficina no laboratório 

Sabiá e um convite disparado a todo grupo que compõe o projeto Composta 

Vargem, reunindo um total de 18 pessoas no grupo.  Retornaram ao todo 10 

entrevistas, sendo 3 da AMAVAG, 5 da experiência no Sabiá e outras 3 do Horta na 

Morada, tendo uma participante feito parte das oficinas no Sabiá e na moradia. 

Dentre os perfis dos participantes que retornaram as entrevistas há 

estudantes de Ciências Biológicas, Geografia e Ciência Ambiental; graduada em 

Geografia; pós-graduado em Gestão Ambiental e Mestras em Biologia e Engenharia 

Ambiental. A oficina realizada na AMAVAG contou com os profissionais mestres e 

pós-graduado, sendo uma professora e dois funcionários do Centro de Pesquisas 

Aplicadas da Comlurb. Com relação às outras duas oficinas, devido ao espaço em 

que foram promovidas, era esperado que fossem compostas majoritariamente por 

estudantes, apesar de ambas terem sido abertas ao público no geral. 

Havia algumas expectativas prévias a partir das especificidades de cada 

experiência. Apesar das três atividades terem sido abertas a qualquer um que 

quisesse participar, os contextos da moradia estudantil e da semana de 

agroecologia poderiam ter atraído pessoas que já estivessem familiarizadas com o 

tema e, portanto mais propensas a se envolverem no processo. Notou-se que se 

tratando da questão inicial onde os participantes descreveram suas motivações em 

participar das atividades, não havia nenhum leigo no assunto. Todos estavam ali 

buscando conhecer mais sobre a temática. 
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Quando questionados sobre o que esperavam da oficina, os participantes 

apresentaram motivos como aprofundar e trocar conhecimentos sobre técnicas de 

compostagem, sobre questões relacionadas ao tema como a correta destinação dos 

diferentes tipos de resíduo, absorver experiência prática em nível comunitário, 

buscar metodologias poliperceptivas, além de pensar na agroecologia urbana como 

forma de resistência. Pela parceria no desenvolvimento da oficina da AMAVAG, os 

companheiros da Comlurb deram respostas mais específicas nesse sentido, onde 

esperavam sensibilizar e conscientizar o público-alvo acerca da importância e 

necessidade de refletir sobre a gestão atual dos resíduos buscando também 

mobilizar o bairro na promoção de debates e práticas de compostagem. 

Quanto ao resultado, alguns participantes reconheceram e valorizaram a 

importância da roda de conversa inicial, onde debatemos sobre o tema e suas 

interrelações com o ambiente e nossas vidas, tendo percebido o potencial dessa 

ferramenta para a solução de problemas socioambientais no que tange ao 

saneamento e a gestão de resíduos. Reconheceram também a relevância de 

conhecer experiências exitosas e inspiradoras como exemplo a ser seguido. Alguns 

relataram também terem iniciado suas composteiras em casa após a oficina, 

mobilizados no âmbito individual. Outros relataram sobre a compreensão que 

obtiveram da importância de divulgar e sensibilizar outras pessoas sobre a 

compostagem, mostrando-se dispostos a atuar no âmbito coletivo, seguindo os 

passos do capital social como mostrado anteriormente. Muitos também se 

mostraram satisfeitos em ter aprendido novas formas de se fazer compostagem, 

envolvendo desde aspectos técnicos até os tipos de materiais que podem ser 

incluídos no processo. Especificamente com relação à metodologia usada na oficina 

da AMAVAG, uma participante relatou ser a tv composteira um instrumento 

pedagógico muito interessante, captando a atenção dos participantes para a 

montagem de uma leira de compostagem sendo possível visualizar suas diferentes 

camadas e proporções, atentando para a importância da disposição correta de cada 

componente para o bom funcionamento da composteira. 

Em relação às propostas dos participantes para um melhor desenvolvimento 

das atividades, recebemos um retorno positivo com relação à apresentação e 

divulgação de cartilhas e outros materiais, tendo apresentado discussões e prática. 

Um participante sugeriu a busca, sempre maior, por mais conhecimentos e 
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referências que agreguem nas atividades. Um outro participante da oficina no Sabiá 

relatou ter gostado da metodologia, mas sugeriu ter mais dinamismo e rapidez na 

atividade. Muitos não deram propostas dizendo terem sido plenamente atendidas 

suas expectativas.  A mesma participante que relatou sobre a Tv Composteira teceu 

um comentário muito pertinente com relação às proposições, onde descreveu ser 

interessante montar uma apresentação contendo informações como composição dos 

resíduos, relação Carbono/Nitrogênio, umidade, indicadores de ineficiência da 

composteira etc, onde fosse possível se fazer uma projeção. Além de ter 

mencionado ser importante ter um roteiro para nortear a oficina, evitando que o 

público atropele as informações com suas perguntas/dúvidas. 

