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RESUMO 

 

 

A pesquisa, ao descrever detalhadamente o processo de produção, utilização e avaliação 

pedagógica de um vídeo documentário, propõe-se a demonstrar a contribuição dessa 

modalidade de ferramenta audiovisual para a difusão de conhecimento científico em sala de 

aula, nas diversas áreas de conhecimento do Ensino Superior. A metodologia proposta 

fundamenta-se, primariamente, no levantamento de concepção acerca da temática do vídeo 

documentário a ser produzido, para investigar as lacunas de conhecimento dos alunos sobre a 

temática em questão. Desse modo torna-se possível produzir um vídeo documentário com 

elevado potencial pedagógico, arquitetado a partir das lacunas de conhecimento obtidas pelo 

processo de levantamento de concepção. Secundariamente, recomenda-se a prática de uma 

oficina de avaliação pedagógica, a realizar-se com outro grupo amostral do mesmo público-

alvo, através da aplicação de questionários pré e pós-exibição do vídeo documentário. O 

questionário pré-exibição propõe-se a investigar o conhecimento prévio dos alunos acerca de 

questões ligadas à temática do vídeo documentário, enquanto o questionário pós-exibição 

propõe-se a investigar a percepção dos alunos em relação ao vídeo documentário exibido. A 

análise dos dados coletados pelos dois questionários possibilita o cálculo do Percentual de 

Crescimento de Assertividade alcançado pelo processo de avaliação pedagógica. Para esse 

trabalho, especificamente, realizou-se a produção e avaliação pedagógica de um vídeo 

documentário que aborda a questão da Gestão de Resíduos Sólidos a ser utilizado em atividades 

de Educação Ambiental no Ensino Superior do CEFET/RJ. Os resultados da pesquisa, 

totalizando 332 respostas assertivas, obtidas através da aplicação do questionário pré-exibição, 

contra 838 respostas assertivas pelo questionário pós-exibição, revelaram um Percentual de 

Crescimento de Assertividade da ordem de 152,41%, que veio a preencher de modo 

significativo as lacunas de conhecimento pré-existentes dos alunos do Ensino Superior do 

CEFET/RJ, comprovando-se, portanto, a eficácia da metodologia utilizada. 

 

Palavras-Chave: Vídeo Documentário. Educomunicação. Educação Ambiental. Gestão de 

Resíduos Sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The research, when describing in detail the process of production, use and pedagogical 

evaluation of a documentary video, proposes to demonstrate the contribution of this modality 

of audiovisual tool for the diffusion of scientific knowledge in the classroom, in the different 

areas of knowledge of Teaching Higher. The proposed methodology is based primarily on the 

conception survey about the theme of the documentary video to be produced, to investigate the 

knowledge gaps of the students on the subject matter. In this way, it becomes possible to 

produce a documentary video with high pedagogical potential, based on the knowledge gaps 

obtained by the conception survey process. Secondly, it is recommended to practice a 

pedagogical evaluation workshop, to be held with another sample group of the same target 

audience, through the application of pre and post-view questionnaires of the documentary 

video. The pre-screening questionnaire aims to investigate students' prior knowledge about 

issues related to the subject matter of the documentary video, while the post-screening 

questionnaire aims to investigate the students' perception of the documentary video displayed. 

The analysis of the data collected by the two questionnaires enables the calculation of the 

Assertiveness Growth Percentage achieved by the pedagogical evaluation process. For this 

work, specifically, the production and pedagogical evaluation of a documentary video that 

addresses the issue of Solid Waste Management to be used in Environmental Education 

activities in Higher Education of CEFET/RJ was carried out. The results of the research, totaling 

332 assertive answers, obtained through the application of the pre-screening questionnaire, 

against 838 assertive answers through the post-view questionnaire revealed a Percentage of 

Assertiveness Growth of the order of 152.41%, which came to fill the pre-existing knowledge 

gaps of CEFET/RJ Higher Education students, thus proving the effectiveness of the 

methodology used. 

 

Keywords: Documentary Video. Educommunication. Environmental Education. Solid Waste 

Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a população acadêmica tem manifestado interesse por questões 

relacionadas ao Meio Ambiente, destacando-se a preocupação com o que já foi feito, com o que 

pode ser feito para se enfrentar os problemas ambientais e qual o papel de cada cidadão no 

sentido de prevenir, minimizar ou mitigar os efeitos negativos dos impactos ambientais. 

Muitas instituições de ensino abordam estas questões, difundindo conceitos de cidadania 

ambiental no ambiente escolar formal. Um dos instrumentos utilizados pelos professores para 

as atividades de Educação Ambiental (EA) desenvolvidas em sala de aula é o vídeo 

documentário. 

Nas quatro últimas décadas o desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação, 

bem como o seu uso cada vez mais frequente no ambiente escolar, tem fornecido reais 

possibilidades de se aumentar a interação dos alunos com o conhecimento científico. Além 

disso, essas tecnologias alcançam um maior índice de sensibilização, sobretudo das questões 

ambientais, favorecendo uma aprendizagem mais dinâmica e ativa por parte dos alunos 

(ROCHA et al, 2013).  

Sendo assim, a produção e o uso de vídeos documentários com enfoque na EA 

representam um avanço no campo da Educomunicação Ambiental, uma vez que, através dos 

mesmos, os alunos obtêm conhecimento das questões ambientais e seus problemas intrínsecos 

de forma mais dinâmica e ativa (ROCHA et al, 2013). 

 

1.1 A SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

As grandes metrópoles mundiais têm crescido além da sua condição limite de 

Sustentabilidade, contribuindo para o aumento da problemática socioambiental global, devido, 

entre outros fatores, à geração de grandes quantidades de resíduos sólidos, semissólidos, 

líquidos e gasosos, sem a disponibilidade, na maioria dos casos, da infraestrutura e logística 

necessárias para promover o seu tratamento e dar-lhes uma disposição final ecologicamente 

adequada. 

Nas megalópoles, com altíssimas taxas de densidade demográfica e crescimento 

desordenado, observa-se a existência de condições favoráveis para o surgimento de problemas 

socioambientais gerados pela falta de um Sistema de Gestão de Resíduos eficiente. 

A falta de divulgação de conhecimento científico e a falta de consciência ambiental da 

sociedade para enfrentar a problemática da Gestão de Resíduos Sólidos nos ambientes urbanos 
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domésticos, industriais, comerciais, escolares e hospitalares, tem contribuído de forma 

preocupante para o aumento da poluição e contaminação das águas, do solo, do subsolo e do ar 

das grandes metrópoles e seus entornos, gerando graves problemas de ordem social, ambiental 

e econômica para a sociedade contemporânea. 

Até a poucos anos atrás era possível observar-se que grande parte da comunidade 

acadêmica do campus Maracanã do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca - CEFET/RJ, ainda descartava diversos tipos de resíduos recicláveis nas lixeiras, 

seletivas e não seletivas, distribuídas no campus, sem a devida preocupação com a maneira 

correta de realizar esses descartes e com os futuros problemas socioambientais que esse modo 

de disposição poderia vir a gerar. 

As ações antrópicas descritas no parágrafo anterior refletem a falta de consciência 

ambiental da população com a questão do descarte de resíduos. Buscando executar ações para 

equacionar esta problemática, o Poder Público: 

 
 

[...] criou uma iniciativa de Responsabilidade Social e Ambiental com o 

Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006, que exige dos órgãos e 

entidades da administração pública federal direta e indireta a segregação 

de resíduos recicláveis, a partir de coleta seletiva interna, em benefício de 

associações e cooperativas de catadores de material reciclável (CCCSS, 

2015). 
 

Nesse contexto, o CEFET/RJ veio a constituir a sua Comissão Central de Coleta Seletiva 

Solidária - CCCSS, para enfrentar a problemática da Gestão de Resíduos Sólidos, somente no 

ano de 2014, dando início à implantação do seu Programa de Coleta Seletiva Solidária - PCSS, 

no segundo semestre de 2015, cujas etapas resumem-se na realização de diagnósticos, 

sensibilização, logística, monitoramento e avaliação dos seus respectivos processos. 

Contudo, observa-se que parte das dificuldades inerentes à implementação do referido 

programa concentram-se na etapa de sensibilização, cujas ações que envolvem atividades de 

EA para a comunidade local, podem utilizar, entre outros, o recurso do vídeo documentário.  

Portanto, acredita-se que a produção de um vídeo documentário ambiental para ser 

utilizado em atividades de EA desenvolvidas junto aos alunos de graduação do CEFET/RJ 

contribuirá para a disseminação de conhecimento científico e sensibilização socioambiental 

desses alunos e para um melhor enfrentamento da problemática da Gestão de Resíduos Sólidos 

na instituição. 
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1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A Portaria Normativa Nº 17/2009 do MEC (BRASIL, 2009), que dispõe sobre o 

Mestrado Profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES, enfatiza que a estratégia do Mestrado Profissional é formar e capacitar 

profissionais, qualificando-os para a prática profissional avançada e transformadora, que 

deverão atender às demandas sociais, organizacionais ou profissionais do mercado de trabalho. 

 

Estes profissionais terão importante papel na sociedade, pois serão capazes de 

entender e reconhecer suas demandas específicas em nível local, regional e 

nacional, funcionando como elementos capacitados para promover e melhorar 

a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas, propondo 

soluções de problemas, geração e aplicação de processos de inovação 

(ALMEIDA, 2014). 
 

Assim, considerando-se que o autor possui formação acadêmica em Gestão Ambiental, 

vasta experiência em vídeo produção e atua profissionalmente na Divisão de Mídia Educacional 

- DIMED, do CEFET/RJ, trabalhando com a produção de vídeos institucionais, educativos e 

documentários na TV CEFET/RJ, optou-se por produzir um vídeo documentário para promover 

a difusão de conhecimento científico sobre a temática Gestão de Resíduos Sólidos e avaliar o 

seu potencial pedagógico frente a alunos de graduação no âmbito do CEFET/RJ e de outras 

instituições de ensino públicas e privadas. 

 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 A pesquisa aborda questionamentos que dizem respeito à relação entre Educação, 

Comunicação e Meio Ambiente: 

i. Quais as lacunas e desconhecimentos dos alunos do Ensino Superior acerca da temática 

Gestão de Resíduos Sólidos? 

ii. Como a produção de um vídeo documentário poderia transformar-se num recurso de 

difusão de conhecimento científico? 

iii. Como se daria a apropriação do conteúdo de vídeos documentários ambientais por alunos 

de graduação do CEFET/RJ? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a contribuição do vídeo documentário ambiental produzido, baseado na 

temática Gestão de Resíduos Sólidos, para a difusão de conhecimento científico com alunos de 

graduação do CEFET/RJ.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

i. Levantar a concepção dos alunos de graduação do CEFET/RJ sobre a temática Gestão 

de Resíduos Sólidos; 

ii. Produzir um vídeo documentário sobre Gestão de Resíduos Sólidos para ser utilizado 

em atividades de Educação Ambiental voltadas para os alunos de graduação do 

CEFET/RJ;  

iii. Avaliar a apropriação do conteúdo do vídeo documentário sobre Gestão de Resíduos 

Sólidos pelos alunos de graduação do CEFET/RJ. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Após o capítulo introdutório, que aborda a Situação-Problema, a Justificativa, as 

Questões, os Objetivos e a Organização da Pesquisa, apresentam-se os capítulos que 

efetivamente constituem a estrutura da pesquisa, conforme descrito abaixo, seguindo-se, por 

último, as Referências Bibliográficas, os Apêndices e os Anexos. 

O capítulo Revisão da Literatura apresenta o conhecimento teórico pesquisado relativo 

aos tópicos Educação Ambiental, Educomunicação, Vídeo Documentário e Gestão de Resíduos 

Sólidos, proveniente de estudos anteriores realizados nestas áreas. 

 O capítulo Metodologia propõe-se a responder às questões da pesquisa, que aborda a 

relação entre Educação, Comunicação e Meio Ambiente, apresentando o levantamento de 

concepção e os questionários pré e pós-exibição como os principais instrumentos de coleta de 

dados. Esse capítulo descreve o tipo de pesquisa, a delimitação, o fluxograma da pesquisa, as 

etapas da pesquisa, a população objeto de estudo, os instrumentos de pesquisa utilizados, os 

procedimentos de coleta de dados e os procedimentos de tratamento dos dados coletados. 
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O capítulo Resultados da Coleta de Dados apresenta os dados, tabelas e gráficos dos 

questionários levantamento de concepção, socioeconômico, pré-exibição e pós-exibição, a 

análise e a discussão dos resultados.  

O capítulo Conclusões apresenta as conclusões da pesquisa alinhadas com as questões 

e objetivos da pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.1.1 A Importância da Educação Ambiental nos Processos Educativos 

 

A crescente preocupação da sociedade contemporânea com as questões relacionadas ao 

Meio Ambiente, notadamente com o esgotamento dos recursos naturais do planeta, tem gerado 

amplas discussões acerca do que já foi feito e, principalmente, acerca do que pode ser feito para 

solucionar ou minimizar parte dos problemas relacionados à estas questões. 

Esta preocupação vem manifestando-se com maior intensidade e frequência nas 

comunidades acadêmica e corporativa, com destaque para as instituições que desenvolvem 

ensino, pesquisa e extensão, governos e organizações não governamentais (PINHEIRO, 2011). 

Entretanto, esta discussão também passou a fazer parte do cotidiano do cidadão comum, 

na medida em que as questões ambientais têm ocupado cada vez mais espaço nas diversas 

modalidades de mídia existentes (NASCIMENTO, 2008).  

Neste contexto, pode-se observar que a população mundial encontra-se alarmada com 

vários problemas ambientais, como as mudanças climáticas, o aquecimento global e a escassez 

da água, entre outros, além de ações antrópicas, resultado do comportamento ambiental 

irresponsável da própria sociedade, como as queimadas criminosas, o desmatamento 

irresponsável de florestas, o descarte irregular de lixo e a ocupação desordenada dos grandes 

centros urbanos, entre outras (SARKAR, 2011, tradução nossa). 

Emerge, em meio à essas percepções, a necessidade de aprender-se a viver de forma 

ecológica e ambientalmente sustentável para “[...] atender às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” 

(CMMAD - Relatório Brundtland, 1991). 

Contudo, este aprendizado não se constitui numa tarefa fácil, pois exige, além da busca 

do Conhecimento Científico, mudanças de cunho comportamental. Neste contexto, “[...] o 

processo de aprendizagem deve ajustar-se a um modelo de Educação onde Sustentabilidade seja 

o conceito e a prática. Seja o elemento capaz de mudar mentalidades e hábitos sociais” 

(DEHEINZELIN, 2012). 

A participação social na proteção dos recursos naturais e ecossistemas do planeta passa 

a ser vista como a principal condição para se alcançar quaisquer mudanças propostas no âmbito 

do Desenvolvimento Sustentável. “Compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade 
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requer a realização de intervenções inovadoras que possam fomentar espaços participativos e 

dar acesso à novas possibilidades de expressão dos interesses dos diversos segmentos da 

sociedade” (TOTH, MERTENS E MAKIUCHI, 2012). 

A Educação, “um direito fundamental e social” (BRASIL, 1988), pode tornar-se um 

importante elemento promotor de mudanças comportamentais, contribuindo para a construção 

de uma sociedade mais consciente acerca dos problemas ambientais. A EA passa a constituir-

se, portanto, num importante instrumento gerador de consciência, conhecimento e habilidades 

necessárias à promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos (UNESCO, 2013).  

A EA, enquanto objeto de Lei Federal, obriga as instituições de ensino a promove-la de 

forma integrada aos seus programas educacionais em todas as suas etapas e modalidades 

(BRASIL, 1999; BRASIL, 2012). Ela constitui-se numa:  

 

[...] forma abrangente de Educação, que se propõe a atingir todos os cidadãos 

através de um processo participativo permanente, procurando incutir-lhes uma 

consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como 

crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução dos problemas ambientais 

(SILVA, 2012). 
  

Um dos fatores que destaca a importância da EA nos processos educativos reside no 

fato que as instituições de ensino têm o compromisso de capacitar e conscientizar 

ambientalmente os seus alunos, formadores de opinião do amanhã, ressaltando-se que, desse 

modo, tais instituições assumem um importante, senão fundamental papel na trajetória da 

humanidade para um futuro global mais sustentável (JACOBI, RAUFFLET e ARRUDA, 

2011). 

Pinheiro et al (2011) lembram que os alunos que estão sendo preparados nestas 

instituições atuarão nos mais diversos setores da sociedade, cabendo-lhes influenciar as 

gerações futuras nas decisões que envolvam a temática ambiental. Para tal, Silva et al (2015) 

sugerem que as instituições de ensino desenvolvam estratégias disciplinares como ferramenta 

para a inclusão da EA no seu projeto pedagógico, de modo a transformar o comportamento 

ambiental de seus alunos. 

Nesse sentido, Jacobi, Raufflet e Arruda (2011) observam-se que as práticas educativas 

ambientalmente sustentáveis apontam para propostas pedagógicas centradas na criticidade dos 

sujeitos, com vista à mudança de comportamento e atitudes, ao desenvolvimento da organização 

social e à participação coletiva. 

É preciso reconhecer que: 

 

[...] não se trata de uma tarefa fácil a de educar para a Sustentabilidade 

Ambiental, uma vez que a EA pretende estimular mudanças nos hábitos 
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culturais, sociais e econômicos para alterar costumes que promovem o 

consumismo e priorizam o desenvolvimento econômico. (ADAMS, 2012). 
 
 

Não deve, portanto, caber somente à escola promover o processo educativo. Este 

processo deve ser mais amplo, “[...] cabendo aos meios de comunicação de massa, colaborar de 

maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o Meio 

Ambiente [...]” (BRASIL, 1999). 

Ainda assim, para Pinheiro et al (2011), a escola traz consigo um importante, senão 

fundamental papel no desenvolvimento da sensibilização ambiental ao ajudar o aluno a ter uma 

visão ampla e completa do ambiente em que vive. 

 

2.1.2 Legislação e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

 

 Com o propósito de disseminar o conhecimento acerca da Legislação 

Ambiental com foco na EA, cabe apresentar-se informações jurídicas que permitam um melhor 

entendimento acerca da relação entre Direito Civil e Educação Ambiental: 

 

 [...] a recepção da política nacional sobre o Meio Ambiente, pela Constituição 

Federal de 1988, não garantiu ao Brasil a caracterização de um Estado 

Ecológico, mas construiu a base para a elaboração da Lei nº 9.795/99, que 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA (MADEIRA, L. 

E.; MADEIRA, J. C.; MADEIRA, C.G., 2012). 
 

A base constitucional para a elaboração de uma política de EA encontra-se assentada no 

Artigo 225, Parágrafo 1º, Inciso VI, da Constituição Federal do Brasil: 

 

Art. 225: Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao Poder Público: 

Inc. VI: promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do Meio Ambiente; (BRASIL, 

1988). 
 

A EA no Brasil, portanto, encontra-se fundamentada na Lei n° 9.795/99, regulamentada 

pelo Decreto Presidencial n° 4.281, editado em 25 de junho de 2002, onde estabelece, nos 

artigos 1º ao 6º, uma definição disciplinadora de como a EA deve ser aplicada, de modo formal 

e informal, quem deve aplicá-la, assim como os seus princípios e objetivos norteadores. 

O enfoque interdisciplinar, presente na Lei nº 9.795/99, é reforçado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 15 

de junho de 2012, do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação - MEC/CNE: 
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Art. 8º - A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar 

e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 

componente curricular específico (BRASIL, 2012). 
 
 

Importante, portanto, ressaltar a definição com a qual Adams (2012) aborda a EA em 

suas amplitudes jurídica e pedagógica:  

 

[...] trata-se de um processo, e como processo não pode ser instalada como 

uma disciplina específica, mas deve estar implícita em todas ações educativas; 

trata-se de um processo que promove a compreensão crítica e global, dentro 

de uma visão sistêmica e não compartimentada ou fragmentada – por isso a 

interdisciplinaridade; trata-se de um processo que elucida valores buscando a 

alteridade, a equidade, estimulando a participação, promovendo a cidadania e 

a consciência ambiental. 
 

Continuando a sua análise, agora com foco exclusivamente jurídico, Adams (2012) 

observa que: 

[...] sendo a EA legitimada e considerada como um componente essencial e 

permanente da Educação Nacional, é fundamental que o corpo docente de 

todos os espaços de educação formal tenha acesso a esta lei [Lei nº 9.795/99] 

e aos demais documentos que a legitimam. De outra forma, estes espaços de 

ensino não poderão ser coerentes com o que na lei está explícito, como por 

exemplo, instaurar uma disciplina específica de EA, o que contraria um dos 

seus importantes princípios apontados na lei e outros importantes documentos 

que regem a EA, que é o da interdisciplinaridade. 
 

Acredita-se ser de grande importância e valia esclarecer os professores acerca dos 

princípios e objetivos norteadores das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental”, no âmbito da Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, conforme os incisos I e II 

contidos no seu Artigo 1°: 

 

I - sistematizar os preceitos definidos na citada lei [Lei n° 9.795/99], bem 

como os avanços que ocorreram na área para que contribuam com a formação 

humana de sujeitos concretos que vivem em determinado Meio Ambiente, 

contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, 

intelectuais, culturais; 

II - estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação 

Ambiental na formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e 

pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de Educação 

Ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema 

pelos demais componentes; [...] (BRASIL, 2012). 
 

A partir do exposto, compreende-se que a EA é um processo da Educação, e não uma 

disciplina, tratando-se de uma prática pedagógica interdisciplinar, que deve ser desenvolvida 
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em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior, nos mais diferentes 

contextos educacionais (ADAMS, 2012). 

As “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental”, no âmbito da 

Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, mais especificamente no seu Artigo 11, determinam 

que:  

[...] a dimensão socioambiental deve constar dos currículos de formação 

inicial e continuada dos profissionais da Educação, em todos os níveis e em 

todas as disciplinas, considerando a consciência e o respeito à diversidade 

multiétnica e multicultural do País (BRASIL, 2012). 
 

E destacam em parágrafo único que: “os professores em atividade devem receber 

formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma 

pertinente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambiental” (BRASIL, 

2012). 

 

2.1.3 A Problemática das Políticas Públicas Desarticuladas 

 

 Na visão de Barbieri (2011), “[...] uma política pública ambiental [eficaz] deve 

contemplar a EA como um de seus [principais] instrumentos”. A “Conferência de Estocolmo”, 

em 1972, dedicou especial atenção a este instrumento de política pública, objetivando preparar 

o ser humano para viver em harmonia com o Meio Ambiente. A partir de então a EA passou a 

ser considerada pauta obrigatória em praticamente todos os fóruns mundiais relacionados às 

temáticas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

A EA objetiva tornar a população mundial mais consciente e preocupada com o Meio 

Ambiente, para atuar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas 

ambientais contemporâneos e para a prevenção de problemas futuros. A EA deve estimular as 

pessoas a serem portadoras de soluções e não apenas de denúncias, embora estas devam ser as 

primeiras atitudes diante dos atuais desmandos socioambientais (BARBIERI, 2011). 

Observando-se que os problemas ambientais contemporâneos assumiram uma dimensão 

planetária, é possível afirmar que: 

 

[...] a EA deve assentar-se em uma nova ética universal, [...] que tenha como 

núcleo central as seguintes preocupações morais: direitos humanos, 

democracia, proteção das minorias, compromisso com a solução pacífica das 

controvérsias, equidade em cada geração e entre gerações e um compromisso 

com o pluralismo cultural. Dado que as questões sociais, econômicas, políticas 

e culturais se entrelaçam com as ambientais, deveria se falar, na realidade, em 

Educação Socioambiental (BARBIERI, 2011). 
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A participação social na proteção dos recursos naturais e ecossistemas do planeta passa 

a ser vista como uma importante condição para se alcançar quaisquer avanços relacionados às 

políticas públicas propostas no âmbito do Desenvolvimento Sustentável.  “[...] compatibilizar 

desenvolvimento com sustentabilidade requer a realização de intervenções inovadoras que 

possam fomentar espaços participativos e dar acesso à novas possibilidades de expressão dos 

interesses dos diversos segmentos da sociedade” (TOTH, MERTENS e MAKIUCHI, 2012). 

A sociedade mundial tem manifestado uma crescente preocupação com as políticas 

públicas praticadas nos dias atuais, ao observar que: 

 
A eficácia dos instrumentos explícitos de política pública ambiental depende 

dos instrumentos de outras políticas públicas. Se estes contribuírem 

favoravelmente para a consecução dos objetivos dos instrumentos ambientais, 

podem ser considerados instrumentos implícitos da política ambiental. Porém, 

[...] a convivência conflituosa entre diversas políticas públicas acaba gerando 

sérios problemas socioambientais para a sociedade. Por exemplo: uma política 

agrícola voltada para a produtividade pode induzir ao uso abusivo da água, 

fertilizantes e agrotóxicos; a falta de uma política de transporte coletivo em 

grandes centros urbanos neutraliza as políticas ambientais de controle da 

qualidade do ar; subsidiar combustíveis fósseis para ampliar a oferta de 

energia elétrica pode inviabilizar a utilização de fontes renováveis de energia. 

(BARBIERI, 2011). 
  

Portanto, observa-se que “a falta de coerência e de interação entre os diversos 

instrumentos de políticas públicas acaba se tornando um incentivo às práticas ambientais 

insustentáveis por parte de muitos agentes privados” (BARBIERI, 2011). 

 

2.2 EDUCOMUNICAÇÃO 

 

2.2.1 Conceitos Introdutórios 

 

A busca por um novo modelo educacional que atenda às demandas da sociedade quanto 

aos conhecimentos científico e comportamental, dentre outros, tem incentivado diversas 

pesquisas no universo acadêmico. A Educomunicação, que representa o encontro da Educação 

com a Comunicação, duas ciências fundamentais no desenvolvimento humano e nas relações 

sociais, emerge como um novo paradigma neste cenário evolutivo, trazendo consigo uma 

proposta promissora e consistente para atender às necessidades de crescimento acadêmico do 

aluno de todas as áreas, níveis e modalidades de ensino (VIANNA; MELLO, 2014). 
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“Ela abrange a implementação de programas de educação através dos meios de 

comunicação, favorecendo a prática de ações que envolvam o uso dos seus recursos como 

ferramentas de expressão de cidadania” (ROCHA et al, 2013). 

Desta forma, a Educomunicação, compreendida como um conjunto de ações no âmbito 

educacional, envolve a democratização da produção e a gestão da informação e do 

conhecimento nos meios de comunicação, apropriando-se dos mais diversos materiais que 

podem ser utilizados para o desenvolvimento e a exploração de múltiplas propostas na 

pedagogia escolar (BONFADINI, 2014).  

 

Uma política de comunicação [...] baseada nos princípios da democratização, 

promoção da autonomia e emancipação, se materializa quando há condições 

de inclusão ampla no direito à comunicação, que significa não só poder ter 

acesso à informação e aos bens culturais mediatizados ou não, mas também 

acesso à participação na criação e na gestão dos meios de comunicação 

(BRASIL, 2008). 
 

Neste contexto destaca-se o potencial educativo que os recursos audiovisuais 

apresentam para todas as áreas curriculares e níveis de ensino, não apenas como recurso 

educativo, mas também como meio de expressão dos alunos. A utilização dos recursos 

audiovisuais de forma participativa na Educação Formal é uma prática crescente e tem ocorrido 

concomitantemente ao reconhecimento da importância e necessidade de um acompanhamento 

desta utilização por iniciativa dos docentes, capacitando-os a obter um maior proveito do 

potencial pedagógico que estes recursos oferecem (GONÇALVES; MANEIRA; FREITAS, 

2014). 

A Educomunicação deve, portanto, ser reconhecida como uma importante ferramenta 

propulsora de informação e conhecimento. Parte-se do pressuposto que, com a produção de 

vídeos, fotos, jornais, revistas e campanhas midiáticas trabalhadas nos ambientes da Educação 

Formal e Informal, torna-se possível atingir um grande número de cidadãos. Sendo assim, estas 

produções podem ser consideradas como instrumentos de divulgação científica (ROCHA 

et al, 2013). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9.394/96 referenda a 

prática da Educomunicação, em seu artigo 36, quando destaca a necessidade 

de novas linguagens, como a tecnológica, para fazer parte do ensino brasileiro. 

Diante disso, faz-se necessário a formação de educadores capazes de atuar, de 

forma articulada, em duas áreas distintas, porém interdependentes – a 

Comunicação e a Educação. Logo, tal profissional surge como um mediador 

social hábil na criação de redes de comunicação, tanto nos espaços formais e 

informais de ensino (ROCHA et al, 2014). 
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“Percebe-se, então, que o papel, antes hegemônico, da lousa e do giz na sala de aula 

passou a sofrer interferências de outras ferramentas, como as da TIC - Tecnologia da 

Informação e Comunicação” (ROCHA et al, 2015), a serviço da Educomunicação. 

 

2.2.2 A Importância da Educomunicação na Educação Ambiental 

 

A Educomunicação ambiental pode ser entendida como um elemento promotor de ações 

educativas no campo da comunicação ambiental. Em 2005, esta área passou a ser adotada como 

uma política pública a partir da necessidade de se promover divulgação cientifica e 

sensibilização ambiental para a sociedade através de ações do Departamento de Educação 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA). Com a proposta de formular 

metodologias de produção e veiculação de conteúdos para atividades de EA, utilizando-se dos 

meios de comunicação, esta política pública passa a ser considerada uma nova cultura educativa 

(ROCHA et al, 2013). 

Sendo assim, sugere-se que a inclusão da temática ambiental nos currículos escolares 

deva acontecer por intermédio de ferramentas diferenciadas, capazes de facilitar a inserção 

e o envolvimento do aluno nos processos de mudanças e tomadas de decisão. Logo, sendo o 

professor/pesquisador o mediador nas esferas do ensino e da aprendizagem, cabe a este o 

papel de apresentar novas tecnologias que favoreçam a implementação da EA nas propostas 

pedagógicas (BONFADINI, 2014). Neste sentido, a utilização de materiais como o vídeo 

documentário pode contribuir na construção do saber [...] e o uso de materiais diversificados 

como revistas, jornais, folhetos e  fotos, faz o aluno sentir-se inserido no mundo à sua volta 

(BRASIL,1997). 

Portanto, entende-se a Educomunicação como uma tecnologia de grande importância 

para a EA, uma vez que o uso desta ferramenta interativa aproxima educandos e educadores, 

oferecendo uma infinidade de materiais que podem ser utilizados para o desenvolvimento e 

exploração das mais diversas propostas pedagógicas no âmbito da EA. Trata-se de um novo 

campo do saber e de intervenção social, no qual os processos de Educação e Comunicação se 

encontram em aspectos práticos e teóricos, ampliando horizontes, criando novas possibilidades 

e produzindo um novo comunicar nos espaços da Educação Formal e Informal (BONFADINI, 

2014). 
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2.2.3 O Uso do Vídeo Como Recurso Educativo 

 

Cada vez mais o vídeo tem sido utilizado como ferramenta educativa no ambiente da 

Educação Formal, propiciando ao processo ensino/aprendizagem uma maior flexibilidade de 

aprendizagem associada à acessibilidade do conhecimento. Cabe ao vídeo cumprir, enquanto 

recurso educativo, uma função pedagógica muito bem definida. 

Atualmente é possível encontrar-se cada vez mais recursos midiáticos à disposição do 

professor. No entanto, observa-se que nem sempre estes recursos têm uma boa qualidade 

didática ou são utilizados de forma correta (GONÇALVES; MANEIRA; FREITAS, 2014). 

O professor que reluta em adotar estratégias e tecnologias sintonizadas com as mudanças 

contemporâneas, o faz porque deseja se auto proteger, alegando, na maioria das vezes, motivos 

de ordem cultural, sem perceber as contradições que sua atitude encerra. É certo afirmar que, 

por si só, a integração do vídeo documentário ao cotidiano da sala de aula não muda a relação 

ensino/aprendizagem. Serve, no entanto, para aproximar o ambiente educacional das relações 

cotidianas, das linguagens e dos códigos da sociedade, levantando novas questões durante o 

processo ensino/aprendizagem (VICENTINI; DOMINGUES, 2008). 

Por isso, alguns modelos educativos, baseados na transmissão do conhecimento, são 

ainda contestados por parte das comunidades acadêmica e científica, mesmo sabendo-se que, 

desde Piaget, tem sido crescentemente aceito o modelo de construção do conhecimento 

fundamentado numa maior variedade de interações entre quem aprende, quem ensina, os 

conteúdos, as ferramentas educativas e o ambiente envolvente (GONÇALVES; MANEIRA; 

FREITAS, 2014). 

O objetivo da Educomunicação é justamente assinalar uma nova proposta de 

intervenção e de reflexão das relações didáticas nos seus diferentes aspectos 

epistemológicos e técnicos, com a intenção de possibilitar uma performance 

comunicacional mais democrática, que abranja tanto os profissionais 

envolvidos no processo educacional quanto os alunos e a comunidade 

(ANNIBAL; LUVIZOTTO; ALANIZ, 2014). 
 

 Embora o ensino associado às ferramentas audiovisuais esteja previsto na legislação e o 

acesso às mesmas tenha se tornado cada vez mais fácil nas quatro últimas décadas, a sua 

utilização no ambiente da Educação Formal, iniciada nos anos 70 com o surgimento do 

videocassete doméstico, somente ganhou força a partir dos anos 90, sendo que desde então 

muito pouco foi investido em programas de capacitação para que professores possam obter um 

melhor aproveitamento do potencial pedagógico que o vídeo documentário e outras mídias 

audiovisuais tem a oferecer (ROCHA et al, 2014). 
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 A utilização do vídeo documentário como ferramenta educativa experimental sempre 

deverá estar associada à avaliação dos resultados alcançados pelo processo ensino/ 

aprendizagem. Gonçalves, Maneira e Freitas (2014) sugerem alguns questionamentos para 

subsidiar essa avaliação: 

i. globalmente, pode considerar-se a experiência positiva?  

ii. cumpriram-se os objetivos previamente definidos? 

iii. a experiência gerou questionamentos nos alunos? 

iv. a experiência sensibilizou os alunos acerca da temática apresentada?  

Uma das funções do vídeo documentário é clarificar os conteúdos científicos que nem 

sempre são adequadamente percebidos quando apresentados através de outros meios, como, por 

exemplo, um documento escrito. As informações de cor, posição, duração, forma e movimento 

que o vídeo documentário proporciona compõe um excelente formato audiovisual para a 

transmissão de conteúdos científicos ricos em conceitos dinâmicos ou de visualização espacial. 

A transmissão destes detalhes através da comunicação oral exigiria um grande lapso de tempo, 

nem sempre disponível nas atividades educacionais, além do risco da omissão de detalhes 

cruciais necessários para a correta transmissão do conteúdo científico. A utilização do vídeo 

documentário pode, portanto, melhorar a comunicação educativa, cumprindo uma exigência 

fundamental dos experimentos científicos: a reprodutibilidade (PASQUALI, 2007, tradução 

nossa). 

Considerando-se que a área do cérebro responsável pelo processamento dos inputs a 

partir da visão humana é maior que o somatório das áreas responsáveis pelo processamento dos 

inputs de todos os outros sentidos, pode-se afirmar que a visão humana é o mais desenvolvido 

e complexo dos sentidos, e que, portanto, a utilização de imagens como recurso didático 

constitui-se num importante e eficaz método de ensino para a transmissão de dados e 

informações (PASQUALI, 2007, tradução nossa). 

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 01, é possível comprovar-se a 

importância da utilização de imagens nos processos educativos. 

 

Tabela 01 – Percentagem de Retenção Mnemônica. 

 
 

Sentidos Retenção de Informações 

Paladar 1% 

Tato 1,5% 

Olfato 3,5% 

Audição 11% 

Visão 83% 
 

 

Fonte: adaptado de “Imagem em Movimento para a Educação: Alguns Potenciais e Algumas Limitações”, 

artigo publicado em Atas do VIII ENPEC (2011). 
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A Tabela 02 mostra os diferentes percentuais de dados retidos, a partir de métodos de 

ensino envolvendo estímulos orais, visuais e orais/visuais, após transcorridos períodos de 03 

horas e de 03 dias, com destaque para o elevado percentual de retenção obtido após 03 dias de 

utilização da metodologia de ensino com estímulo oral/visual. 

 

Tabela 02 – Métodos de Ensino x Dados Retidos. 

 
 

Métodos de Ensino Dados Retidos após 03 horas Dados Retidos após 03 dias 

Somente oral 70% 10% 

Somente visual 72% 20% 

Oral e visual 85% 65% 
 

 

Fonte: adaptado de “Imagem em Movimento para a Educação: Alguns Potenciais e Algumas Limitações”, 

artigo publicado em Atas do VIII ENPEC (2011). 

 

2.2.4 O Vídeo Documentário Ambiental 

 

Os vídeos documentários que promovem a divulgação das temáticas ambientais em sala 

de aula possibilitam uma real interação do aluno com as questões abordadas, criando novos 

conceitos e levantando questionamentos acerca dos contextos ambientais trazidos à tona. O 

vídeo documentário, por sua natureza contundente, auxilia o aluno na construção de valores e 

consciência crítica acerca das questões ambientais. Portanto, entende-se que o vídeo 

documentário seja uma poderosa ferramenta pedagógica, que atua como uma ponte na sala de 

aula, transportando e auxiliando o aluno a compreender as concepções e definições práticas da 

EA, capacitando-o no enfrentamento das problemáticas ambientais e nas tomadas de decisão 

acerca de soluções mais sustentáveis para o seu cotidiano (ROCHA et al, 2014). 