Sobre os comentários com relação a seus interesses e expectativas, uma 

participante do Horta na Morada deu a sugestão de voltarmos lá para fazer mais 

oficinas como essa e que continuemos a propor essas atividades em muitos outros 

lugares. Um participante da oficina realizada no Sabiá mostrou reconhecimento 

sobre a importância desse tipo de atividades, permitindo um contato maior com os 

participantes, possibilita uma maior absorção do conteúdo e das práticas. 

Reconheceu também a importância da expansão dos diálogos sobre o tema para 

caminharmos para uma melhora na questão ambiental, relacionada aos resíduos e 

aos outros problemas socioambientais que se conectam. Outro participante dessa 

atividade descreveu ver nas oficinas caminhos para nos envolvermos enquanto 

sociedade, atuando na promoção de autonomia na vida das pessoas. Ainda se 

tratando da oficina no Sabiá, recebemos outro relato muito interessante, onde o 

participante sugere oficinas mensais para que os participantes possam trocar 

experiências e manter forte o movimento, levar o projeto para escolas atuando com 

crianças e também para asilos e presídios, ressaltando o potencial terapêutico 

envolvido no processo. Um último relato dessa oficina reforçou a compostagem 

como sendo um ato político, onde podemos perceber qual o papel de cada um no 

mundo, assim podendo exercê-lo com dignidade e responsabilidade. Uma 

participante da oficina na AMAVAG também ressaltou que a atividade mostrou a 

potência de transformação socioambiental do tema proposto, incentivando e 

entusiasmando o público presente. 
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Com o envio das entrevistas aos participantes das oficinas, a forma com que 

cada um recebeu e expressou algum retorno sobre também contribuiu para análise 

das mesmas, principalmente no tocante à sensibilização. 

Os participantes das oficinas do Laboratório Sabiá e do Horta na Morada 

mostraram-se bem envolvidos no processo, visto que constribuíram 

espontaneamente para o aprimoramento através desse estudo. O que se mostrou 

diferente se tratando do caso da AMAVAG, onde apenas três participantes 

retornaram após ter sido feito o convite ao grupo inteiro. Para além de se mostrarem 

não dispostos, na sequência do convite feito um dos participantes divulgou um edital 

de um projeto para escrevermos buscando recursos para seguir com o projeto, com 

o agravante de outro participante sem ao menos ter comentado sobre o questionário 

para o estudo, mencionou utilizar o tcc para fundamentar a escrita do projeto para 

novo edital. Apesar do processo desse estudo ter mostrado um baixo envolvimento 

do grupo da AMAVAG, no âmbito coletivo, em comparação com as outras oficinas, 

nesta obtivemos a entrevista da Alessandra Lourenço, que apresentou maior nível 

de detalhes e aprofundamento sobre propostas para futuras oficinas, pois ressaltou 

um caráter emergencial dentro de uma compreensão coletiva. Comparativamente à 

entrevista anterior, Leonardo Terra, participante da atividade no Sabiá, também 

ressaltou o caráter emergencial da compostagem, no entanto, sem abranger o 

âmbito coletivo, bem como todas as respostas provenientes dessa oficina, a qual 

recebemos o maior número de respostas. 

A partir dos comentários de Luciana Ramos e Vitor Ribeiro, participantes das 

oficinas na moradia e no Sabiá, sobre voltarmos para fazer mais oficinas, notam-se 

alguns aspectos. Os envolvidos mostram-se sensibilizados em teoria, porém não 

num nível prático coletivo. Ressaltam a busca por relações que mantenham forte o 

movimento, onde as pessoas possam trocar suas experiências fortalecendo uns aos 

outros. Para atender a essa questão, seria interessante ter ferramentas de 

comunicação que possibilitem aos envolvidos ter acesso às informações sobre a 

gestão de resíduos complementando a transmissão dos conhecimentos obtidos de 

maneira presencial. Essa demanda seria atendida a partir da sugestão dada pelo 

orientador deste trabalho, pela criação de uma página online que fosse alimentada 

de informações e ferramentas que auxiliem as pessoas em seus processos de 

planejamento e gestão. Outro aspecto percebido a partir dos comentários das 
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entrevistas foi a necessidade de haver alguém que esteja sensível a realidade local 

e que faça parte das dinâmicas locais para dar continuidade ao processo de gestão. 