Corroborando com este pensamento, Benedicto et al (2012) afirmam que a prática da 

produção de vídeos documentários, entre outros materiais audiovisuais, pode contribuir para 

estimular os alunos à uma difusão das atitudes e dos valores associados à uma postura mais 

crítica e questionadora acerca do Meio Ambiente, proporcionando-lhes a obtenção do 

conhecimento das questões ambientais e seus problemas intrínsecos de forma mais dinâmica e 

ativa. 

 

2.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

2.3.1 A Problemática dos Resíduos Sólidos 

 

Os resíduos sólidos acompanham a espécie humana desde a pré-história. Tornaram-se 

um problema a partir do momento em que a humanidade começou a se organizar em 
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comunidades. Com o advento da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, a demanda por 

trabalhadores nas fábricas provocou um grande deslocamento da população rural para as 

cidades. Formaram-se enormes aglomerações urbanas, cuja infraestrutura, principalmente 

sanitária, não estava preparada para tal crescimento populacional. (EIGENHEER, 2009) 

Esse crescimento urbano desordenado continua gerando problemas socioambientais 

para a sociedade contemporânea, devido ao exorbitante aumento tanto na geração quanto no 

descarte de diferentes tipos de resíduos. A utilização descontrolada de matéria-prima e energia, 

para atender à produção e ao consumo de bens e serviços, associada ao seu posterior descarte 

irresponsável, compromete diversos ecossistemas e promove a sua poluição e contaminação em 

escala global, que pode afetar as gerações futuras e as diferentes formas de vida do planeta 

(RIBEIRO; RIOS, 2015). 

 

O crescente volume de lixo que é produzido nos centros urbanos justifica, de 

forma incontestável, a atenção que o tema vem recebendo nas últimas décadas. 

Para toda produção e consumo de produtos, há sempre um descarte, cujo 

volume se mostra cada vez maior em uma sociedade que se desfaz de bens 

materiais muito rapidamente. 

[...] [O Poder Público], encarregado de gerenciar a disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos, vêm se deparando com este acelerado ritmo de 

produção de lixo, em virtude de um modelo de vida voltado para o consumo 

e do próprio crescimento da população urbana (VALE, 2007). 
 

 

2.3.2 Conceitos Básicos de Gestão de Resíduos Sólidos 

 

As principais etapas a serem observadas para se consolidar uma Gestão de Resíduos 

Sólidos eficaz encontram-se fundamentadas em iniciativas e ações de redução da geração na 

fonte, de reutilização, de reciclagem, de tratamento e de disposição final em aterros sanitários. 

O conhecimento da composição do resíduo urbano constitui-se num fator essencial para a 

implantação de um sistema de gestão adequado. Deve-se proceder à realização de inventários, 

que contemplem as fontes geradoras e a classificação dos resíduos, para o posterior 

estabelecimento da melhor forma de tratamento e disposição final dos mesmos. Esse 

diagnóstico constitui a base de dados para a implantação de procedimentos a serem adotados 

para processos de coleta seletiva e reciclagem (PENELUC; SILVA, 2008). 

A EA é outro fator imprescindível ao gerenciamento adequado e sustentável dos 

resíduos sólidos. Ela deve ser utilizada como instrumento para incentivar a reflexão das pessoas 

no processo de mudança de atitudes em relação à geração e ao correto descarte do lixo e à 

valorização do Meio Ambiente. O cerne do processo da gestão de resíduos encontra-se 
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justamente na sensibilização das fontes geradoras, consideradas como principais atores do 

processo. Mas não deve-se pensar nos seres humanos, produtores desses resíduos, apenas como 

fontes geradoras estáticas, e sim como indivíduos e grupos sociais dinâmicos. A EA aplicada à 

Gestão de Resíduos Sólidos deve, portanto, tratar da mudança de atitudes, de forma qualitativa 

e continuada, mediante um processo educacional crítico, conscientizador e contextualizado. No 

âmbito pedagógico deve valorizar também o conhecimento e o nível de informação sobre as 

questões em estudo (TAVARES; MARTINS; GUIMARÃES, 2005). 

 

A partir desta perspectiva, deve emergir o objetivo de mudança das 

representações dos indivíduos, proporcionando as condições para estabelecer 

um contato com o problema num plano mais significativo. É mediante suas 

relações sociais que os indivíduos expressam as suas crenças, valores e 

representações, construídas no grupo (PENELUC; SILVA, 2008). 
 

A Gestão dos Resíduos Sólidos, baseada nos princípios do Desenvolvimento 

Sustentável, vem apresentando-se como um grande desafio que transcende as diretrizes 

habitualmente adotadas para o manejo dos resíduos. Este modelo propõe uma revisão de 

conceitos acerca da produção de bens de consumo, à sua demanda pela sociedade e à efetiva 

participação social dos seus stakeholders para a preservação do Meio Ambiente (RIBEIRO, 

2003). 

No que tange ao descarte e à disposição final dos resíduos, o desafio para consolidar 

uma Gestão de Resíduos Sólidos eficaz e comprometida com o Meio Ambiente, envolve 

aspectos complexos, de ordem ambiental, econômica e política, como a minimização dos 

impactos socioambientais negativos decorrentes da disposição final dos resíduos, os custos 

financeiros para a implantação de aterros sanitários, a busca por espaços hoje cada vez mais 

escassos para estes empreendimentos, dentre outros (VALE, 2007). 

 
 

Devido à interdependência existente nas ações relativas ao Meio Ambiente, 

Saúde e Saneamento, a Gestão de Resíduos Sólidos, um dos setores do 

Saneamento, deve ser considerada como uma integração de ações que 

envolvem a administração pública e a sociedade civil (RIBEIRO, 2003). 

 
 

Desta forma, constata-se a necessidade da articulação de políticas, sistemas e parcerias 

de gestão, para que os resíduos possam ser tratados de forma específica, de acordo com sua 

tipologia, objetivando a sua separação na fonte de produção pelos seus respectivos geradores. 

A partir da consolidação do processo de segregação dos resíduos na origem, poder-se-á 

desenvolver, de forma mais eficiente, os processos de coleta, remoção, transporte, reutilização, 

reciclagem, tratamento e destinação final adequada (RIBEIRO, 2003). 
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2.3.3 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, foi instituída no Brasil com a 

promulgação da Lei nº 12.305, em 02 de agosto de 2010, através de um conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente 

ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com 

vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, 

com exceção dos radioativos (BRASIL, 2010). 

O Ministério do Meio Ambiente – MMA, destaca que a PNRS busca incentivar a 

diminuição da geração de resíduos sólidos, orientando na prática da reutilização e reciclagem 

destes resíduos. Seu objetivo é prever e reduzir a quantidade de resíduos que podem causar 

danos ao Meio Ambiente (ROCHA; ROCHA, 2013). 

A Lei nº 12.305/10 define importantes aspectos a serem abordados pela PNRS, 

destacando-se, dentre outros, a preparação dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. A sua 

categorização, em todos os níveis hierárquicos públicos, advém de diretrizes da própria 

legislação brasileira. Esta categorização é realizada de acordo com a área que cobrem ou com 

o objetivo com os quais estão relacionados (ABRELPE, 2011). 

A Logística Reversa, que diz respeito ao princípio da Responsabilidade Compartilhada 

pelo Ciclo de Vida de bens e serviços, entre autoridades públicas, organizações e sociedade, 

não é uma questão que diz respeito apenas a um stakeholder que esteja envolvido com a Gestão 

de Resíduos Sólidos, mas é uma questão que exige uma abordagem mais ampla, que contemple 

todos os stakeholders que participam dos processos de Avaliação do Ciclo de Vida de bens ou 

serviços voltados para a Gestão de Resíduos Sólidos (ABRELPE, 2011). 

Importante ressaltar que a PNRS estabelece uma diferença entre resíduo e rejeito, num 

claro incentivo à reutilização e reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final apenas 

dos rejeitos. Inclui entre os seus instrumentos as coletas seletivas, os sistemas de logística 

reversa, e o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis (BRASIL/MMA, 2011). 
 

A coleta seletiva prevê a separação prévia dos resíduos sólidos nos locais onde 

são gerados, conforme sua constituição ou composição [...]. A implantação de 

sistemas de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de 

disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos de rejeitos. A 

coleta seletiva deve ser entendida como um fator estratégico para a 

consolidação da PNRS em todas as suas áreas de implantação. No tocante ao 

serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, deverá se 

estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos e, 

progressivamente, se estender a separação dos resíduos secos em suas parcelas 
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específicas segundo as metas estabelecidas pelos Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos (BRASIL/MMA, 2011). 
 

A participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nos processos de 

Logística Reversa deve-se ao esforço sociopolítico empreendido por organizações não 

governamentais no sentido de integrar esta importante categoria, praticamente informal, às 

organizações atuantes nos processos de Gestão de Resíduos Sólidos, dando oportunidade ao 

Poder Público de capacitar e integrar adequadamente este importante contingente de mão-de-

obra às atividades de Gestão de Resíduos Sólidos, de maneira mais segura e humanizada 

(ABRELPE, 2011). 

A Responsabilidade Compartilhada faz dos fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, responsáveis solidariamente ao longo do Ciclo de Vida de bens e serviços. A 

lei visa melhorar a Gestão dos Resíduos Sólidos com base na divisão das responsabilidades 

entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada. Todos têm responsabilidades segundo 

a PNRS: o Poder Público deve apresentar planos para o manejo correto dos materiais, com 

adoção de processos participativos na elaboração e adoção de tecnologias apropriadas; às 

empresas compete o recolhimento dos produtos após o uso e à sociedade cabe participar dos 

programas de coleta seletiva, acondicionando os resíduos adequadamente e de forma 

diferenciada, e incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração 

na fonte (BRASIL/MMA, 2011). 

Os principais objetivos da PNRS, dispostos no artigo 7º da Lei nº 12.305/10, são 

proteger a saúde pública e a qualidade ambiental; estimular a adoção de padrões sustentáveis 

de produção e consumo de bens e serviços; reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos 

perigosos; estimular a implementação de processos de Avaliação do Ciclo de Vida - ACV, do 

produto e também a rotulagem ambiental e o consumo sustentável; e, principalmente, integrar 

os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a Responsabilidade 

Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos produtos  (BRASIL, 2010). 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

São instrumentos da PNRS, entre outros, a cooperação técnica e financeira entre os 

setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, 

processos e tecnologias de gestão, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição 
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final ambientalmente adequada de rejeitos; a pesquisa científica e tecnológica; a Educação 

Ambiental. 

No Quadro 01 é possível observar-se as principais mudanças ocorridas na área de Gestão 

de Resíduos Sólidos a partir do estabelecimento da PNRS, para quatro perfis de stakeholders.  

 

Quadro 01 – Gestão de Resíduos Sólidos Pré e Pós Lei nº 12.305/10. 

 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecida pela Lei nº 12.305/10 

 Antes  Depois  
  

● Não priorização de resíduos urbanos; 

● Existência de lixões na maioria dos municípios; 

● Não utilização de resíduos orgânicos; 

● Coleta seletiva cara e ineficiente.  

 

● Preparação de planos de gestão e definição 

de metas com a participação das cooperativas 

de catadores de resíduos; 

● Erradicação dos lixões, com data limite até o 

ano de 2014; 

● Governos locais começam a praticar a 

compostagem; 

● Controle de custos e medição da qualidade 

do serviço são obrigatórios. 
 

  

● Exploração por intermediários e com riscos à 

saúde; 

● Informalidade; 

● Problemas com a qualidade e quantidade dos 

materiais; 

● Falta de qualificação e visão de mercado.  

 

● Menores riscos e aumento da renda dos 

catadores através das cooperativas; 

● Cooperativas contratadas pelos Municípios 

para coleta e reciclagem; 

● Aumento da quantidade e da qualidade do 

material reciclado; 

● Trabalhadores treinados e qualificados para 

aumentar a produção. 
 

 

● Sem legislação nacional para orientar os 

investimentos das organizações; 

● Falta de incentivos financeiros; 

● Baixo retorno pós-consumo de produtos 

eletroeletrônicos; 

● Desperdício econômico através da falta de 

reciclagem.  

 

● Arcabouço legal orienta as ações 

empresariais; 

● Novos instrumentos financeiros para 

orientar a reciclagem; 

● Maior reciclagem de produtos pós-consumo; 

● Reciclagem impulsiona alguns negócios e 

gera outros novos, impactando a geração de 

renda. 
  

 

● Não separação dos resíduos recicláveis nas 

residências; 

● Falta de informação; 

● Serviço de coleta municipal deficiente; 

● Poucas exigências das autoridades.  

 

● O consumidor separa os resíduos em sua 

casa de modo mais efetivo; 

● Campanhas educacionais para mobilizar o 

público; 

● Melhoria da coleta seletiva resulta em mais 

resíduos coletados; 

● Exercício dos direitos dos cidadãos para 

pressionar os governos locais. 
 

 

Fonte: adaptado de ABRELPE (2011).  

 

 

 

 

A
U

T
O

R
ID

A
D

E
S

 

P
Ú

B
L

IC
A

S
 

 

C
A

T
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 L
IX

O
 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Õ
E

S
 

P
Ú

B
L

IC
O

 



41 

  

2.3.4 Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

 Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais se baseiam em 

determinadas características e propriedades. Estas classificações passam a ter fundamental 

relevância para se determinar a estratégia de gestão a ser adotada para a implantação de qualquer 

Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos que pretenda operar de forma ambientalmente correta, 

socialmente justa e economicamente viável (SÃO PAULO, 2012). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto à sua natureza física, à sua 

composição química, à sua origem e ainda quanto aos potenciais riscos que representam para o 

Meio Ambiente e para a Saúde Pública. 

Os Quadros 02 e 03 apresentam a classificação dos resíduos sólidos quanto à sua 

natureza física e quanto à sua composição química, respectivamente. 

 
Quadro 02 – Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à Natureza Física 

 
  

 

Resíduos Sólidos quanto à Natureza Física 
 

 

Secos 
 

 

Úmidos 
 

 

Resíduos recicláveis: 
 

metais, papéis, plásticos, vidros, etc. 
 

 

Resíduos orgânicos e rejeitos: 
 

restos de comida, cascas de alimentos, 

resíduos de banheiro, etc. 
 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura de Vinhedo - SP (2012).  

 
 

Quadro 03 – Classificação dos Resíduos Sólidos quanto à Composição Química. 

 
  

 

Resíduos Sólidos quanto à Composição Química 
 

 

Orgânicos 
 

 

Inorgânicos 
 

 

Resíduos de origem animal ou vegetal: 
 

restos de alimentos, frutas, verduras, legumes,  

flores, plantas, folhas, sementes, 

 restos de carnes e ossos, madeiras, etc. 
 

 

Resíduos que não possuem origem biológica, ou que 

foram gerados por meios humanos: 
 

plásticos, metais, vidros, etc.  

 

 

“A maior parte dos resíduos orgânicos pode 

ser utilizada nos processos de compostagem, sendo 

transformada em fertilizantes e corretivos para o solo, 

contribuindo para o aumento da taxa de nutrientes e 

melhorando a qualidade da produção agrícola.” 
 

“Quando lançados diretamente no Meio  

Ambiente, sem tratamento adequado,  

apresentam maior tempo de degradação.” 

 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura de Vinhedo - SP (2012). 
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 Na sequência das classificações, entende-se que “a origem é o principal elemento para 

obter-se a caracterização dos diversos tipos de resíduos sólidos” (FORTUNATI, 2013).  

 O Quadro 04 relaciona os principais tipos de resíduos sólidos, indexados às suas origens 

e gerados, na maioria dos casos, a partir de atividades humanas. 

 

Quadro 04 – Caracterização dos Resíduos Sólidos quanto à Origem. 

 
 

 

Caracterização dos Resíduos Sólidos quanto à Origem 
 

 

Tipos 
 

Origem 

Domésticos 

 

Resíduos gerados nas atividades do cotidiano em apartamentos, casas, 

condomínios e demais edificações residenciais. 
 

Comerciais 

 

Resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características 

dependem das atividades ali desenvolvidas. 
 

Limpeza Pública 

 

Resíduos originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

e outros serviços de limpeza urbana, presentes nos logradouros públicos, 

em geral resultantes da Natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra 

e areia. 
 

Especiais 

 

Resíduos que, em função de suas características peculiares, passam a 

merecer cuidados especiais em seu manuseio, acondicionamento, 

estocagem, transporte e disposição final. 
 

Radioativos 

 

Resíduos que emitem radiações acima dos limites permitidos pelas normas 

ambientais. No Brasil, o manuseio, acondicionamento e disposição final 

do resíduo radioativo está a cargo da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). 
 

Serviços de Saúde 

 

Resíduos gerados pelos serviços de saúde nas instituições destinadas à 

preservação da saúde da população, conforme definido em regulamentos 

e normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS). 
 

Agrossilvopastoris 

 

Resíduos e dejetos gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 

incluídos os relacionados aos insumos utilizados nestas atividades, como 

embalagens impregnadas com pesticidas e fertilizantes químicos. 
 

Industriais 

 

Resíduos gerados pelas atividades industriais. São resíduos variados que 

apresentam características diversificadas, pois dependem do tipo de 

produto manufaturado. 
 

Portos, Aeroportos e  

Terminais Rodoferroviários 

 

Resíduos gerados tanto nos terminais, como dentro dos navios, aviões e 

veículos de transporte. Os resíduos dos portos e aeroportos são decorrentes 

do consumo em trânsito de passageiros dos meios de transporte e sua 

periculosidade está no risco da transmissão de doenças oriundas do local 

de origem. 
 

Construção Civil 

 

Resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis. 
 

Mineração 

 

Resíduos gerados nas atividades de pesquisa, extração e beneficiamento 

de minérios. 
 

 

 

Fonte: adaptado de Fortunati (2013). 
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 A classificação de resíduos sólidos, de acordo com a Norma NBR-10.004/04 (ABNT, 

2004), “envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus 

constituintes e características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à Saúde e ao Meio Ambiente é conhecido”. 

Portanto, “a identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do 

resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o 

processo que lhe deu origem” (ABNT, 2004). 

 Os resíduos sólidos, previamente identificados e caracterizados de acordo com a sua 

natureza física, a sua composição química, a sua origem e a sua potencialidade de causar riscos ao 

Meio Ambiente e à Saúde Pública, são classificados em duas diferentes classes, sendo a segunda 

dividida em duas subclasses, conforme características e exemplos apresentados no Quadro 05.  

 

Quadro 05 – Classes de Resíduos Sólidos. 

 
 

 

Classes de Resíduos Sólidos 
 

 
 

Características 
 

Exemplos 

Resíduos Classe I 

PERIGOSOS 

 

São aqueles que apresentam risco à Saúde Pública e 

ao Meio Ambiente apresentando uma ou mais das 

seguintes características: periculosidade, 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 
 

 

Baterias, pilhas, óleo 

usado, resíduos de tintas 

e pigmentos, resíduos de 

serviços de saúde, 

resíduos inflamáveis, etc. 
 

Resíduos Classe II 

NÃO PERIGOSOS 

 

 

 

A Classe II subdivide-se em: 

Resíduos Classe II A (Não Inertes) e 

Resíduos Classe II B (Inertes).   