Luciana, que reside na moradia estudantil comentou recentemente que 

realizou um manejo na leira de compostagem que ficou praticamente inativa desde a 

oficina. Ela notou que o composto já estava bem preto e sem cheiro forte, avaliando 

ter sido eficaz a compostagem. Disse também que tiveram dificuldade, pois estavam 

com pouca gente da moradia envolvida, então ela mesma vem tocando o manejo. 
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7. SÍNTESE – MOMENTO EMPÍRICO 

 

Outra pausa, outra síntese. Momento de rever o descoberto, repor a bagagem 

e caminhar em frente.  

Com o relato das três experiências surgem Temas e Categorias produzidas 

pela Pesquisa Bibliográfica e Documental que apresenta dados e informações sobre 

os projetos e as instituições envolvidas nas Oficinas e pela Observação que 

representa o percebido e o coletado previamente, durante e após as mesmas. Assim 

permite preencher o Quadro 5 em parte do seu momento Empírico. 

 

Quadro 5. Temas e Categorias – O Momento Empírico - Pesquisa Bibliográfica e Documental e 
Observação 

 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Empíricas 
Pesquisa Bibliográfica e Documental Observação (Diário) 

Oficina Horta na Morada 
Transformação de espaços/hábitos 
Autogestão 
Pesquisa/prática em agricultura urbana e agroecologia 
Grupos de extensão 
Saberes teóricos e práticos 
Roda de conversa 
Observação e interação 
Armazenamento inadequado 
Solução de problemas 
Relação Carbono/Nitrogênio 

 
Valores éticos 
Troca de saberes 
Trabalho em rede 
Mau cheiro 
Dúvidas pessoais 
Proximidade/conexão 
Reflexões críticas 
Aprofundamento científico 
Ensino-aprendizagem 
 

Oficina Laboratório Sabiá 
Laboratório vivo 
Espaço de atividades coletivas 
Grupos de extensão 
Evento acadêmico anual 
Dezenas de participantes 
Multi olhares 
Segregação de resíduos na fonte 
Sensibilização 
Participação ativa 
Construção coletiva 
Ferramentas adequadas 
Matéria-prima desarticulada 
Alternativas para estrutura da composteira 
Funções/disposição dos materiais 
Articulação com restaurante universitário 

 
Planejamento prévio 
Abordagem sistêmica 
Informações de impacto 
Problematização 
Mediação de intervenções 
‘Mão na massa’ 
Falta de grama 
Acentuado número de perguntas 
 

Oficina AMAVAG 
Projeto Coletivo Regional 
Parceiros por interesse temático 
Instrumento pedagógico 
Metodologia Didática 
Entendimento básico 
Multi interesses 
Problemas cotidianos/coletivos 
Solução em diferentes escalas  
Reaproveitamento/reciclagem de materiais 
Importância do ar/umidade/temperatura 
Demonstração visual 
Gestão descentralizada 

 
Motivações individuais/coletivas 
Contribuições voluntárias 
Lanche partilhado 
Sensibilização ao não desperdício 
Sugestão de atividades em escolas 
Variabilidade de conhecimento temático 
Empoderamento 
Atribuição de funções para o projeto 
Resultados práticos individuais 
Baixo capital social 
 

Fonte: Delpupo (2019). 
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Em uma tentativa de agrupamento e maior compreensão sobre o ocorrido em 

cada Oficina, os Quadros 6, 7 e 8 apresentam propostas de identificação de três 

núcleos/categorias empíricas surgidas até o momento: “Características do 

Grupo/Projeto”; “O Processo da Oficina e sua Artesania” e; “Resultados Esperados e 

Produzidos”. 

 

Quadro 6. Temas e Categorias – O Momento Empírico - Pesquisa Bibliográfica e Documental e 
Observação – Organizando Núcleos Temáticos e Categorias, Oficina Horta na Morada 

 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Empíricas 

Núcleos Temáticos e Categorias Pesquisa Bibliográfica e Documental Observação (Diário) 

Características do Grupo/Projeto 
 

Transformação de espaços/hábitos 
Autogestão 
Pesquisa/prática em agricultura urbana 
e agroecologia 
Grupos de extensão 
Roda de conversa 

Valores éticos 
Trabalho em rede 
 

O Processo da Oficina e sua 
Artesania 

 

Saberes teóricos e práticos 
Observação e interação 
Armazenamento inadequado 
Relação Carbono/Nitrogênio 

Troca de saberes 
Mau cheiro 
Proximidade/conexão 
Reflexões críticas 
Aprofundamento científico 
Ensino-aprendizagem 

Resultados Esperados e 
Produzidos 

Solução de problemas Dúvidas pessoais 

Fonte: Delpupo (2019). 