Resíduos Classe II A 

NÃO INERTES 

 

Aqueles que não se enquadram nas classificações 

de Resíduos Classe I (Perigosos) ou de Resíduos 

Classe II B (Inertes) e podem ter propriedades tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade e 

solubilidade em água.   

 

Restos de alimentos, 

resíduos de varrição não 

perigosos, sucata de 

metais ferrosos, 

borrachas, espumas, 

materiais cerâmicos, etc. 
 

Resíduos Classe II B 

INERTES 

 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, segundo ABNT NBR 10.007, 

e submetidos a um contato dinâmico e estático com 

água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, conforme ABNT NBR 10.006, não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 

à concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 

turbidez, dureza e sabor. 
 

Rochas, tijolos, vidros, 

entulho da construção 

civil, luvas de borracha, 

isopor, etc. 

 

 

Fonte: adaptado da Norma ABNT NBR-10.004/04 e do Plano Municipal de Saneamento Básico da 

Prefeitura Municipal de Vinhedo - SP, Cap. 5: Resíduos Sólidos, 2012. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

Rocha et al (2013) afirmam que o melhor instrumento metodológico para nortear este 

tipo de investigação é a pesquisa qualitativa, haja visto que o seu objetivo é avaliar como o 

processo de produção e utilização de vídeos documentários pode contribuir para o aprendizado 

de questões ambientais, sendo também um elemento gerador de sensibilização socioambiental. 

Ressaltam, ainda, que esta concepção metodológica trata do comportamento humano no 

âmbito social e busca a realidade dos fatos no campo das Ciências Sociais, lidando com 

emoções, valores e subjetividade. 

A investigação social, segundo Minayo (2013), deve contemplar o aspecto qualitativo. 

Isso implica em considerar o sujeito de estudo como pessoa que pertence a um determinado 

grupo ou classe social, possuidor de valores, significados e crenças. Dessa forma, na pesquisa 

qualitativa, os sujeitos são, em geral, selecionados em função de critérios que não obedecem 

aos parâmetros da amostragem estatística. 

 

Partindo-se do pressuposto que a produção de vídeos documentários e 

campanhas midiáticas trabalhadas em escolas torna possível alcançar-se um 

grande número de cidadãos, estes processos também podem ser considerados 

ferramentas da Divulgação Científica. (ROCHA et al, 2013). 
 
 

 Desse modo, o pressuposto que norteia esta proposta metodológica é que a relação entre 

Educação, Comunicação e Meio Ambiente pode viabilizar a produção de vídeos documentários 

para divulgar Conhecimento Científico e EA nos espaços da Educação Formal, promovendo 

um processo de transformação social entre alunos de Ensino Superior, permitindo que estes se 

tornem atores coadjuvantes nos processos de pesquisa e de ensino/aprendizagem. 

A metodologia proposta pela pesquisa fundamenta-se no Levantamento de Concepção 

do seu público-alvo acerca da temática do vídeo documentário a ser produzido, através da 

aplicação de um questionário específico sobre os tópicos dessa temática e na aplicação de 

questionários pré e pós-exibição do mesmo. 

 

Um questionário é extremamente útil quando um pesquisador pretende 

recolher informação sobre um determinado tema. Deste modo, através da 

aplicação de um questionário a um público-alvo constituído, por exemplo, de 

alunos, é possível recolher informações que permitam conhecer melhor as suas 

lacunas, bem como melhorar as metodologias de ensino, podendo-se, deste 

modo, individualizar o ensino quando necessário (AMARO et al, 2005). 
 
 



45 

  

O conhecimento das lacunas do público-alvo, obtido através do Levantamento de 

Concepção, objetiva nortear a construção do roteiro do vídeo documentário. E os resultados da 

aplicação dos questionários pré e pós-exibição, processados pela Análise dos Dados Coletados, 

devem conduzir às conclusões da pesquisa, devidamente alinhadas com os seus objetivos. 

O objetivo da Análise dos Dados Coletados é fornecer indicadores úteis e confiáveis 

para a consolidação dos objetivos da pesquisa. Pode-se, assim, interpretar os resultados obtidos, 

relacionando-os ao próprio contexto da produção do vídeo documentário e aos objetivos da 

pesquisa. 

A metodologia proposta também está estruturada a partir de estudos anteriores 

realizados pelo “Projeto Conexão Ambiental”, integrante do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência, Tecnologia e Educação do CEFET/RJ, em parceria com a TV CEFET/RJ, sobre a 

produção de vídeos documentários educativos que abordam questões ambientais e a utilização 

destes recursos midiáticos em atividades de Educação Ambiental desenvolvidas no âmbito da 

Educação Formal. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO 

 

 O vídeo documentário, visando alcançar um elevado desempenho pedagógico em 

atividades de Educação Ambiental, deve trazer consigo uma linguagem televisiva e um 

conteúdo científico compatíveis e focados em um público-alvo específico e exclusivo. 

 Seguindo-se esse princípio básico para produção de vídeos documentários, o público-

alvo específico e exclusivo, eleito para essa pesquisa, permaneceu restrito aos alunos de 

graduação do campus Maracanã do CEFET/RJ. 

 

3.3 FLUXOGRAMA DA PESQUISA 

 

 O fluxograma da pesquisa ilustrado na Figura 01 apresenta todas as etapas da 

investigação, desde a definição da temática da pesquisa até as conclusões, passando pelas 

definições do público-alvo e dos aspectos do vídeo, pelas pesquisas bibliográfica e de campo, 

pela elaboração do roteiro, pela produção do vídeo, pela elaboração e aplicação dos 

questionários pré e pós-exibição, pela exibição do vídeo documentário, pela análise dos dados 

coletados, pela discussão dos resultados e pelos eventuais ajustes no conteúdo do roteiro, na 

produção e nos questionários pré e pós-exibição. 
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Figura 01 – Fluxograma da Pesquisa. 

   

  

 Fonte: figura elaborada pelo autor deste trabalho. 
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3.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

3.4.1 Definição da Temática da Pesquisa 

 

 Segundo Almeida (2014), a proposta do Mestrado Profissional tem como principal 

objetivo capacitar graduados para uma prática profissional inovadora através de metodologia 

científica. Dessa forma, sob o ponto de vista de políticas públicas, o Mestrado Profissional tem 

como finalidade a formação de capital humano qualificado que irá contribuir para o 

desenvolvimento socioambiental, econômico, científico-tecnológico e cultural do país. 

Assim, considerando-se que o autor possui formação acadêmica em Gestão Ambiental, 

vasta experiência em vídeo produção e atua profissionalmente na Divisão de Mídia Educacional 

- DIMED, do CEFET/RJ, trabalhando com a produção de vídeos documentários, educativos e 

institucionais na TV CEFET/RJ, optou-se por definir uma temática cujo contexto e 

desenvolvimento possa contribuir para a difusão de conhecimento científico através da 

produção e avaliação dessas modalidades de vídeos no âmbito do CEFET/RJ, a saber:   

Produção e Avaliação do Potencial Pedagógico de um Vídeo Documentário sobre Gestão 

de Resíduos Sólidos para Alunos de Graduação do CEFET/RJ. 

 

3.4.2 Definição do Aspecto do Vídeo Documentário 

 

Considerando-se que a proposta metodológica deste estudo ressalta que a relação entre 

Educação, Comunicação e Meio Ambiente pode viabilizar a produção de um vídeo 

documentário para divulgar Conhecimento Científico e Educação Ambiental nos espaços da 

Educação Formal dirigida para os alunos de graduação do CEFET/RJ, definiu-se que a Gestão 

de Resíduos Sólidos deveria ser o aspecto mais relevante do vídeo documentário a ser 

produzido. 

 

3.4.3 Definição do Público-Alvo 

 

A metodologia proposta, além de descrever detalhadamente o processo de produção e 

avaliação de um vídeo documentário como elemento de difusão de conhecimento científico e 

sensibilização ambiental, objetivou avaliar, prioritariamente, o seu potencial pedagógico em 

atividades de EA para alunos de graduação do CEFET/RJ, promovendo um processo de 
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transformação social entre os mesmos, permitindo que estes se tornassem atores coadjuvantes 

e multiplicadores nos processos de pesquisa e de ensino/aprendizagem. 

 

3.4.4 Pesquisa Bibliográfica  

 

O processo investigatório, estruturado em estudos anteriores sobre a produção, 

avaliação e utilização de vídeos documentários em ambientes de Educação Formal, propôs-se 

a buscar conhecimento científico, acerca dos termos abordados na produção do vídeo 

documentário objeto deste trabalho, através da pesquisa bibliográfica. 

Buscou-se referências em dissertações do próprio MSG, entre outras, em trabalhos de 

conclusão de curso, em projetos finais, em artigos publicados em periódicos científicos 

nacionais e internacionais, em artigos e trabalhos publicados e apresentados em congressos, 

simpósios e encontros científicos, em livros e em publicações disponíveis em endereços 

eletrônicos, além de procedimentos metodológicos adotados em experimentos anteriores 

desenvolvidos na mesma área da temática abordada. 

A pesquisa bibliográfica realizada no Portal de Periódicos CAPES/MEC viabilizou o 

acesso a artigos da Base Scielo, publicados entre 2010 e 2017, tendo-se utilizado, para tal, os 

termos Educação Ambiental, Educomunicação, Vídeo Documentário e Gestão de Resíduos 

Sólidos. O material lido e selecionado, a partir de um total de 382 artigos listados pela base 

Scielo acerca desses quatro termos encontra-se relacionado no Quadro 06.  

 
 Quadro 06 – Artigos selecionados da Base Scielo. 

 

Autor Ano Revista Título 

JACOBI, P. R.; 

RAUFFLET, E.; 

ARRUDA, M. P. 

2011 

 

Revista de 

Administração 

Mackenzie. 

Jun. 2011 Vol. 12 N. 3 

ISSN: 1678-6971 
 

 

Educação para a sustentabilidade nos 

cursos de administração: reflexão 

sobre paradigmas e práticas. 

 

PINHEIRO, L. V. S.; 

MONTEIRO, D. L. C.; 

GUERRA, D. S.; 

PEÑALOZA, V. 

2011 

Revista de 

Administração 

Mackenzie. 

ISSN: 1678-6971 

 

Transformando o discurso em prática: 

uma análise dos motivos e das 

preocupações que influenciam o 

comportamento pró-ambiental. 

 

TOTH, M.; MERTENS, F.; 

MAKIUCHI, M. F. R. 
2012 

Revista Ambiente & 

Sociedade. 

ISSN: 1809-4422 

 

Novos espaços de participação social 

no contexto do desenvolvimento 

sustentável - As contribuições da 

Educomunicação. 

 
 

 
 Fonte: Portal de Periódicos CAPES/MEC. 
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A utilização desses mesmos termos contribuiu para a seleção de artigos oriundos de 

projetos finais, trabalhos de conclusão de curso - TCC’s, e dissertações, a partir de pesquisas 

realizadas nos repositórios institucionais do CEFET/RJ, da UPC, da UECE, da UFF e da 

UNESPAR, conforme informações contidas no Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Artigos de projetos finais, TCC’s e dissertações. 

 

Autor Ano Trabalho Título Repositório 

BONFADINI, 

K. E. C. G. 
2014 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso. 

 

Avaliação do Potencial 

Pedagógico de Documentários 

Ambientais na Educação Básica. 
 

CEFET/RJ 

FORTUNATI, R. 2013 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso. 

 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Gerados em uma Empresa de 

Curtimento e Acabamento de 

Couros. 
 

UPF 

MICHAEL, R. N. 2012 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso. 

 

O Uso de Vídeos no Ensino de 

Matemática e a Tecnologia na 

Sala de Aula. 
 

UFRGS 

PINHEIRO, L. V. S. 2011 Dissertação. 

 

Conduta ecológica dos futuros 

gestores: um diagnóstico da 

preocupação com o meio 

ambiente. 
 

UECE 

RIBEIRO, 

R. C. C. S. M. 
2003 Dissertação. 

 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos – Um Estudo de 

Implantação de Cooperativismo 

para Catadores de Recicláveis no 

Município de Itaguaí – RJ. 
 

UFF 

ROCHA, L. F. S,; 

ROCHA, S. B. 
2013 Projeto Final. 

 

A logística reversa dos produtos 

eletroeletrônicos no contexto da 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos sob a perspectiva do 

consumidor da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 
 

CEFET/RJ 

SILVA, D. G. 2012 

 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso. 
 

 

A importância da educação 

ambiental para a sustentabilidade. 

UNESPAR 

VALE, C. S. 2007 Dissertação. 

 

Custos Ambientais, Sociais e 

Econômicos da Escolha 

Inadequada de Local para a 

Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos: o Caso da 

Cidade de Juiz de Fora. 
 

UFF 

  

 

Fonte: repositórios institucionais do CEFET/RJ, da UPC, da UECE, da UFF, da UFRGS e da UNESPAR. 
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O Quadro 08 apresenta artigos científicos selecionados a partir de conceituados 

periódicos nacionais e internacionais, relacionados na coluna “Periódico”, disponíveis em 

endereços eletrônicos e publicados no período de 2005 a 2015. Os termos Educação Ambiental, 

Educomunicação, Vídeo Documentário e Gestão de Resíduos Sólidos também foram utilizados 

para a busca dessa modalidade de referência. 

 
Quadro 08 – Artigos de periódicos científicos nacionais e internacionais. 

 
 

Autor Ano Título Periódico Edição 

ADAMS, B. G. 2012 

 

A Importância da Lei 9.795/99 e 

das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação 

Ambiental para Docentes. 
 

Revista 

Monografias 

Ambientais 

(UFSM). 

E-ISSN 

2236-1308 

V.10 N.10 

out/dez 2012 

PASQUALI, M.    2007 

 

Video in science. Protocol 

videos: The implications for 

research and society. 
 

EMBO Reports. 

Vol. 8 

Issue 8 

2007 

PENELUC, M. C.; 

SILVA, S. A. H. 
2008 

 

Educação ambiental aplicada à 

gestão de resíduos sólidos: 

análise física e das 

representações sociais. 
 

Revista da FACED 

(UFBA).  

ISSN 1980-

6620 

N.14 

jul/dez 2008 

RIBEIRO, A. C. P.; 

RIOS, E. S. 
2015 

 

Análise dos Resíduos Sólidos e 

Alternativas para Minimizar 

seus Efeitos em uma Unidade de 

Ensino de Jovens e Adultos do 

Rio de Janeiro. 
 

Revista 

SUSTINERE – 

Revista de Saúde e 

Educação 

(UERJ). 

ISSN 

2359-0424 

V.3 N.1 jul. 

2015 

 

ROCHA, M. B.; 

RICHTER, E.; 

MATTOS, M. N.; 

ALVES, I.; 

BONFADINI, K.; 

MOLINARI, R.; 

FREIRE, E.  
 

2014 

Análise da abordagem sobre a 

Gestão de Resíduos Sólidos: a 

elaboração de um documentário 

ambiental. 

 

Revista de Ensino 

de Biologia da 

Associação 

Brasileira de Ensino 

de Biologia. 
 

ISSN 1982-

1967 

V.7 

out. 2014 

SARKAR, M. 2011 

Secondary students’ 

environmental attitudes: the 

case of environmental education 

in Bangladesh. 

 

International 

Journal of 

Academic Research 

in Business and 

Social Sciences. 
 

ISSN 2222-

6990 

Vol. 1. 

Special Issue 

aug. 2011 

SILVA, A. M.; 

MEIRELES, F. R. S.; 

REBOUÇAS, S. M. D. 

P.; ABREU, M. C. S. 

2015 

Comportamentos 

Ambientalmente Responsáveis e 

sua Relação com a Educação 

Ambiental. 

 

Revista de Gestão 

Ambiental e 

Sustentabilidade - 

GeAS. 
 

ISSN 2316-

9834 

V.4 N.1 

jan/abr 

2015 
 

TAVARES, M. G. O.; 

MARTINS, E. F.; 

GUIMARÃES, G. M. 

A. 
 

2005 
A educação ambiental, estudo e 

intervenção do meio. 

Revista 

Iberoamericana de 

Educación. 

ISSN 1681-

5653 

             

 

Fonte: periódicos científicos nacionais e internacionais. 

 

O Quadro 09 apresenta artigos e trabalhos científicos publicados e apresentados em 

congressos, simpósios e encontros científicos realizados entre 2008 e 2015, copiados a partir 



51 

  

dos respectivos anais relacionados na coluna “Publicação” do Quadro 09. Mais uma vez 

utilizou-se os termos de busca Educação Ambiental, Educomunicação, Vídeo Documentário e 

Gestão de Resíduos Sólidos.   

 

Quadro 09 – Artigos de anais de congressos, simpósios e encontros científicos. 

 

Autor Ano Título Publicação Origem 

ANNIBAL, S. F.; 

LUVIZOTTO, C. K.; 

ALANIZ, E. P. 

2014 

As relações entre 

educação e mídias para 

a formação de 

professores. 

Anais do II 

Confibercom: os 

desafios da 

investigação. 

ISBN: 978-989-

8600-29-5 

 

Centro de Estudos 

de Comunicação e 

Sociedade, 

Universidade do 

Minho, Braga, 

Portugal. 
 

BENEDICTO, D. M.; 

GOMES, T. H. P.; 

RODRIGUES, S. R. P.; 

PAVESI, A.; FREITAS, 

D. 

2012 

A Produção de um 

Documentário no 

Âmbito Escolar como 

Processo Formativo e 

Emancipatório de 

Alunos. 

 

Anais do Simpósio 

do Programa 

Institucional de 

Bolsa de Iniciação 

à Docência – 

PIBID. 

ISSN: 2316-5782 
 

UFABC, 

Santo André, SP, 

Brasil. 

GONÇALVES, A. L.; 

MANEIRA, A.; 

FREITAS, J. C. 

2014 

A produção de vídeo 

em contexto educativo 

formal: uma experiência 

de formação de 

professores. 

Anais do II 

Confibercom: os 

desafios da 

investigação. 

ISBN: 978-989-

8600-29-5 

 

Centro de Estudos 

de Comunicação e 

Sociedade, 

Universidade do 

Minho, Braga, 

Portugal. 
 

MADEIRA, L. E.; 

MADEIRA, J. C.; 

MADEIRA, C. G. 

2012 

Desafios à Educação 

Ambiental: algumas 

considerações sobre a 

efetividade da Lei 

9.795/99. 

 

Anais do I 
Congresso 

Internacional de 

Direito Ambiental 

e Ecologia Política 

e III Seminário 

Ecologia Política e 

Direito na América 

Latina. 
ISSN: 1981-3694 
 

UFSM, Santa 

Maria, RS, Brasil. 

NASCIMENTO, L. F. 2008 
O insustentável 

sustentável. 

 

Anais do XXXII 

Encontro da 

ANPAD - 

Associação 

Nacional de Pós-

Graduação e 

Pesquisa em 

Administração. 
 

ANPAD, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil. 

PIMENTEL, E. C. B.; 

CARVALHO, L. S.; 

CARNEIRO, M. H. S. 