 

Quadro 7. Temas e Categorias – O Momento Empírico - Pesquisa Bibliográfica e Documental e 
Observação – Organizando Núcleos Temáticos e Categorias, Oficina Laboratório Sabiá 

 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Empíricas 

Núcleos Temáticos e Categorias Pesquisa Bibliográfica e Documental Observação (Diário) 

Características do Grupo/Projeto 
 

Laboratório vivo 
Espaço de atividades coletivas 
Grupos de extensão 
Evento acadêmico anual 

Diálogos de experiências 

O Processo da Oficina e sua 
Artesania 

 

Dezenas de participantes 
Multi olhares 
Segregação de resíduos na fonte 
Sensibilização 
Participação ativa 
Construção coletiva 
Ferramentas adequadas 
Matéria-prima desarticulada 

Planejamento prévio 
Abordagem sistêmica 
Informações de impacto 
Problematização 
Mediação de intervenções 
‘Mão na massa’ 
Falta de grama 
Acentuado número de 
perguntas 

Resultados Esperados e 
Produzidos 

Alternativas para estrutura da 
composteira 
Funções/disposição dos materiais 
Articulação com restaurante 
universitário 

Busca por novos 
conhecimentos 
Enxergar potenciais conexões 

Fonte: Delpupo (2019). 
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Quadro 8. Temas e Categorias – O Momento Empírico - Pesquisa Bibliográfica e Documental e 
Observação – Organizando Núcleos Temáticos e Categorias, Oficina AMAVAG 

 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Empíricas 

Núcleos Temáticos e Categorias Pesquisa Bibliográfica e Documental Observação (Diário) 

Características do Grupo/Projeto 
 

Projeto Coletivo Regional 
Parceiros por interesse temático 

 

Motivações 
individuais/coletivas 
Baixo capital social 

O Processo da Oficina e sua 
Artesania 

 

Instrumento pedagógico 
Metodologia Didática 
Entendimento básico 
Multi interesses 
Importância do ar/umidade/temperatura 
Demonstração visual 

 

Contribuições voluntárias 
Lanche partilhado 
Sensibilização ao não 
desperdício 
Variabilidade de conhecimento 
temático 

 
Resultados Esperados e 

Produzidos 
Solução em diferentes escalas  
Reaproveitamento/reciclagem de 
materiais 
Gestão descentralizada  
Problemas cotidianos/coletivos 

 

Sugestão de atividades em 
escolas 
Empoderamento 
Atribuição de funções para o 
projeto 
Resultados práticos individuais 
 
 

Fonte: Delpupo (2019). 

 

Com a descrição e visita às narrativas dos sujeitos participantes das Oficinas 

que enviaram respostas ao roteiro de entrevista, surgem Temas e Categorias que 

ampliam o momento Empírico do estudo como apresentando no Quadro 9 a seguir. 

A descrição segue os eixos do estudo e que geraram as questões do Roteiro de 

Entrevistas, mas aponta algumas especificidades de determinada Oficina. 

 

Quadro 9. Temas e Categorias – O Momento Empírico - Entrevista 
 

Temas e Categorias 
Interesse-Motivo, Resultado-Aprendizado, Crítica-Avaliação-Proposição 

Empíricas 
Entrevista (Roteiro) 

Quanto ao interesse-motivo: aprofundar e trocar conhecimentos sobre técnicas de compostagem, correta 

separação e destinação dos diferentes tipos de resíduo, absorver experiência prática em nível comunitário, 
buscar metodologias poliperceptivas. Destaque nas visões de parceiros da atividade na AMAVAG, buscando 
sensibilizar e conscientizar o público acerca da importância e necessidade de refletir sobre a gestão atual dos 
resíduos buscando também mobilizar o bairro na promoção de debates e práticas de compostagem. 
 
Quanto ao resultado-aprendizado: percepção do potencial dessa ferramenta para a solução de problemas 

socioambientais, valorização das trocas de experiências; mobilização no âmbito individual (em casa) após a 
oficina, mobilização no âmbito coletivo (divulgar e sensibilizar outros). Destaque com relação à metodologia 
usada na oficina da AMAVAG, relatando ser a Tv Composteira um instrumento pedagógico muito interessante, 
sendo possível visualizar as diferentes camadas e proporções dos materiais, e sua transformação ocorrendo. 
 