2011 

Imagem em Movimento 

para a Educação: 

Alguns Potenciais e 

Algumas Limitações. 

 

Anais do VIII 

ENPEC – Encontro 

Nacional de 

Pesquisa em 

Educação em 

Ciências. 

ISBN: 978-85-

99681-02-2 
 

UNICAMP, 

Campinas, SP, 

Brasil. 

     

https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/336904269729514/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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           Conclusão. 

 
    

Autor Ano Título Publicação Origem 

ROCHA, M. B.; 

RICHTER, E.; 

RAMOS, A.; 

QUEYROI, L.; 

ATHAIDE, E.; 

ALMEIDA, L.; 

OSPEDAL, H. 

2015 

Documentários 

ambientais sobre a Baía 

de Guanabara: um 

importante recurso para 

atividades de Educação 

Ambiental. 

 

Anais do VII 

Encontro Regional 

de Ensino de 

Biologia RJ/ES 

“Tecendo Laços 

Docentes entre 

Ciência e 

Culturas”. 

ISBN: 978-85-

88578-09-9 
 

Faculdade de 

Educação da UFF, 

Niterói, RJ, Brasil. 

VIANNA, C. E.; 

MELLO, L. F. 
2014 

Cultura Digital e a 

Educomunicação como 

Novo Paradigma 

Educacional. 

Anais do II 

Confibercom: os 

desafios da 

investigação. 

ISBN: 978-989-

8600-29-5 

 

Centro de Estudos 

de Comunicação e 

Sociedade, 

Universidade do 

Minho, Braga, 

Portugal. 
 

VICENTINI, G. W.; 

DOMINGUES, M. J. C. 

S. 

2008 

O uso do vídeo como 

instrumento didático e 

educativo em sala de 

aula. 

 

Anais do XIX 

ENANGRAD – 

Encontro Nacional 

de Cursos de 

Graduação em 

Administração. 

 

Curitiba, PR, 

Brasil. 

 

 

Fonte: anais de congressos, simpósios e encontros científicos nacionais e internacionais. 

  

Os manuais de orientação, relatórios e projetos de pesquisa selecionados a partir de 

endereços eletrônicos encontram-se relacionados no Quadro 10.  

 

 Quadro 10 – Normas, manuais de orientação, relatórios e projetos de pesquisa. 

 

Autor Ano Trabalho Título Origem 

ABNT 2004 
Norma 

Técnica. 

NBR 10.004: Resíduos 

sólidos - Classificação. 

 

ABNT, 

Rio de Janeiro. 
 

ABRELPE; 

ISWA. 
2013 

Manual de 

Orientação. 

 

Resíduos Sólidos: Manual de 

Boas Práticas no 

Planejamento. 
 

 

ABRELPE 
 

ALMEIDA, F. A. 2014 
Manual de 

Orientação. 

 

Entenda o Mestrado 

Profissional, seus objetivos e 

equivalência. 
 

PUC/SP 

AMARO, A.; PÓVOA, 

A.; MACEDO, L. 
2005 

Relatório de 

Pesquisa. 
A arte de fazer questionários. 

 

Faculdade de 

Ciências da 

Universidade do 

Porto. Porto, 

Portugal. 
 

 

BRUNDTLAND, G. H. 

 

1987 Relatório 
Nosso futuro comum 

(Relatório Brundtland). 

 

CMMAD - Comissão 

Mundial sobre Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento. 
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Conclusão. 

 

Autor Ano Trabalho Título Origem 
 

ROCHA, M. B. 

(Coord.); RICHTER, 

E.; SILVA, E. C. F.; 

CASTRO, R. M. N. C.; 

BONFADINI, K. E. C. 

G.; MATTOS, M. N.; 

LEANDRO, I.; 

CARVALHO, A. R.; 

MELO, L.; ROSAS, H. 

O. P.; QUEYROI, L. 
 

2013 
Projeto de 

Pesquisa. 

O uso de documentários para 

a Educação Científica e 

Ambiental. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência, Tecnologia e 

Educação do 

CEFET/RJ. 

 

SÃO PAULO, 

Prefeitura Municipal de 

Vinhedo. 
 

2012 Relatório. 
Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Secretaria de  

Meio Ambiente e 

Urbanismo. 
 

SRHU - Secretaria de 

Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano. 
 

2011 
Manual de 

Orientação. 

Guia para elaboração dos 

Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos. 

Ministério do Meio 

Ambiente. 

 

Fonte: repositórios institucionais disponíveis em endereços eletrônicos. 

 

As leis, decretos, portarias e diretrizes citadas na pesquisa foram selecionadas dos 

repositórios institucionais do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente e do 

Diário Oficial da União, disponíveis em endereços eletrônicos.  

Os livros listados no Quadro 11, com edições atualizadas entre os anos de 2009 e 2015, 

também contribuíram para a construção da moldura conceitual que foi utilizada como referência 

para a pesquisa bibliográfica. 

 
Quadro 11 – Livros utilizados na pesquisa bibliográfica. 

 

Autor Título Ano Editora Edição 

BARBIERI, J. C. 
Gestão Ambiental 

Empresarial. 
2011 

Editora Saraiva, 

São Paulo. 

376 p.; 24 cm; 3a 

edição; 

ISBN: 850214-165-

0 

DEHEINZELIN, L. 

Desejável mundo novo: 

vida sustentável, 

diversa e criativa em 

2042. 

2012 
Editora do Autor, 

São Paulo. 

Livro eletrônico; 

1a edição. 

EIGENHEER, E. M. 

A História do Lixo, a 

Limpeza Urbana 

Através dos Tempos. 

2009 
Gráfica Palloti, 

Porto Alegre. 

144 p.; Edição 

ELS2. 

MINAYO, M. C. S. 

O desafio do 

conhecimento: 

pesquisa qualitativa em 

saúde. 

2013 
Editora Hucitec, 

São Paulo. 

269 p.; 13a edição; 

ISBN 85-271-

0181-5. 

MONTEIRO, W. B. 
Curso de Direito Civil 

– Parte Geral. 
2015 

Editora Saraiva, 

Rio de Janeiro. 

Vol. 1.; 416 p.; 40a 

edição; 

ISBN: 85-02-

05157-1 
 

 

Fonte: Biblioteca Central do CEFET/RJ e endereços eletrônicos. 
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3.4.5 Pesquisa de Campo 

 

A Pesquisa de Campo desenvolvida pelo Levantamento da Concepção do público-alvo, 

através da elaboração e aplicação do questionário “Levantamento de Concepção” (LC), 

composto por 09 questões fechadas e 13 questões abertas, objetivou investigar as lacunas e o 

desconhecimento científico dos alunos de graduação do CEFET/RJ acerca da temática Gestão 

de Resíduos Sólidos e o seu nível de consciência ambiental frente às questões de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Durante o processo foi entrevistada uma amostra de 30 alunos de graduação do 

CEFET/RJ, selecionados entre os cursos de Administração Industrial, Engenharia Civil e 

Engenharia Ambiental, todos liberados pelos seus professores responsáveis para contribuírem 

com a pesquisa de forma voluntária. 

As respostas das questões abertas foram analisadas dentro de uma abordagem qualitativa 

e descritiva, onde os percentuais de assertividade, classificados em cinco níveis pelo autor, 

permitiram que os resultados dessas questões fossem apresentados em forma de tabelas e 

gráficos pelo programa Excel. 

Para a análise das questões fechadas, empregou-se o padrão de contagem e aplicação de 

percentual, sendo os resultados também apresentados em forma de tabelas e gráficos pelo 

programa Excel. Para as questões fechadas com mais de uma resposta, foi utilizado o método 

de contagem/pontuação por incidência, sendo apresentado nas tabelas o número total de vezes 

em que as alternativas foram assinaladas. 

O resultado desse tipo de levantamento permitiu ao pesquisador identificar quais 

conceitos necessitam maior destaque e detalhamento científico no processo de construção do 

roteiro do vídeo documentário. 

Este procedimento de pré-produção tem como principal objetivo aumentar a 

probabilidade do vídeo documentário alcançar um elevado potencial pedagógico ao final da 

pesquisa, considerando-se que através da identificação prévia das lacunas e dos 

desconhecimentos do público-alvo é possível promover um maior detalhamento desses 

conteúdos, até então incógnitos, no roteiro. 

Um questionário é extremamente útil quando um pesquisador pretende 

recolher informação sobre um determinado tema. Deste modo, através da 

aplicação de um questionário a um público-alvo constituído, por exemplo, de 

alunos, é possível recolher informações que permitam conhecer melhor as 

suas lacunas, bem como melhorar as metodologias de ensino [...] (AMARO 

et al, 2005, grifo nosso). 
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O questionário “Levantamento de Concepção”, elaborado sob a supervisão de um 

especialista1 em pesquisa científica encontra-se indexado ao APÊNDICE A. Os resultados dos 

dados coletados, e suas respectivas tabelas e gráficos, encontram-se detalhadamente 

apresentados no Capítulo 4 - RESULTADOS DA COLETA DE DADOS. 

 

3.4.6 Criação/Elaboração do Roteiro  

 

A criação/elaboração do roteiro é uma etapa de pré-produção necessária para que as 

imagens e sons a serem gravados na etapa de produção estejam em sintonia com os aspectos e 

conceitos previamente definidos e atendam aos objetivos da pesquisa. 

O processo de criação/elaboração do roteiro gerou uma planilha de gravação nominada 

“Roteiro para Gravação”, composta por uma matriz de colunas e linhas, que correlaciona entre 

si os parâmetros Cena, Áudio, Vídeo e Tempo, conforme ilustrado no APÊNDICE B. 

Mesmo sendo de responsabilidade do autor, a criação/elaboração do roteiro foi 

assessorada por um especialista1 em divulgação científica e uma especialista2 na temática 

Resíduos Sólidos, que ao final do processo aprovaram o seu conteúdo sob uma rigorosa ótica 

pedagógica.  

 

3.4.7 Produção do Vídeo Documentário 

  

Após a análise pedagógica realizada pelos especialistas1 e 2 em divulgação científica e 

Resíduos Sólidos, que se utilizaram da experiência de estudos anteriores sobre metodologias de 

vídeo produção e sobre Resíduos Sólidos para aprovar o roteiro, iniciaram-se as gravações do 

vídeo documentário com foco na temática Gestão de Resíduos Sólidos. 

As produções globais de vídeos documentários são normalmente realizadas em três sub-

etapas: pré-produção (criação/elaboração e revisão pedagógica do roteiro), produção (gravação 

das cenas e locuções narrativas) e pós-produção (edição das imagens e sons gravados na 

segunda sub-etapa).  

_____________  
1Professor Pesquisador Pós-Dr. Marcelo Borges Rocha 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ 

 Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação 

 Coordenador do Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências – LABDEC 

 Coordenador do Projeto Conexão Ambiental de vídeo produção ambiental 

 Editor Chefe da Revista Tecnologia & Cultura 
2Professora Pesquisadora Dra. Luiza Cantuária Costa 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ 

 Especialista Pós-Graduada (D.Sc.) em Resíduos Sólidos/Meio Ambiente pela COPPE/UFRJ 
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A equipe técnico-operacional da TV CEFET/RJ, formada por um diretor de imagens, 

um diretor de gravação, dois assistentes de gravação, um editor de imagens e sons, um locutor, 

um técnico de apoio de engenharia e um diretor-geral de TV, ficou responsável pela execução 

das duas últimas sub-etapas de produção. 

Importante destacar que toda a etapa de produção midiática da pesquisa foi 

acompanhada por um especialista1 em pesquisa e divulgação científica ambiental, de modo a 

garantir que o conteúdo produzido pelo vídeo documentário se constituísse numa referência 

científica confiável e útil para se alcançar os objetivos do trabalho, contribuindo-se, desta 

forma, para a difusão de conhecimento científico nos âmbitos do CEFET/RJ e de outras 

instituições de ensino públicas e privadas, através da produção e utilização dessa modalidade 

de vídeo. 

 

3.4.8 Elaboração dos Questionários Pré e Pós-Exibição 

 

 A elaboração dos questionários pré e pós-exibição, também assessorada pelo 

especialista1 em pesquisa e divulgação científica ambiental, foi executada com base nos dados 

obtidos pelo questionário “Levantamento de Concepção” e nas informações embutidas no vídeo 

documentário finalizado. O foco das questões permaneceu, portanto, restrito aos aspectos 

previamente definidos pelo roteiro. 

Associou-se ao questionário pré-exibição uma série de 08 questões extras elaboradas 

para obtenção do perfil socioeconômico dos respondentes, sem, no entanto, identificá-los. Essas 

questões compõe o “Questionário Socioeconômico” apresentado no APÊNDICE C.  

Independente das 08 questões extras, cada questionário totalizou 06 questões fechadas, 

nominados “Questionário Pré-Exibição” e “Questionário Pós-Exibição”, respectivamente 

relacionados nos APÊNDICES D e E. 

 

3.4.9 Aplicação dos Questionários e Exibição do Vídeo Documentário 

 

O processo de aplicação dos questionários e exibição do vídeo documentário foi 

desenvolvido a partir da disponibilidade de 154 alunos da graduação do CEFET/RJ, 

_____________  

1Professor Pesquisador Pós-Dr. Marcelo Borges Rocha 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ 

 Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Educação 

 Coordenador do Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências – LABDEC 

 Coordenador do Projeto Conexão Ambiental de vídeo produção ambiental 

 Editor Chefe da Revista Tecnologia & Cultura 
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regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Engenharia 

Elétrica, em locais e horários de aula cedidos pelos seus professores. 

Nesta etapa aplicou-se o questionário socioeconômico, composto por 08 questões para 

obtenção do perfil socioeconômico dos alunos respondentes, em conjunto com o questionário 

pré-exibição, composto por 06 questões fechadas. 

Na sequência, passou-se à exibição do vídeo documentário, com duração total 

aproximada de 06 minutos, considerando-se os tempos da abertura e dos créditos finais.  

 Concluindo-se a etapa, aplicou-se o questionário pós-exibição, com as mesmas 06 

questões fechadas do questionário pré-exibição. 

A utilização das mesmas questões nos dois questionários teve como objetivo coletar 

dados que permitissem avaliar como se deu a ressignificação do conteúdo do vídeo 

documentário por parte dos alunos que participaram dessa etapa da pesquisa e, 

consequentemente, avaliar o nível do potencial pedagógico alcançado pelo processo. 

 

3.4.10 Análise dos Dados Coletados 
 

Para a análise dos dados coletados, utilizou-se o padrão de contagem/pontuação e 

aplicação de percentual, sendo os resultados das questões fechadas dos questionários pré e pós-

exibição apresentados em forma de tabelas e gráficos pelo programa Excel.  

O objetivo dessa análise é fornecer números úteis e confiáveis para o cálculo do 

Percentual de Crescimento de Assertividade alcançado pelo processo. Pode-se, assim, 

interpretar os resultados obtidos, relacionando-os aos objetivos da pesquisa. 

Os resultados percentuais referentes aos dados efetivamente coletados através dos 

questionários “Levantamento de Concepção”, “Pré-Exibição” e “Pós-Exibição”, em forma de 

tabelas e gráficos, encontram-se detalhadamente apresentados no Capítulo 4 - RESULTADOS 

DA COLETA DE DADOS. 

 

3.4.11 Ajustes no Roteiro, na Produção e nos Questionários Pré e Pós  

 

Caso os resultados da pesquisa não viessem a corresponder ao potencial pedagógico 

desejado ou pré-estabelecido para a utilização do vídeo documentário em atividades de 

Educação Ambiental, seria possível optar-se pela realização de um feedback parcial no 

processo, conforme ilustrado no fluxograma da Figura 01. 
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Essa opção permitiria o pesquisador realizar ajustes no roteiro, na produção e nos 

questionários pré e pós-exibição, antes de iniciar-se uma nova aplicação dos mesmos e antes da 

exibição do vídeo documentário para novos grupos de alunos. 

No universo de vídeo produção documentária, os ajustes no roteiro, na produção e nos 

questionários pré e pós-exibição tem o propósito de conseguir-se aperfeiçoar os conteúdos que 

necessitam de uma nova abordagem científica, de modo a contribuir para a melhoria do 

potencial pedagógico dessa modalidade de obra audiovisual. 
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4 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

 

4.1 QUESTIONÁRIO LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÃO 

 

 O questionário “Levantamento de Concepção”, composto por 09 questões fechadas e 13 

questões abertas, visou investigar o desconhecimento científico dos alunos de graduação do 

CEFET/RJ acerca da temática Gestão de Resíduos Sólidos e o seu nível de consciência 

ambiental frente às questões de Desenvolvimento Sustentável. 

 Os resultados obtidos através da aplicação do questionário em 30 alunos, selecionados 

aleatoriamente entre os cursos de Administração Industrial, Engenharia Civil e Engenharia 

Ambiental do CEFET/RJ, permitiram ao pesquisador identificar quais conceitos necessitariam 

maior destaque e detalhamento científico no processo de construção do roteiro do vídeo 

documentário. 

 Para a análise das questões fechadas, empregou-se o padrão de contagem/pontuação e 

aplicação de percentual, sendo os resultados apresentados em forma de tabelas e gráficos pelo 

programa Excel. Para as questões fechadas com mais de uma resposta, foi utilizado o método 

de contagem por incidência, sendo apresentado nas tabelas o número total de vezes em que as 

alternativas foram assinaladas.   

As respostas das questões abertas foram analisadas dentro de uma abordagem qualitativa 

e descritiva, onde os percentuais de assertividade, calculados a partir do número de 

respondentes, foram indexados a cinco níveis de resposta, conforme ilustrado na Tabela 03, 

permitindo que os resultados dessas questões também fossem apresentados em forma de tabelas 

e gráficos pelo programa Excel. 

 
Tabela 03 – Percentuais de Assertividade para Questões Abertas. 

 
 

Níveis Níveis de Respostas Nº de Respondentes  Percentuais de Assertividade  

A 81 a 100% Correta a = ∑ ─ (b + c + d + e) I 100%  ─  (B + C + D + E)% I 

B 61 a 180% Correta b = ∑ ─ (a + c + d + e) I 100%  ─  (A + C + D + E)% I 

C 41 a 160% Correta c = ∑ ─ (a + b + d + e) I 100%  ─  (A + B + D + E)% I 

D 21 a 140% Correta d = ∑ ─ (a + b + c + e) I 100%  ─  (A + B + C + E)% I 

E 00 a 120% Correta e = ∑ ─ (a + b + c + d) I 100%  ─  (A + B + C + D)% I 

 Totais: ∑ = a + b + c + d + e 100% = (A + B + C + D + E)% 
 

 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho.  
 

Todos os percentuais de assertividade foram calculados pelo programa Excel através da 

fórmula =C*/$C$**, onde C representa a coluna dos respondentes e os asteriscos * e ** 

representam as linhas atual e final, respectivamente. Para uma melhor visualização dos 

resultados, geraram-se os correlativos gráficos pelo mesmo programa Excel. 
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4.1.1 Dados, Tabelas e Gráficos do Questionário Levantamento de Concepção 

 

 

Questão 01 – O que você entende por Gestão de Resíduos Sólidos? 

 

 
Tabela 04 – Percentuais de Assertividade Questão 01 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 12 40,00% 

 Nível B - 61 a 180% 8 26,67% 

 Nível C - 41 a 160% 3 10,00% 

 Nível D - 21 a 140% 1 3.33% 

 Nível E - 00 a 120% 6 20,00% 

Totais: 30 100% 

 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 01 – Percentuais de Assertividade Questão 01 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 02 – Escolha apenas uma alternativa. “Os resíduos sólidos podem ser classificados 

quanto”: 

A - À sua natureza física    

B - À sua composição química    
C - À sua origem      
D - Aos seus potenciais riscos para o Meio Ambiente e para a Saúde Pública 

E - À todas as opções acima    

 

 
Tabela 05 – Percentuais por Alternativas Questão 02 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 1 3,33% 

Alternativa B 0 0,00% 

Alternativa C 0 0,00% 

Alternativa D 1 3,33% 

Alternativa E 28 93,33% 

Totais: 30 100% 

 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
           Gráfico 02 – Percentuais por Alternativas Questão 02 (Concepção). 

     

 
 

  Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 03 – Defina resíduo orgânico:  

 

 
Tabela 06 – Percentuais de Assertividade Questão 03 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 18 60,00% 

 Nível B - 61 a 180% 5 16,67% 

 Nível C - 41 a 160% 3 10,00% 

 Nível D - 21 a 140% 2 6,67% 

 Nível E - 00 a 120% 2 6,67% 

Totais: 30 100% 
 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

Gráfico 03 – Percentuais de Assertividade Questão 03 (Concepção). 

 

 
 

  Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

 

 

 

   

 

  

 

18; 60,00%
5; 16,67%

3; 10,00%

2; 6,67%

2; 6,67%

Percentuais de Assertividade

Nível A - 81 a 100%

Nível B - 61 a 80%

Nível C - 41 a 60%

Nível D - 21 a 40%

Nível E - 0 a 20%



63 

  

Questão 04 – Defina resíduo inorgânico:  

 

 
Tabela 07 – Percentuais de Assertividade Questão 04 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 12 40,00% 

 Nível B - 61 a 180% 7 23,33% 

 Nível C - 41 a 160% 3 10,00% 

 Nível D - 21 a 140% 3 10,00% 

 Nível E - 00 a 120% 5 16,67% 

Totais: 30 100% 

 
              Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 04 – Percentuais de Assertividade Questão 04 (Concepção).  

 

 
  

 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 05 – Qual a diferença entre reutilização e reciclagem? 

 

 
Tabela 08 – Percentuais de Assertividade Questão 05 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 19 63,33% 

 Nível B - 61 a 180% 5 16,67% 

 Nível C - 41 a 160% 1 3,33% 

 Nível D - 21 a 140% 3 10,00% 

 Nível E - 00 a 120% 2 6,67% 

Totais: 30 100% 
 

 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho.  

 

 

 Gráfico 05 – Percentuais de Assertividade Questão 05 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 06 – Qual a diferença entre resíduos e rejeitos? 

 

 
 Tabela 09 – Percentuais de Assertividade Questão 06 (Concepção). 
 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 18 60,00% 

 Nível B - 61 a 180% 3 10,00% 

 Nível C - 41 a 160% 0 0,00% 

 Nível D - 21 a 140% 0 0,00% 

 Nível E - 00 a 120% 9 30,00% 

Totais: 30 100% 
 

  

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 06 – Percentuais de Assertividade Questão 06 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 07 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? Qual a sua importância 

para o Meio Ambiente? 

 

 
 Tabela 10 – Percentuais de Assertividade Questão 07 (Concepção). 
 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 8 26,67% 

 Nível B - 61 a 180% 10 33,33% 

 Nível C - 41 a 160% 4 13,33% 

 Nível D - 21 a 140% 3 10,00% 

 Nível E - 00 a 120% 5 16,67% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 07 – Percentuais de Assertividade Questão 07 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 08 – O que você entende por Coleta Seletiva? 

 

 
Tabela 11 – Percentuais de Assertividade Questão 08 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 17 56,67% 

 Nível B - 61 a 180% 7 23,33% 

 Nível C - 41 a 160% 0 0,00% 

 Nível D - 21 a 140% 2 6,67% 

 Nível E - 00 a 120% 4 13,33% 

Totais: 30 100% 

 
 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 08 – Percentuais de Assertividade Questão 08 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 09 – O que você entende por Logística Reversa? 

 

 

 Tabela 12 – Percentuais de Assertividade Questão 09 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 9 30,00% 

 Nível B - 61 a 180% 1 3,33% 

 Nível C - 41 a 160% 2 6,67% 

 Nível D - 21 a 140% 0 0,00% 

 Nível E - 00 a 120% 18 60,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 09 – Percentuais de Assertividade Questão 09 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 10 – Defina lixão:   

 

 
 Tabela 13 – Percentuais de Assertividade Questão 10 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 23 76,67% 

 Nível B - 61 a 180% 1 3,33% 

 Nível C - 41 a 160% 1 3,33% 

 Nível D - 21 a 140% 1 3,33% 

 Nível E - 00 a 120% 4 13,33% 

Totais: 30 100% 
 

    Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho.           

 

 

 Gráfico 10 – Percentuais de Assertividade Questão 10 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 11 – Defina aterro sanitário:   

 

 

 Tabela 14 – Percentuais de Assertividade Questão 11 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 14 46,67% 

 Nível B - 61 a 180% 5 16,67% 

 Nível C - 41 a 160% 2 6,67% 

 Nível D - 21 a 140% 1 3,33% 

 Nível E - 00 a 120% 8 26,67% 

Totais: 30 100% 
 

 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 11 – Percentuais de Assertividade Questão 11 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 12 – Defina chorume:   

 

 
 Tabela 15 – Percentuais de Assertividade Questão 12 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 26 86,67% 

 Nível B - 61 a 180% 1 3,33% 

 Nível C - 41 a 160% 0 0,00% 

 Nível D - 21 a 140% 0 0,00% 

 Nível E - 00 a 120% 3 10,00% 

Totais: 30 100% 

 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

Gráfico 12 – Percentuais de Assertividade Questão 12 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 13 – Qual a diferença entre poluição e contaminação? 

  

 
 Tabela 16 – Percentuais de Assertividade Questão 13 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 7 23,33% 

 Nível B - 61 a 180% 2 6,67% 

 Nível C - 41 a 160% 2 6,67% 

 Nível D - 21 a 140% 1 3,33% 

 Nível E - 00 a 120% 18 60,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 13 – Percentuais de Assertividade Questão 13 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 14 – Defina lençóis freáticos: 

 

  
Tabela 17 – Percentuais de Assertividade Questão 14 (Concepção). 

 

 Níveis de Respostas Corretas Respondentes  Percentuais de Assertividade  

 Nível A - 81 a 100% 17 56,67% 

 Nível B - 61 a 180% 9 30,00% 

 Nível C - 41 a 160% 0 0,00% 

 Nível D - 21 a 140% 0 0,00% 

 Nível E - 00 a 120% 4 13,33% 

Totais: 30 100% 

 
 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

Gráfico 14 – Percentuais de Assertividade Questão 14 (Concepção). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 15 – Qual segmento deve assumir a iniciativa pelas “boas práticas” na Gestão de 

Resíduos Sólidos?  

A - A administração pública    
B - O setor empresarial    

C - A sociedade 

D - Todos os segmentos acima 

  

 
 Tabela 18 – Percentuais por Alternativa Questão 15 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 1 3,33% 

Alternativa B 0 0,00% 

Alternativa C 2 6,67% 

Alternativa D 27 90,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 15 – Percentuais por Alternativa Questão 15 (Concepção).  
 

 

 

 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 16 – Na sua opinião, quais as duas melhores formas de se “controlar” o descarte 

irregular de lixo nos grandes centros urbanos?  

A - Melhorias na infraestrutura pública C - Fiscalização “tolerância zero” 

B - Campanhas educativas midiáticas D - Multas “pesadas”  

 

 
 Tabela 19 – Nível de Consciência Ambiental Questão 16 (Concepção). 

 

Alternativas Incidência Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 21 35,00% 

Alternativa B 26 43,33% 

Alternativa C 5 8,33% 

Alternativa D 8 13,33% 

Totais: 60 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Gráfico 16 – Nível de Consciência Ambiental Questão 16 (Concepção). 

 

 

 
 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 17 – Qualifique a importância da disciplina Gestão Ambiental nos Cursos de 

Graduação do CEFET/RJ para a sensibilização dos alunos acerca da preservação do Meio 

Ambiente: 

A - Muito importante    C - Pouco importante 

B - Razoavelmente importante  D - Nenhuma importância 

 

 

 Tabela 20 – Nível de Consciência Ambiental Questão 17 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 24 80,00% 

Alternativa B 6 20,00% 

Alternativa C 0 0,00% 

Alternativa D 0 0,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 17 – Nível de Consciência Ambiental Questão 17 (Concepção). 

 

 
 
 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 18 – Qualifique o seu interesse pessoal pelos assuntos relacionados à Sustentabilidade 

Ambiental: 

A - Muito interessado    C - Pouco interessado 

B - Razoavelmente interessado  D - Nenhum interesse  

 

 
Tabela 21 – Nível de Consciência Ambiental Questão 18 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 15 50,00% 

Alternativa B 10 33,33% 

Alternativa C 5 16,67% 

Alternativa D 0 0,00% 

Totais: 30 100% 

 
 Fonte: elaborada pelo autor deste trabalho.            
 

 

Gráfico 18 – Nível de Consciência Ambiental Questão 18 (Concepção). 

 

 
 
 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 19 – Quais ações você pratica no seu dia-a-dia em prol da Sustentabilidade Ambiental? 

A - Economizo água 

B - Economizo energia elétrica 

C - Uso papel reciclado 

D - Separo o lixo reciclável 

E - Realizo a maior parte do meu deslocamento a pé ou de bicicleta 

F - Converso com outras pessoas sobre práticas ecológicas 

G - Participo de eventos ou atividades ligadas à causa ambiental 

H - Compro preferencialmente produtos ecológicos 

I - Reduzo o consumo de bens supérfluos 

J - Evito o uso de sacolas plásticas 

K - Utilizo transporte público 

L - Ocasionalmente planto árvores  

M - Não pratico nenhuma das ações acima 

 

 

Tabela 22 – Nível de Consciência Ambiental Questão 19 (Concepção). 

 

Alternativas Incidência Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 25 17,73% 

Alternativa B 24 17,02% 

Alternativa C 2 1,42% 

Alternativa D 9 6,38% 

Alternativa E 15 10,64% 

Alternativa F 9 6,38% 

Alternativa G 7 4,96% 

Alternativa H 2 1,42% 

Alternativa I 11 7,80% 

Alternativa J 9 6,38% 

Alternativa K 25 17,73% 

Alternativa L 3 2,13% 

Alternativa M 0 0,00% 

Totais: 141 100% 
 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 
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        Gráfico 19 – Nível de Consciência Ambiental Questão 19 (Concepção). 

 
  

 
             

 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 20 – No CEFET/RJ você habitualmente desliga as luzes, ventiladores e ar refrigerados 

ao sair da sala de aula? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 

 

 

 Tabela 23 – Nível de Consciência Ambiental Questão 20 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 16 53,33% 

Alternativa B 8 26,67% 

Alternativa C 6 20,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho.             

 

  

 Gráfico 20 – Nível de Consciência Ambiental Questão 20 (Concepção). 

 

 
 
 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 21 – No CEFET/RJ você fecha a torneira de água da pia do banheiro quando a encontra 

aberta? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 

 

 
Tabela 24 – Nível de Consciência Ambiental Questão 21 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 30 100,00% 

Alternativa B 0 0,00% 

Alternativa C 0 0,00% 

Totais: 30 100% 
 

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

Gráfico 21 – Nível de Consciência Ambiental Questão 21 (Concepção). 

 

 

 

 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 22 – Você procura conversar com algum colega quando percebe que ele poderia 

incorporar um hábito ambientalmente positivo? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 

 

 
 Tabela 25 – Nível de Consciência Ambiental Questão 22 (Concepção). 

 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 17 56,66% 

Alternativa B 8 26,67% 

Alternativa C 5 16,67% 

Totais: 30 100% 

 
 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho.             
 

 

 Gráfico 22 – Nível de Consciência Ambiental Questão 22 (Concepção). 
 

 
 
 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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4.1.2 Análise dos Resultados do Questionário Levantamento de Concepção 

  

 Um questionário é uma ferramenta extremamente útil quando se necessita recolher 

informações sobre um determinado assunto no universo acadêmico. Deste modo, Amaro et al 

(2005) afirmam que através da aplicação de um questionário específico a um público-alvo 

previamente definido em uma pesquisa, é possível recolher informações que permitam 

conhecer melhor as suas lacunas e, assim, melhorar as metodologias de ensino utilizadas, 

podendo-se, inclusive, individualizar o ensino quando necessário. 

 Com base nessas primícias, elaborou-se um questionário específico, nominado 

“Levantamento de Concepção”, para investigar as lacunas citadas por Amaro et al, que neste 

trabalho correspondem ao desconhecimento científico dos alunos de graduação do CEFET/RJ 

acerca da temática Gestão de Resíduos Sólidos. 

 Considerou-se, então, que através da identificação prévia do desconhecimento científico 

desse público-alvo acerca da temática do vídeo documentário a ser produzido, seria possível 

promover um maior detalhamento desses conteúdos, até então incógnitos, no roteiro. 

 Desse modo, as tabelas e gráficos gerados pelo programa Excel a partir dos dados 

coletados pelo questionário “Levantamento de Concepção” disponibilizaram, de forma útil e 

confiável, uma visão pontual sobre o desconhecimento dos alunos de graduação do CEFET/RJ 

acerca da temática Gestão de Resíduos Sólidos, tendo sido possível observar-se um baixo nível 

de assertividade em várias questões como Logística Reversa (30%), Aterro Sanitário (46,67%), 

Diferença entre Poluição e Contaminação (23,33%), Redução da Geração de Lixo na Fonte 

(26,67%) e Resíduos Inorgânicos (40%), além da própria questão Gestão de Resíduos Sólidos. 

 O processo de análise dos resultados apresentados pelo programa Excel resultou na 

composição da Tabela 26, cujas informações nortearam o nível de aprofundamento dos diversos 

tópicos inseridos no roteiro de gravação do vídeo documentário, principalmente dos tópicos 

relacionados às questões que obtiveram baixos índices de assertividade. 

 Estabeleceu-se uma cota de 50% como referência-limite para os percentuais de 

assertividade listados na Tabela 26. Desse modo, os valores indexados ao nível de assertividade 

81 a 100% que ficaram abaixo de 50% foram destacados com grifo em negrito. De forma 

análoga, os valores indexados ao nível de assertividade 0 a 20% que ficaram acima de 50% 

também foram destacados com grifo em negrito. 

 Ambas situações grifadas em negrito na Tabela 26, foram classificadas como resultados 

críticos, fazendo com que os tópicos abordados nas questões conexas merecessem especial 

atenção e aprofundamento na elaboração do roteiro de gravação. 
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 Os níveis de assertividade relacionados como Outros e Alternativa (s) na Tabela 26 

referem-se às questões fechadas com respostas alternativas, sendo que parte delas objetivaram, 

a título de registro, avaliar o nível de consciência ambiental dos respondentes.  

 
Tabela 26 – Níveis de Assertividade x Percentuais de Assertividade. 

 
 

Questões Níveis de Assertividade  Percentuais de Assertividade 

01 
0 a 20% 20,00% 

  40,00%* 81 a 100% 

02 
Outros 6,67% 

93,33% Alternativa E 

03 
0 a 20% 6,67% 

60,00% 81 a 100% 

04 
0 a 20% 16,67% 

  40,00%* 81 a 100% 

05 
0 a 20% 6,67% 

63,33% 81 a 100% 

06 
0 a 20% 30% 

81 a 100% 60% 

07 
0 a 20% 16,67% 

  26,67%* 81 a 100% 

08 
0 a 20% 13,33% 

56,67% 81 a 100% 

09 
0 a 20%   60,00%* 

  30,00%* 81 a 100% 

10 
0 a 20% 13,33% 

76,67% 81 a 100% 

11 
0 a 20% 26,67% 

  46,67%* 81 a 100% 

12 
0 a 20% 10,00% 

86,67% 81 a 100% 

13 
0 a 20%   60,00%* 

  23,33%* 81 a 100% 

14 
0 a 20% 13,33% 

56,67% 81 a 100% 

15 
Outros 10,00% 

90,00% Alternativa D 

16 
Alternativas A + B 78,33% 

21,67% Alternativas C + D 

17 
Alternativa A 80,00% 

20,00% Alternativa B 

18 
Alternativa A 50,00% 

50,00% Outros 

19 
Outros 100,00% 

0,00% Alternativa M 

20 
Alternativa A 53,33% 

46,67% Outros 

21 
Alternativa A 100,00% 

0,00% Outros 

22 
Alternativa A 56,66% 

43,34% Outros 

* resultados críticos 
 

 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 
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 A Tabela 27 estabelece uma importante correlação entre os resultados classificados 

como críticos na Tabela 26 e seis tópicos do questionário “Levantamento de Concepção”. Esses 

tópicos compõem uma referência das lacunas de conhecimento dos alunos, extremamente útil 

e confiável para nortear a construção do roteiro de gravação do vídeo documentário. 

 

Tabela 27 – Percentuais de Assertividade x Tópicos do Questionário LC. 

 
 

Questões 
Percentuais de Assertividade 

(Resultados Críticos)  
Tópicos do Questionário LC 

01 40,00% (81 a 100%) Gestão de Resíduos Sólidos 

04 40,00% (81 a 100%) Resíduo Inorgânico 

07 26,67% (81 a 100%) Reduzir a Geração de Lixo na Fonte 

09 

60,00% (00 a 020%) 

 

30,00% (81 a 100%) 

Logística Reversa 

11 46,67% (81 a100%) Aterro Sanitário 

13 

60,00% (00 a 020%) 

 

23,33% (81 a 100%) 

Diferença entre Poluição e Contaminação 

 

 

Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

4.2 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

A pesquisa acadêmica utiliza diferentes técnicas investigatórias. Genericamente, a 

pesquisa opera em praticamente todas as áreas de negócios e serviços públicos, usando métodos 

fundamentados em princípios científicos. O sociólogo George Gallup definiu a pesquisa, 

pioneiramente, como um meio de melhoria do bem social. Ela tem importante papel como 

difusora dos princípios democráticos e como canal de comunicação entre governantes e 

governados, sendo insubstituível na aplicação de métodos científicos para disponibilizar 

informação de alta qualidade (ABEP, 2015). 