Quanto à crítica-avaliação-proposição: retorno positivo com relação a discussões e práicas, apresentação de 

materiais de apoio, metodologias e expectativas atendidas. Alessandra (COMLURB) alerta sobre importância de 
um roteiro para nortear a oficina, evitando que o público atropele as informações com suas perguntas. Sugestão 
de participantes das oficinas na moradia e o Sabiá de voltarmos a fazer mais atividades. Ao final da oficina no 
Sabiá e na AMAVAG houve diálogo e interesse em promover oficinas do tipo em condomínios e escolas. 

Fonte: Delpupo (2019). 
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8. ANÁLISES FINAIS (POR ENQUANTO) 

Ao longo do texto fui organizando os ‘achados’ e os agrupando conforme 

contribuição de cada etapa definida pela metodologia do estudo. 

Assim chega-se a este momento com o propósito de reunir as descrições em 

análises e interpretações. 

Do momento Teórico há o encontro de material que foi agrupado em um 

conjunto que pode ser utilizado como estratégia pedagógica no processo de 

planejamento de atividades educativas ambientais buscando, no entanto outra 

leitura, fundamentada por outra visão de mundo centrada na abordagem sistêmica, 

no reconhecimento de processos e ciclos e assim vivenciar um aprendizado 

ecológico, que reconheça a relação homem(cultura)-natureza em sua dimensão 

ética. 

Assim elementos do agrupamento podem apontar os momentos de 

construção desse aprendizado pela estratégia da Oficina: situar o problema 

interligado à vida e ao cotidiano; apresentar outras ‘leituras’ filosóficas, éticas e 

políticas; identificar respostas técnicas que possibilite uma ‘escalada’ de tomada de 

decisões, mudanças de hábitos e atitudes que migrem de uma posição individual 

(sensibilizado e com percepção); para uma prática individual de mudança e 

transformação do próximo; seguindo com uma prática individual que inclui o 

indivíduo como multiplicador; e inserindo o indivíduo em movimentos locais, de 

grupos e de coletivos; alcançando repercussão comunitária e social podendo estar 

concretizado em processos de autogestão coletiva, comunitária e social dos 

resíduos orgânicos e outros considerando a ampliação do campo explicativo e das 

correlações entre problemas em uma visão integradora. 

Organizar a Oficina deve incluir momentos e dinâmicas de reflexão como 

pausas para percepção dos passos da sensibilização e da mobilização assim como 

introduzir um processo de Avaliação que permite uma continuidade das trocas, das 

dúvidas e das ações criativas elaboradas. 

O momento analítico parte também do exercício de perceber as relações 

produzidas pelas descrições das etapas do estudo. 
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Com certeza há o reconhecimento de que os momentos das Oficinas não se 

seguiram a toda a sistematização que agora me permito a construir e que provoca 

revisitar memórias e anotações, revisitar o experenciado em minha trajetória 

formativa e de práticas ‘profissional’. 

Mas há encontros, assim como desencontros. Há aproximação entre os 

desejos e intenções dos sujeitos em aprendizagem. Mas também afastamentos. E 

foi possível percebê-los. Identificá-los segundo pertencimento ou não do sujeito a 

um determinado grupo e prática, à alguma visão de mundo. Ir a um processo de 

oficina, como espaço produtivo pode ser somente um primeiro movimento para 

saber mais sobre algo, ou para ampliar o que se sabe tanto em dimensão de 

ferramentas técnicas como científica, ética, social e política. Assim o planejado pode 

desejar mais e o encontrado pode ter sido menos, mesmo com satisfação expressa 

pelos participantes. São as multi intenções. 

Reconhecer a diversidade de intenções e interesses pode contribuir para 

produção de Oficinas diferenciadas, seguindo as ‘escaladas’ comentadas acima. O 

que permite maior aproximação reduzindo os possíveis afastamentos. Ampliando 

‘encontros’, reduzindo ‘desencontros’, como Categorias Analíticas como proposto 

pelo Quadro 10. 

 

Quadro 10. Síntese das Descrições, Análises e Interpretações – O Momento Analítico 
 
 

Temas e Categorias 

 

 
Teóricas 

 

 
Empíricas 

 
Analíticas 

(Significados e 
Sentidos) Pesquisa 

Bibliográfica e 
Documental 

Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental 

Pesquisa de Campo 

Observação 
(Diário) 

Entrevista 
(Roteiro) 

 
 

Visões de Mundo 
 

A Construção do 
Conhecimento 

 
O Problema  

 
O Impacto  

 
A Resposta Técnica 

 

 
 

Características do Grupo/Projeto 
 
 
 

O Processo da Oficina e sua Artesania 
 
 
 

Resultados Esperados e Produzidos 

 
 

Interesse-Motivo,  
 
 
 

Resultado- 
Aprendizado  

 
 
 

Crítica-Avaliação-
Proposição 

 

 
 

Encontros 
 
 
 
 

Desencontros 
 

Fonte: Delpupo (2019) 
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Categorias Analíticas “Encontros” e “Desencontros” que podem sintetizar o 

estudo e contribuir com estruturação das respostas às questões centrais. 

E como provocar a reflexão? Reconhecer no processo de planejamento das 

atividades educativas ambientais a contribuição da Aprendizagem Ecológica e da 

Permacultura e Agroecologia tanto como referenciais éticos e teóricos como pela 

caixa de ferramentas técnicas e científicas disponíveis para responder às questões 

da gestão dos resíduos orgânicos. O processo de planejamento prévio com Oficinas 

específicas, segundo ‘escalas’ amplia ‘encontros’ e aprofunda reflexões. 

É possível ‘enxergar’ diferente? Sim, sempre, pois partir de uma visão de 

mundo, integradora, sistêmica, complexa com produção compartilhada entre 

sujeitos, dialogando saberes técnicos científicos e do senso comum, promove o 

‘encontro’ dos modos diferentes de se compreender e explicar os fenômenos, o que 

é fundamental para trocas e produção de novas práticas e novos saberes. 

É possível outro modo de gestão? Sim e deve ser buscado. Inserir como 

momento da Oficina, informações e estratégias que destaquem como resposta ao 

problema, ferramentas da gestão compartilhada e da autogestão (coletiva, 

comunitária e social), reforça o processo participativo e político em suas etapas de 

diagnóstico, planejamento, tomada de decisão, avaliação e monitoramento. Pensar, 

planejar e inserir a temática da gestão reduz ‘desencontros’, reduz ‘ruídos’ no 

trabalho dentro de grupos e projetos, buscando apoiar suas tarefas em um processo 

de menor desgaste, de perdas, de “entropia’ presentes quando multi interesses não 

organizados interferem na condução dos trabalhos por parte dos grupos e projetos. 

Descrever e analisar os ‘achados’ em seus “encontros” e “desencontros” 

referentes às singularidades entre as Oficinas considerando as características dos 

Grupos e Projetos demandantes possibilitaram convocar aqui outro referencial 

teórico importante como o de Capital Social. 

Citando os autores Sen e Kliksberg (2010) em seu estudo, Abreu (2013) 

compreende a delimitação do capital social a partir de quatro dimensões: sendo a 

primeira o clima de confiança nas relações interpessoais; a segunda a capacidade 

de associatividade; a terceira, consciência cívica e uma quarta representando os 

valores éticos predominantes numa determinada sociedade. 
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A partir das relações mostradas por Abreu (2013), quando cita que a 

mobilização do capital social estará diretamente ligada ao grau de coesão do grupo 

para seguir com a gestão, envidencia-se que o grupo da AMAVAG atingiu o primeiro 

nível onde existe uma confiaça entre os envolvidos, mas os mesmos não avançaram 

até obter um grau de associativismo, onde partimos para além do âmbito individual, 

estabelecendo conexões coletivas. Esse grupo mobilizou um capital social baixo, 

onde apesar de terem sido notadas mudanças de hábitos individuais, não se 

estabeleceu um processo coletivo social devido ao pouco envolvimento dos 

participantes. 

Buscou-se mobilizar para sensibilizar coletivos, não só para mudar hábitos, 

pautado por questões coletivas, envolvendo a ética. Para além de ser um 

instrumento de educação ambiental, sensibilização e tomada de consciência, 

objetivamos convocar o público para, além disso, provocando uma mudança maior 

para fora. Assim, utilizamos a compostagem como argumento/estratégia para 

mobilizar o indivíduo a ver o mundo de forma diferente e buscar um processo 

coletivo social. Busca-se sensibilizar para a compreensão da dimensão do problema, 

provocando mudança de hábito individual e disposição para mudanças coletivas. 

Dentro de seus limites e potenciais, a resposta técnica da compostagem surge com 

ferramentas para atender a tais mudanças. As ferramentas de gestão são o que 

ficam após as atividades propostas, cumprindo papel de ajudar as pessoas a 

fazerem seu planejamento. 

Nesse sentido, a Permacultura também apresenta ferramentas que buscam 

conscientizar e mostrar possíveis caminhos para uma melhor relação entre as 

pessoas e o ambiente, a partir de princípios éticos e de desing.  