Nesta etapa da pesquisa aplicou-se um questionário socioeconômico composto por 08 

questões para obtenção do perfil socioeconômico A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E dos alunos de 

graduação do CEFET/RJ em conjunto com o questionário pré-exibição. Essas 08 questões, 

fundamentadas na metodologia “Critério de Classificação Econômica Brasil” da ABEP, 

compõe o “Questionário Socioeconômico” apresentado no APÊNDICE C.  
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4.2.1 Dados, Tabelas e Gráficos do Questionário Socioeconômico 

 

Questão 01 – Sexo: 

A - Masculino 

B - Feminino 

 

 
      Tabela 28 – Percentuais por Alternativa Questão 01 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 72 47% 

Alternativa B 82 53% 

Totais: 154 100% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 23 – Percentuais por Alternativa Questão 01 (Socioeconômico). 

 

    

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 02 – Idade: 

A - Menos de 16 anos  

B - De 16 a 18 anos 

C - De 19 a 22 anos 

D - De 23 a 27 anos  

E - De 28 a 33 anos 

F - De 34 a 40 anos 

G - De 41 a 50 anos 

H - Acima de 50 anos  

 

 
      Tabela 29 – Percentuais por Alternativa Questão 02 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 0 0% 

Alternativa B 0 0% 

Alternativa C 87 57% 

Alternativa D 45 29% 

Alternativa E 15 10% 

Alternativa F 5 3% 

Alternativa G 0 0% 

Alternativa H 2 1% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

1% 

 
 Gráfico 24 – Percentuais por Alternativa Questão 02 (Socioeconômico).  

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 03 – Estado civil: 

A - Solteiro (a)      

B - Casado (a)      

C - Viúvo (a) 

D - Separado (a) 

E - Divorciado (a) 

 

 
      Tabela 30 – Percentuais por Alternativa Questão 03 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 134 87% 

Alternativa B 20 13% 

Alternativa C 0 0% 

Alternativa D 0 0% 

Alternativa E 0 0% 

Totais: 154 100% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 25 – Percentuais por Alternativa Questão 03 (Socioeconômico). 

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 04 – Marque com X os itens relacionados nos quadros abaixo.  
 

 

Itens que possui em sua residência/família 
 

 

Quantitativo 
 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros      

Empregados domésticos      

Automóveis      

Motocicletas      

Aparelhos de TV      

Desktops / notebooks / tablets      

Geladeiras      

Freezers      

Lava louças      

Micro-ondas      

Máquinas de lavar roupa      

 
 

Grau de Instrução 
 

Do Pai Da Mãe 

Sem escolaridade   

Fundamental incompleto   

Fundamental completo / Médio incompleto    

Médio completo / Superior incompleto   

Superior completo / Especialização / Mestrado / Doutorado   

Não sei informar   

 

      Tabela 31 – Percentuais por Alternativa Questão 04 (Socioeconômico). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 30 20% 

Alternativa B 76 49% 

Alternativa C 32 21% 

Alternativa D 16 10% 

Alternativa E 0 0% 

Alternativa F 0 0% 

Alternativa G 0 0% 

Alternativa H 0 0% 

Totais: 154 100% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 
         Tabela 32 – Correlação: Quantitativo de Itens x Pontuação. 

 
 

Itens que possui em sua residência/família 
 

 

Quantitativo 
 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis 0 3 5 8 11 

Motocicletas 0 1 3 3 3 

Aparelhos de TV 0 1 3 4 6 

Desktops / notebooks / tablets 0 3 6 8 11 

Geladeiras 0 2 3 5 5 

Freezers 0 2 4 6 6 

Lava louças 0 3 6 6 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Máquinas de lavar roupa 0 2 4 6 6 

 

            Fonte: tabela adaptada de ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2016). 
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            Tabela 33 – Correlação: Grau de Instrução x Pontuação 

 

Grau de Instrução Do Pai Da Mãe 

Sem escolaridade 0 0 

Fundamental incompleto 1 1 

Fundamental completo / Médio incompleto  2 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 4 

Superior completo / Especialização / Mestrado / Doutorado 7 7 

Não sei informar 0 0 

 

         Fonte: tabela adaptada de ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2016).  

 

 
  Tabela 34 – Correlação: Alternativas x Classes Socioeconômicas x Pontuação. 

 

Alternativas Classes Socioeconômicas Pontuação 

A A1 Acima de 41 pontos 

B A2 De 35 a 41 pontos 

C B1 De 29 a 34 pontos 

D B2 De 23 a 28 pontos 

E C1 De 18 a 22 pontos 

F C2 De 14 a 17 pontos 

G D De 08 a 13 pontos 

H E Menos de 08 pontos 

  

          Fonte: tabela adaptada de ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (2016). 

  

 
 Gráfico 26 – Percentuais por Alternativa Questão 04 (Socioeconômico). 

 

 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 05 – Como cursou o Ensino Médio? 

A - Integralmente em escola pública   

B - Integralmente em escola particular  

C - Maior parte em escola pública 

D - Maior parte em escola particular 

 

 
      Tabela 35 – Percentuais por Alternativa Questão 05 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 16 10% 

Alternativa B 106 69% 

Alternativa C 32 21% 

Alternativa D 0 0% 

Totais: 154 100% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 27 – Percentuais por Alternativa Questão 05 (Socioeconômico). 

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 06 – Como concluiu o Ensino Médio? 

A - Curso regular     

B - Curso supletivo 

C - Prova ENEM 

 

 
      Tabela 36 – Percentuais por Alternativa Questão 06 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 139 90% 

Alternativa B 0 0% 

Alternativa C 15 10% 

Totais: 154 100% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 28 – Percentuais por Alternativa Questão 06 (Socioeconômico). 

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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07 – O que você espera do Curso de Graduação do CEFET/RJ? 

A - Formação profissional para trabalho  

B - Formação teórica para pesquisa   

C - Formação para atividade pedagógica  

D - Aquisição de conhecimento específico 

E - Aquisição de cultura geral 

F - Diploma de curso superior 

 

 
      Tabela 37 – Percentuais por Alternativa Questão 07 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 120 78% 

Alternativa B 15 10% 

Alternativa C 0 0% 

Alternativa D 19 12% 

Alternativa E 0 0% 

Alternativa F 0 0% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 29 – Percentuais por Alternativa Questão 07 (Socioeconômico).  

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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08 – Marque o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter globalmente 

informado (a): 

A - TV       

B - Rádio      

C - Jornais      

D - Revistas 

E - Internet no desktop 

F - Internet no smartphone, notebook ou tablet 

 

 
      Tabela 38 – Percentuais por Alternativa Questão 08 (Socioeconômico). 

 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 8 5% 

Alternativa B 0 0% 

Alternativa C 0 0% 

Alternativa D 0 0% 

Alternativa E 12 8% 

Alternativa F 134 87% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 
 Gráfico 30 – Percentuais por Alternativa Questão 08 (Socioeconômico).  

   

 
   

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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4.2.2 Análise dos Resultados do Questionário Socioeconômico 

 

 A pesquisa acadêmica utiliza diferentes técnicas investigatórias. Genericamente, 

a pesquisa opera em praticamente todas as áreas de negócios e serviços públicos, usando 

métodos fundamentados em princípios científicos. O sociólogo George Gallup definiu a 

pesquisa, pioneiramente, como um meio de melhoria do bem social. Ela tem importante papel 

como difusora dos princípios democráticos e como canal de comunicação entre governantes e 

governados, sendo insubstituível na aplicação de métodos científicos para disponibilizar 

informação de alta qualidade (ABEP, 2015). 

 A pesquisa de cunho socioeconômico na área acadêmica constitui-se numa 

oportunidade de se correlacionar o desempenho acadêmico dos respondentes com os perfis 

socioeconômicos pré-definidos por critérios investigatórios normatizados por conceituadas 

instituições especializadas em pesquisa mercadológica. 

 A metodologia “Critério de Classificação Econômica Brasil” utilizada, oficialmente 

adotada pela ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, em vigor desde 

01/01/2015, fundamenta-se na obra “Estratificação Socioeconômica e Consumo no Brasil” dos 

professores Wagner Kamakura (Rice University) e José Afonso Mazzon (FEA/USP) e na 

Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 O resultado da pesquisa socioeconômica, baseado na metodologia “Critério de 

Classificação Econômica Brasil”, encontra-se sintetizado na Tabela 39 e devidamente 

espelhado no Gráfico 31.  

 

      Tabela 39 – Classes Socioeconômicas x Percentuais. 
 
 

Classes Socioeconômicas Percentuais 

A1 20% 

A2 49% 

B1 21% 

B2 10% 

C1 0% 

C2 0% 

D 0% 

E 0% 

   

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 
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 Gráfico 31 – Percentuais por Classes Socioeconômicas. 

 

 
  

 Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 

 

4.3 QUESTIONÀRIO PRÉ-EXIBIÇÃO 

 

 O processo investigatório realizado através da aplicação do questionário “Pré-

exibição”, composto por 06 questões fechadas, serviu para pesquisar o conhecimento científico 

de um grupo de 154 alunos da graduação do CEFET/RJ acerca da temática Gestão de Resíduos 

Sólidos antes da exibição do vídeo documentário. 

 Para a análise das questões fechadas empregou-se o padrão de contagem/pontuação e 

aplicação de percentual, sendo os resultados apresentados em forma de tabelas e gráficos pelo 

programa Excel, conforme modelo matemático apresentado pela Tabela 40.  

 

Tabela 40 – Modelo matemático com padrão de contagem/pontuação e aplicação de percentual_01. 

 

Alternativas de Respostas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A a = ∑ ─ (b + c + d) 100%  ─  (B + C + D)% 

Alternativa B b = ∑ ─ (a + c + d) 100%  ─  (A + C + D)% 

Alternativa C c = ∑ ─ (a + b + d) 100%  ─  (A + B + D)% 

Alternativa D d = ∑ ─ (a + b + c) 100%  ─  (A + B + C)% 

Totais: ∑ = a + b + c + d 100% = (A + B + C + D)% 

 

        Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Todos os percentuais por alternativa foram calculados pelo programa Excel através da 

fórmula =C*/$C$**, onde C representa a coluna dos respondentes e os asteriscos * e ** 

representam as linhas atual e final, respectivamente. Para uma melhor visualização dos 

resultados, geraram-se os correlativos gráficos pelo mesmo programa Excel. 
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4.3.1 Dados, Tabelas e Gráficos do Questionário Pré-Exibição 

 

Questão 01 – Assinale a afirmativa correta: 

A - A aplicação de multas é o principal instrumento para o sucesso dos programas de Gestão 

de Resíduos Sólidos, pois gera o necessário efeito punitivo para empresas não alinhadas com a 

Sustentabilidade Ambiental. 

B - A Gestão de Resíduos Sólidos representa um conjunto de ações que visa o repensar, o  

reduzir, o reutilizar e o reciclar dos resíduos sólidos gerados nos ambientes domésticos, 

industriais, comerciais, escolares e hospitalares.  

C - A Gestão de Resíduos Sólidos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários é de 

competência exclusiva dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

D - A Gestão de Resíduos Sólidos implica em ações integralmente alinhadas com a Cadeia 

Produtiva, independente da natureza física e da composição química dos resíduos sólidos 

gerados nos ambientes domésticos, comerciais escolares e hospitalares. 

 
      Tabela 41 – Percentuais por Alternativa Questão 01 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 49 32% 

Alternativa B 64 41% 

Alternativa C 23 15% 

Alternativa D 18 12% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 32 - Percentuais por Alternativa Questão 01 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 

49; 32%

64; 41%

23; 15%

18; 12%

Percentuais por Alternativa

Alternativa A

Alternativa B

Alternativa C

Alternativa D



98 

  

Questão 02 – Qual a afirmativa que melhor define Logística Reversa? 

A - Processo que garante incentivo fiscal para empresas não alinhadas com a Sustentabilidade 

Ambiental, mediante a compra de Cotas de Carbono para reverter o aquecimento global do 

planeta. 

B - Processo no qual os resíduos retornam à fonte geradora inicial para lhes proporcionar 

uma possível reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente correta.  

C - Conjunto de medidas responsável pela logística da Cadeia Produtiva, visando tão somente 

reverter o desperdício de matéria-prima.  
D - Conjunto de ações baseado na Análise do Ciclo de Vida dos produtos, visando tão somente 

a melhoria contínua da logística da produção. 

 

      Tabela 42 – Percentuais por Alternativa Questão 02 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 58 38% 

Alternativa B 42 27% 

Alternativa C 28 18% 

Alternativa D 26 17% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 33 - Percentuais por Alternativa Questão 02 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 03 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? 

A – Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Lixões, 

com vistas à otimização da produção. 

B - Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Aterros 

Sanitários, com vistas a incentivar a consciência ambiental dos empresários do setor produtivo 

industrial. 

C - Significa praticar ações de conscientização ambiental e de otimização da produção, 

com vistas a reduzir a quantidade de resíduos gerada nos ambientes domésticos e 

industriais. 

D - Significa adotar medidas para minimizar a extração de matéria-prima do Meio Ambiente 

para abastecer a Cadeia Produtiva e consequentemente reduzir a geração de resíduos nos seus 

processos. 

 

      Tabela 43 – Percentuais por Alternativa Questão 03 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 7 5% 

Alternativa B 33 21% 

Alternativa C 49 32% 

Alternativa D 65 42% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 34 - Percentuais por Alternativa Questão 03 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 04 – Melhor definição para Aterro Sanitário: 

A - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo hospitalar, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

B - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo radioativo, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

C - Área específica previamente planejada onde o lixo é devidamente acomodado e isolado 

do solo, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

D - Área específica não planejada onde o lixo, previamente imunizado, passa por um processo 

de coleta seletiva manual, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

 

      Tabela 44 – Percentuais por Alternativa Questão 04 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 28 18% 

Alternativa B 47 31% 

Alternativa C 69 45% 

Alternativa D 10 6% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 35 - Percentuais por Alternativa Questão 04 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 05 – Poluição x Contaminação, assinale a alternativa correta: 

A - A contaminação representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

poluição representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente que 

podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

B - A poluição e a contaminação representam qualquer alteração ecológica percebida no Meio 

Ambiente. 

C - A poluição representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

contaminação representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio 

Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

D - A poluição e a contaminação representam a presença de agentes químicos e/ou patogênicos 

no Meio Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

 

      Tabela 45 – Percentuais por Alternativa Questão 05 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 32 21% 

Alternativa B 18 12% 

Alternativa C 44 28% 

Alternativa D 60 39% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 36 - Percentuais por Alternativa Questão 05 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 06 – Resíduo orgânico x Resíduo inorgânico, assinale a afirmativa correta: 

A - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

B - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

C - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

D - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

 
      Tabela 46 – Percentuais por Alternativa Questão 06 (Pré-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 18 12% 

Alternativa B 27 17% 

Alternativa C 64 42% 

Alternativa D 45 29% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 37 - Percentuais por Alternativa Questão 06 (Pré-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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4.4 QUESTIONÀRIO PÓS-EXIBIÇÃO 

 

 O processo investigatório realizado através da aplicação do questionário “Pós-

exibição”, composto por 06 questões fechadas, serviu para pesquisar o conhecimento científico 

de um grupo de 154 alunos da graduação do CEFET/RJ acerca da temática Gestão de Resíduos 

Sólidos após a exibição do vídeo documentário. 

 Para a análise das questões fechadas empregou-se o mesmo padrão de 

contagem/pontuação e aplicação de percentual utilizado no processo de análise das questões do 

questionário pré-exibição, sendo os resultados também apresentados em forma de tabelas e 

gráficos pelo programa Excel, conforme modelo matemático apresentado pela Tabela 47.  

  

  

Tabela 47 – Modelo matemático com padrão de contagem/pontuação e aplicação de percentual_02. 

 

Alternativas de Respostas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A a = ∑ ─ (b + c + d) 100%  ─  (B + C + D)% 

Alternativa B b = ∑ ─ (a + c + d) 100%  ─  (A + C + D)% 

Alternativa C c = ∑ ─ (a + b + d) 100%  ─  (A + B + D)% 

Alternativa D d = ∑ ─ (a + b + c) 100%  ─  (A + B + C)% 

Totais: ∑ = a + b + c + d 100% = (A + B + C + D)% 

 

        Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 

 Todos os percentuais por alternativa foram calculados pelo programa Excel através da 

fórmula =C*/$C$**, onde C representa a coluna dos respondentes e os asteriscos * e ** 

representam as linhas atual e final, respectivamente. Para uma melhor visualização dos 

resultados, geraram-se os correlativos gráficos pelo mesmo programa Excel. 
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4.4.1 Dados, Tabelas e Gráficos do Questionário Pós-Exibição 

 

Questão 01 – Assinale a afirmativa correta: 

A - A aplicação de multas é o principal instrumento para o sucesso dos programas de Gestão 

de Resíduos Sólidos, pois gera o necessário efeito punitivo para empresas não alinhadas com a 

Sustentabilidade Ambiental. 

B - A Gestão de Resíduos Sólidos representa um conjunto de ações que visa o repensar, o 

reduzir, o reutilizar e o reciclar dos resíduos sólidos gerados nos ambientes domésticos, 

industriais, comerciais, escolares e hospitalares.  

C - A Gestão de Resíduos Sólidos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários é de 

competência exclusiva dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

D - A Gestão de Resíduos Sólidos implica em ações integralmente alinhadas com a Cadeia 

Produtiva, independente da natureza física e da composição química dos resíduos sólidos 

gerados nos ambientes domésticos, comerciais escolares e hospitalares. 

 

      Tabela 48 – Percentuais por Alternativa Questão 01 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 5 3% 

Alternativa B 147 96% 

Alternativa C 0 0% 

Alternativa D 2 1% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 38 - Percentuais por Alternativa Questão 01 (Pós-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 02 – Qual a afirmativa que melhor define Logística Reversa? 

A - Processo que garante incentivo fiscal para empresas não alinhadas com a Sustentabilidade 

Ambiental, mediante a compra de Cotas de Carbono para reverter o aquecimento global do 

planeta. 

B - Processo no qual os resíduos retornam à fonte geradora inicial para lhes proporcionar 

uma possível reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente correta.  

C - Conjunto de medidas responsável pela logística da Cadeia Produtiva, visando tão somente 

reverter o desperdício de matéria-prima.  
D - Conjunto de ações baseado na Análise do Ciclo de Vida dos produtos, visando tão somente 

a melhoria contínua da logística da produção. 

 

      Tabela 49 – Percentuais por Alternativa Questão 02 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 12 8% 

Alternativa B 128 83% 

Alternativa C 6 4% 

Alternativa D 8 5% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 39 - Percentuais por Alternativa Questão 02 (Pós-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 03 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? 

A – Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Lixões, 

com vistas à otimização da produção. 

B - Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Aterros 

Sanitários, com vistas a incentivar a consciência ambiental dos empresários do setor produtivo 

industrial. 

C - Significa praticar ações de conscientização ambiental e de otimização da produção, 

com vistas a reduzir a quantidade de resíduos gerada nos ambientes domésticos e 

industriais. 

D - Significa adotar medidas para minimizar a extração de matéria-prima do Meio Ambiente 

para abastecer a Cadeia Produtiva e consequentemente reduzir a geração de resíduos nos seus 

processos. 