Com relação ao aspecto ético citado anteriormente por Abreu (2013) quando 

dialoga sobre capital social, podemos relacionar com os princípios apresentados 

pela Permacultura (representandos na Figura 26), sendo eles, o cuidado com a 

terra, a cuidado com as pessoas e a partilha justa. Além de alguns princípios de 

design que reforçam informações e ideias expressas anteriormente, podendo-se 

destacar o primeiro, representado pela árvore simbolizando a natureza que diz 

observe e interaja, o sexto representado pela minhoca, não produza desperdícios e 

o último (décimo segundo princípio), use e responda criativamente às mudanças.  
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As conexões com os vários elementos presentes nos processos individuais e 

coletivos são tantas que cabe a cada um ir conhecendo e fazendo esse exercício de 

interrelacionar as questões existentes, buscando responder de forma positiva, 

aprimorando e melhorando nossas práticas. 

 

Figura 26. Os Doze Princípios de Desenho em Permacultura (ao centro os Fundamentos Éticos) 

 

 
Fonte: Permaculture Principles.com (s/d)

19
     

 

Assumir Intencionalidade enquanto também o momento de problematizar a 

partir de olhar sistêmico um determinado assunto na dimensão macro. Buscar 

Sensibilizar para o quanto aquilo é um problema, com uma leitura interrelacional.  

Assim a problemática dos resíduos, a partir de uma abordagem sistêmica 

mostra-se transnacional, potencializada pela globalização. Para que a sensibilização 

seja efetiva é fundamental a construção dessa ideia de forma sistêmica, onde são 

apresentados um conjunto de informações, ligações e fluxos que evidenciam as 

interrelações que permeiam o tema. Uma vez despertados sobre a problemática, 

                                                           
 
19

 Disponível em: https://permacultureprinciples.com/pt/pt_principles.php  

https://permacultureprinciples.com/pt/pt_principles.php
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buscamos respostas que já existem para aquilo, mobilizando no âmbito individual e 

coletivo, traçando conexões com nossa vida agora e futura.  

No processo de gestão, o âmbito coletivo pressupõe o sujeito estar disposto a 

ser um multiplicador dessa informação. Esse aspecto aparentemente foi alcançado 

em parte a partir dos relatos de alguns participantes das oficinas. Observa-se 

dificuldade do indivíduo na participação de processos coletivos. No ocidente o 

indivíduo é visto como um único ser, diferentemente do oriente, onde o indivíduo é 

parte/membro do todo. Deve então o indivíduo se ver como um sujeito coletivo se 

potencializando para mudança de hábitos. 

 

 

 

 



85 
 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSIÇÕES 

 

Percebe-se que a sensibilização sobre o tema deve ser feita de forma 

sistêmica, onde seja possível ver/mostrar além daquilo que se enxerga com os 

olhos. Problematizar onde consiga mexer com as pessoas. Como cientistas 

ambientais, é fundamental a construção de ideias a partir de um olhar sistêmico, 

buscando um conjunto de informações, ligações e fluxos para problematizar um 

assunto de forma a mostrar todas as suas interrelações, passando das dimensões 

micro à macro, retornando ao micro e seguindo assim. 

Há a demanda pela criação de novos canais que incentivem mudanças de 

hábito da população e promovam reflexões críticas sobre o panorama atual e nossa 

relação com a natureza. As Universidades configuram locais de difusão de 

conhecimento, criando oportunidades para pesquisas e ações didáticas e de 

educação ambiental, servindo como exemplo a ser propagado em outros locais. 

Como proposições, com relação à academia, aprendi dentro e fora desse 

ambiente que existem diversos tipos de conhecimento e de se construir 

conhecimento e que todos eles devem ser reconhecidos e valorizados. O 

conhecimento prático encontra-se hoje um tanto quanto distante do dia a dia 

acadêmico. Os grupos de extensão mostram-se com grande potencial no sentido de 

envolver as práticas nesse ambiente. Tal potencial poderia também ser enriquecido 

junto a estudos de acúmulos teóricos. Os conhecimentos científico e empírico são 

muito importantes um para o outro e essas trocas apresentam-se como algo muito 

rico para todos. Identifica-se a demanda pela criação de espaços que promovam 

diálogos que integrem esses conhecimentos e seus atores sociais, dentro e fora do 

ambiente da universidade. 

O curso de Bacharelado em Ciência Ambiental cumpre impecavelmente seu 

papel inter/transdisciplinar. Passamos a ver o mundo de outra forma quando vemos 

tudo de forma integrada. Agradeço muito a todos os envolvidos na criação e 

desenvolvimento do curso. Todo carinho está construindo um lindo legado que está 

contribuindo com a sociedade. Como proposições para o curso, apenas reforço a 

questão prática, que pode ser mais explorada em ambiente fora de sala de aula, 

como formas de oficina, roda de conversa, intercâmbios, visitas etc. Percebi a 
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dificuldade que existe com relação à comunicação geral. As pessoas, cursos e 

experiências não dialogam com facilidade, algo que segue uma lógica antiga da 

academia, mas que é passível de mudança. 

Além disso, com o tempo que passei em formação na AS-PTA, percebi a 

importância de nos capacitarmos enquanto estudantes na escrita de projetos. Para 

nossa profissão que é bem recente ainda no país, a escrita de projetos se mostra 

como uma forma promissora de se desenvolver trabalhos. Hoje tenho a clareza de 

enxergar o quanto iria contribuir na formação acadêmica do curso algum tópico ou 

disciplina voltados para o desenvolvimento de projetos, buscando capacitar os 

estudantes na escrita e entendimento. 

Com relação ao plano de sustentabilidade da Universidade, a compostagem 

apresenta-se com grande potencial para gestão dos resíduos orgânicos (restos de 

alimentos, guardanapos, sacos de pão, filtro de café) e vegetais (podas de folhas e 

galhos), considerando a quantidade de materiais provenientes da varrição do 

campus e dos restaurantes e lanchonetes. 

A experiência desenvolvida pelo projeto da UFSC tornou do pátio de 

compostagem um laboratório a céu aberto, formando alunos, servindo de objeto 

para pesquisa e de modelo para observação e replicação. Esse exemplo serve de 

inspiração para que outras instituições também sigam esse caminho, reconhecendo, 

valorizando e ressignificando espaços e experiências. Um exemplo disso na 

UFF/campus Praia Vermelha é o Laboratório Sabiá. Além de todas as atividades que 

ocorrem ali, ao lado está o trailer do Adriano, que vende lanches e refeições no 

local. O mesmo já demonstrou interesse em participar de um processo de gestão 

dos resíduos orgânicos, destinando seus resíduos ao mesmo. Para tal, caberia a 

sugestão de haver um funcionário específico para planejar e executar a gestão, visto 

que incorporando uma maior escala seria necessário tempo e dedicação ao 

processo. Com organização, há o potencial de ir aumentando a rede de lanchonetes 

e restaurantes locais (restaurante universitário e outros). 
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Assim descrito na Resolução CONAMA Nº 481/2017, Art. 9º Seção II, como 

também descrevem outros autores, quanto à qualidade ambiental do processo de 

compostagem: 

Os resíduos orgânicos originários dos resíduos sólidos urbanos 
destinados ao processo de compostagem devem, preferencialmente, 
ser originados de segregação na origem em, no mínimo, três frações: 
resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos.20 

 

Seguindo este padrão, o Jardim Botânico de Florianópolis, local que abrigou o 

III Curso de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e AU, já dispões de 

containers nesse modelo (Figura 26), contribuindo no movimento de mudança de 

hábitos da população e na valorização de toda cadeia de gestão dos resíduos. 

Segundo Angeoletto et al. (2016), a coleta frequente dos resíduos compostáveis 

orgânicos segregados na fonte qualifica diretamente os resíduos recicláveis secos, 

podendo espaçar a coleta destes além de reduzir também os rejeitos. Exemplo a ser 

seguido e propagado. 

 

Figura 27. Reservatórios para recolhimento de resíduos segregados na fonte 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

                                                           
 
20

 Disponível em http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728  

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=728
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A metodologia das entrevistas semi-estruturadas se mostrou muito 

interessante no que diz respeito ao retorno obtido a partir dos participantes do 

processo das oficinas. Foi ressaltada a importância desse tipo de atividades como 

forma de construir espaços de diálogos, tocas de conhecimentos e experiências 

teóricas e práticas que busquem contribuir em processos individuais e coletivos 

visando uma melhora socioambiental num nível transnacional. Ressaltou-se também 

a necessidade de um instrumento/roteiro de planejamento e de avaliação da 

atividade e de monitoramento de seus produtos e ‘continuidades’. 

Que este estudo possa contribuir na propagação de saberes teóricos e 

práticos no que tange à problemática da gestão de resíduos orgânicos com enfoque 

na compostagem e suas potencialidades e desafios através de amplas perspectivas.  
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APÊNDICE 1 – Oficinas de Compostagem – Convite: Roteiro das Entrevistas 
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