 

      Tabela 50 – Percentuais por Alternativa Questão 03 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 0 0% 

Alternativa B 8 5% 

Alternativa C 140 91% 

Alternativa D 6 4% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 40 - Percentuais por Alternativa Questão 03 (Pós-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 04 – Melhor definição para Aterro Sanitário: 

A - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo hospitalar, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

B - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo radioativo, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

C - Área específica previamente planejada onde o lixo é devidamente acomodado e isolado 

do solo, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

D - Área específica não planejada onde o lixo, previamente imunizado, passa por um processo 

de coleta seletiva manual, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

 

      Tabela 51 – Percentuais por Alternativa Questão 04 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 0 0% 

Alternativa B 2 1% 

Alternativa C 152 99% 

Alternativa D 0 0% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 41 - Percentuais por Alternativa Questão 04 (Pós-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 05 – Poluição x Contaminação, assinale a alternativa correta: 

A - A contaminação representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

poluição representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente que 

podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

B - A poluição e a contaminação representam qualquer alteração ecológica percebida no Meio 

Ambiente. 

C - A poluição representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

contaminação representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio 

Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

D - A poluição e a contaminação representam a presença de agentes químicos e/ou patogênicos 

no Meio Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

 

      Tabela 52 – Percentuais por Alternativa Questão 05 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 16 10% 

Alternativa B 0 0% 

Alternativa C 131 85% 

Alternativa D 7 5% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 42 - Percentuais por Alternativa Questão 05 (Pós-Exibição).  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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Questão 06 – Resíduo orgânico x Resíduo inorgânico, assinale a afirmativa correta: 

A - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

B - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

C - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

D - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

 
      Tabela 53 – Percentuais por Alternativa Questão 06 (Pós-Exibição). 
 
 

Alternativas Respondentes Percentuais por Alternativa 

Alternativa A 2 1% 

Alternativa B 5 3% 

Alternativa C 140 91% 

Alternativa D 7 5% 

Totais: 154 100% 

 

          Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 

 

 Gráfico 43 - Percentuais por Alternativa Questão 06 Pós-Exibição.  

 

 
  

Fonte: gráfico elaborado pelo autor deste trabalho. 
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS PRÉ E PÓS-EXIBIÇÃO E 

CÁLCULO DO PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DE ASSERTIVIDADE 

 

Observando-se que Rocha et al (2013) afirmam que a pesquisa qualitativa é o melhor 

instrumento metodológico para nortear uma investigação cujo objetivo é avaliar como o 

processo de produção e utilização de vídeos documentários pode contribuir para o aprendizado 

de questões ambientais e que esta concepção metodológica trata do comportamento humano no 

âmbito social e busca a realidade dos fatos no campo das Ciências Sociais, lidando com 

emoções, valores e subjetividade, pode-se considerar, segundo Minayo (2013), o sujeito de 

estudo como pessoa que pertence a um determinado grupo ou classe social, possuidor de 

valores, significados e crenças. Dessa forma, ainda segundo Minayo (2013), na pesquisa 

qualitativa os sujeitos são, em geral, selecionados em função de critérios que não obedecem aos 

parâmetros da amostragem estatística. 

Partindo do pressuposto que a produção de vídeos documentários em escolas torna 

possível alcançar um grande número de cidadãos, Rocha et al (2013) afirmam que esse tipo de 

processo também pode ser considerado ferramenta da Divulgação Científica. 

Desse modo, o pressuposto que norteia esta proposta metodológica torna possível 

viabilizar a produção de vídeos documentários para difundir conhecimento científico para os 

alunos de graduação do CEFET/RJ, promovendo um processo de transformação social entre os 

mesmos, permitindo que se tornem atores coadjuvantes nos processos de pesquisa e de 

ensino/aprendizagem. 

 Consoante com esse pressuposto, a pesquisa desenvolveu-se com 154 alunos de 

graduação do CEFET/RJ, regularmente matriculados nos cursos de Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, em locais e horários de aula cedidos pelos seus 

professores. Todo o grupo amostral, formado por 53% de componentes do sexo feminino, 57% 

com idade entre 19 e 22 anos, 87% solteiros e 49% pertencentes à classe socioeconômica A2, 

participou do processo de forma voluntária e anônima. 

 O questionário pré-exibição avaliou o conhecimento prévio dos alunos acerca de 

questões ligadas a temática do vídeo documentário, como Gestão de Resíduos Sólidos, 

Logística Reversa, Aterro Sanitário, Poluição x Contaminação, Resíduo Orgânico x Resíduo 

Inorgânico e Redução da Geração de Lixo na Fonte. 

 O questionário pós-exibição, elaborado com as mesmas questões do questionário pré-

exibição, objetivou investigar a percepção dos alunos em relação ao vídeo documentário 
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exibido, coletando dados para analisar como se deu a ressignificação do seu conteúdo por parte 

dos mesmos. 

 A análise dos dados coletados pelos dois questionários utilizou-se do quantitativo das 

respostas assertivas iniciais (pré-exibição) e finais (pós-exibição) dos mesmos para calcular o 

Percentual de Crescimento de Assertividade acerca dos processos de produção e avaliação do 

vídeo documentário finalizado. Os valores dos Percentuais de Crescimento de Assertividade 

lançados na Tabela 54 foram calculados, questão por questão, pelo programa Excel através da 

equação: 

 

         PCA =  QRAF – QRAI  x 100 

                           QRAI 

Onde: 

PCA = Percentual de Crescimento de Assertividade 

QRAI = Quantitativo de Respostas Assertivas Iniciais (Pré-Exibição)  

QRAF = Quantitativo de Respostas Assertivas Finais (Pós-Exibição) 

 

 Dessa forma, os dados coletados pelos questionários pré e pós-exibição constituíram-se 

em elementos imprescindíveis para a construção da Tabela 54, que engloba os quantitativos de 

respostas assertivas das 06 questões de cada questionário. 

 As médias aritméticas inicial (MAI) e final (MAF) dos quantitativos pré e pós-exibição 

da Tabela 54, lançados na equação do PCA, possibilitaram o cálculo do valor médio global 

(VMG) do Percentual de Crescimento de Assertividade, que representa o Percentual de 

Crescimento no Conhecimento da Temática obtido pelo experimento de produção, utilização e 

avaliação do vídeo documentário. 

 

 Tabela 54 – Respostas Assertivas Pré e Pós-Exibição x Percentual de Crescimento de Assertividade. 

 

Questões 

 

Respostas Assertivas 

(Questionário Pré-Exibição) 
 

Respostas Assertivas 

(Questionário Pós-Exibição) 

Percentuais 

de Crescimento 

de Assertividade 

01 64 147 129,69% 

02 42 128 204,76% 

03 49 140 185,71% 

04 69 152 120,29% 

05 44 131 197,73% 

06 64 140 118,75% 

 
55,33 

(MAI) 
 

139,67 

(MAF) 
152,41% 

(VMG) 

  

 Fonte: tabela elaborada pelo autor deste trabalho. 
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4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Cada vez mais o vídeo documentário tem sido utilizado em diversas atividades e 

experiências pedagógicas, demonstrando a importância da sua aplicabilidade nos processos de 

ensino/aprendizagem, principalmente no que diz respeito ao seu desempenho na reprodução de 

conteúdos científicos ricos em conceitos dinâmicos ou de visualização espacial, 

proporcionando absoluta fidelidade nas representações de cor, posição, duração, forma e 

movimento (PASQUALI, 2007, tradução nossa). 

 Compete, portanto, ao vídeo documentário cumprir, como ferramenta educativa, uma 

função pedagógica muito bem definida. No entanto observa-se que nem sempre esse recurso 

educativo apresenta boa qualidade didática ou é utilizado de forma correta (GONÇALVES; 

MANEIRA; FREITAS, 2014). 

 Uma breve investigação comparativa entre esse trabalho e alguns artigos que também 

abordam a utilização do vídeo documentário como instrumento de difusão de conhecimento 

científico com alunos do Ensino Superior (DALMOLIN et al, 2016; RAZERA et al, 2014; 

MICHAEL, 2012; STINA, ZAMARIOLI e CARVALHO, 2015) detectou uma divergência 

metodológica entre os seus processos de vídeo produção: a execução/utilização, ou não, do 

levantamento de concepção prévio dos alunos acerca da temática do vídeo documentário a ser 

produzido.  

 Nenhum dos artigos analisados, relacionados a experimentos que utilizam o vídeo 

documentário como instrumento de difusão de conhecimento científico, relatam a utilização do 

levantamento de concepção dos alunos como parte integrante da sua metodologia, ao contrário 

desse trabalho, que fundamenta-se, primariamente, nesse tipo de levantamento, através da 

elaboração e aplicação de um detalhado questionário assistido e revisado por um especialista 

na área da temática do vídeo documentário a ser produzido.  

 Para um melhor entendimento acerca da importância da utilização do levantamento de 

concepção dos alunos nos processos de vídeo produção, cabe apresentar-se, de forma resumida, 

os resultados divulgados em um dos artigos analisados durante essa pesquisa, no qual Stina, 

Zamarioli e Carvalho (2015) registram um estudo quasi-experimental, do tipo “antes e depois” 

de uma intervenção de vídeo, com alunos do último ano de graduação em Enfermagem da USP 

de Ribeirão Preto – SP.  

 As autoras empregaram instrumentos investigatórios tão somente para as avaliações 

inicial e final do conhecimento cognitivo e procedimental acerca da temática Higiene Bucal, 

onde a média de respostas assertivas das 16 questões aplicadas através de um único questionário 
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pré e pós-exibição foi de 9,04 antes da exibição do vídeo e 13,52 após a exibição, o que 

corresponde a um percentual de crescimento de assertividade de 49,56% no processo, muito 

aquém do percentual de 152,41% alcançado pelo experimento que utilizou-se do levantamento 

de concepção realizado com os alunos de graduação do CEFET/RJ. 

 Consta também nos resultados apresentados pelo artigo sobre Higiene Bucal uma 

questão que obteve 100% de assertividade nas avaliações pré e pós-exibição e duas questões 

que obtiveram índices de assertividade pré-exibição maiores que os índices de assertividade 

pós-exibição. 

 Acredita-se que, para esse caso, a incorporação de um questionário, para executar o 

levantamento de concepção dos alunos sobre a temática em questão, na metodologia utilizada 

e a realização de um feedback nos processos de produção e avaliação pedagógica do vídeo 

documentário, respectivamente, seriam fundamentais para corrigir essas duas distorções 

registradas no artigo, promovendo, por conseguinte, um aumento no seu percentual de 

crescimento de assertividade obtido no experimento. 

 Cabe ainda ressaltar alguns índices de respostas assertivas que destacaram-se no 

experimento realizado com os alunos de graduação do CEFET/RJ pelo alto rendimento 

individual adquirido, como uma questão sobre Logística Reversa, que alcançou um percentual 

de crescimento de assertividade de 204,76% e uma questão sobre Aterro Sanitário, que alcançou 

um percentual de assertividade de 99% no questionário pós-exibição.  

 Observa-se, portanto, a importância da realização do levantamento de concepção dos 

alunos acerca da temática em questão, como parte integrante da metodologia científica 

empregada na produção, utilização e avaliação de vídeos documentários utilizados em 

atividades pedagógicas no âmbito da Educação Formal.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 Após analisar os dados coletados pelos questionários pré e pós-exibição, pode-se 

concluir que a produção e utilização do vídeo documentário “O Lixo de Todos Nós”, baseado 

na temática Gestão de Resíduos Sólidos, contribuiu de forma eficiente para a difusão de 

conhecimento científico para os alunos de graduação do CEFET/RJ, considerando-se a 

obtenção de 838 respostas assertivas na coleta pós-exibição contra 332 respostas assertivas na 

coleta pré-exibição. 

 O levantamento de concepção realizado com os alunos de graduação do CEFET/RJ 

acerca da temática Gestão de Resíduos Sólidos constituiu-se em fator decisivo para o 

cumprimento dos objetivos da pesquisa ao expor as lacunas de conhecimento desses alunos 

frente à temática em questão. 

 Desse modo foi possível consolidar a construção de um roteiro de gravação com ênfase 

nessas lacunas, o qual, na sequência, constituiu-se numa referência útil e confiável para a 

produção do vídeo documentário que veio a preencher de forma expressiva as lacunas de 

conhecimento pré-existentes dos alunos de graduação do CEFET/RJ, mediante atividades de 

Educação Ambiental. 

 A avaliação da apropriação do conteúdo do vídeo documentário pelos alunos de 

graduação do CEFET/RJ deu-se através do cálculo do Percentual de Crescimento de 

Assertividade, obtido a partir dos dados coletados pelos questionários pré e pós-exibição. O 

resultado da ordem de 152,41% comprova um excelente nível de apropriação do conteúdo do 

vídeo documentário exibido, devido a utilização da metodologia para produção de vídeos 

documentários apresentada nessa dissertação. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO LEVANTAMENTO DE CONCEPÇÃO 

 

01 – O que você entende por Gestão de Resíduos Sólidos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

02 – Escolha apenas uma alternativa. “Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto”: 

A - À sua natureza física    

B - À sua composição química    
C - À sua origem      
D - Aos seus potenciais riscos para o Meio Ambiente e para a Saúde Pública 

E - À todas as opções acima    

 

03 – Defina resíduo orgânico:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

04 – Defina resíduo inorgânico: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

05 – Qual a diferença entre reutilização e reciclagem? 

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

06 – Qual a diferença entre resíduos e rejeitos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________  

 

07 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? Qual a sua importância para o Meio 

Ambiente? 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

08 – O que você entende por Coleta Seletiva? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
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09 – O que você entende por Logística Reversa? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10 – Defina lixão:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 – Defina aterro sanitário:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

12 – Defina chorume: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

13 – Qual a diferença entre poluição e contaminação? 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14 – Defina lençóis freáticos: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

15 – Qual segmento deve assumir a iniciativa pelas “boas práticas” na Gestão de Resíduos 

Sólidos?  

A - A administração pública   C - A sociedade 

B - O setor empresarial   D - Todos os segmentos anteriores 

 

16 – Na sua opinião, quais as duas melhores formas de se “controlar” o descarte irregular de 

lixo nos grandes centros urbanos?  

A - Melhorias na infraestrutura pública  C - Fiscalização “tolerância zero” 

B - Campanhas educativas midiáticas D - Multas “pesadas” 

 

17 – Qualifique a importância da disciplina Gestão Ambiental nos Cursos de Graduação do 

CEFET/RJ para a sensibilização dos alunos acerca da preservação do Meio Ambiente: 

A - Muito importante    C - Pouco importante 

B - Razoavelmente importante  D - Nenhuma importância 
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18 – Qualifique o seu interesse pessoal pelos assuntos relacionados à Sustentabilidade 

Ambiental: 

A - Muito interessado    C - Pouco interessado 

B - Razoavelmente interessado  D - Nenhum interesse  

 

19 – Quais ações você pratica no seu dia-a-dia em prol da Sustentabilidade Ambiental? 

A - Economizo água 

B - Economizo energia elétrica 

C - Uso papel reciclado 

D - Separo o lixo reciclável 

E - Realizo a maior parte do meu deslocamento a pé ou de bicicleta 

F - Converso com outras pessoas sobre práticas ecológicas 

G - Participo de eventos ou atividades ligadas à causa ambiental 

H - Compro preferencialmente produtos ecológicos 

I - Reduzo o consumo de bens supérfluos 

J - Evito o uso de sacolas plásticas 

K - Utilizo transporte público 

L - Ocasionalmente planto árvores  

M - Não pratico nenhuma das ações acima 

 

20 – No CEFET/RJ você habitualmente desliga as luzes, ventiladores e ar refrigerados ao sair 

da sala de aula? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 

 

21 – No CEFET/RJ você fecha a torneira de água da pia do banheiro quando a encontra aberta? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 

 

22 – Você procura conversar com algum colega quando percebe que ele poderia incorporar um 

hábito ambientalmente positivo? 

A - Sim 

B - Não 

C - Às vezes 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA GRAVAÇÃO 

 

 
 

 
 

TV CEFET/RJ 
Roteiro para Gravação de Áudio e Vídeo  

 

Título: O LIXO DE TODOS NÓS 

Roteiro: Edgar Richter 

Assessoria pedagógica: Luiza Cantuária Costa, D.Sc.  

Direção de TV: Edgar Richter 
 

CENA 

 

VÍDEO 

 

ÁUDIO 

 

 

TEMPO 

 

 
01 

ARQ 

 

 

Imagens turísticas da cidade do 

Rio de Janeiro. 
 

Música 01 10 segundos 

TR 
 

MIX ou CUT 
 

Música 01 

MIX TO 

Música 02 

02≈03 

segundos 

 

02 

ARQ 

 

 

Imagens pontuais da cidade / 

imagens de lixo disposto em 

locais impróprios. 
 

 

Locutor em OFF: 

 “A deficiência de alguns 

sistemas de Gestão de Resíduos 

Sólidos, como a falta de coleta 

seletiva em instituições de 

ensino, tem contribuído 

enormemente para o aumento 

da disposição de lixo em locais 

impróprios.” 

BG: música 02. 
 

20 segundos 

TR 
 

MIX ou CUT 
 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

02≈03 

segundos 

 

03 

ARQ 

 

Imagens de disposição de lixo 

em locais impróprios (imagens 

degradantes).  

 

Locutor em OFF: 

“A disposição irregular de 

lixo, ocasionada pela falta de 

coleta seletiva ou pela falta de 

locais adequados para a sua 

realização, ainda que 

temporária, é uma das maiores 

causas da poluição e 

contaminação do solo 

urbano.” 

BG: música 02. 
 

20 segundos 
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CENA 

 

VÍDEO 

 

ÁUDIO 

 

 

TEMPO 

 

TR 

TIT 

TR 

FADE OUT  TO BLACK 

 

FADE OUT 

 

08 segundos 

 

FADE IN  TO 

“O LIXO DE TODOS NÓS” 

 

FADE IN  TO 

“Música Incidental” 

 

FADE OUT  TO BLACK 

 

FADE OUT 

 

MIX TO NEXT BLOCK 

 

MIX TO NEXT BLOCK 

04 

EXT 

+ 

ARQ 

Depoimento/Entrevista com especialista (locação 01/03) 

60 segundos 

 

 

 

Imagens da entrevista (insert de 

legenda para identificar o 

entrevistado), alternadas à 

imagens relativas à fala do 

especialista / computação 

gráfica ou imagens (vídeos ou 

fotos dinâmicas). 
 

Locação: bosque da unidade 

Maracanã do CEFET/RJ. 

 
 

 

Especialista aborda: 
 

Diferença entre Lixão e Aterro 

Sanitário 
 

WHITE FLASH 

TRANSITION 
 

Diferença entre Poluição e 

Contaminação. 
 

BG: áudio ambiente. 

TR 
WHITE FLASH 

TRANSITION 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

FLASH TIME 

05 

ARQ 

Imagens de gabinete de gestor 

público, sala de aula, palestras 

e congressos ambientais. 

 

 

Locutor em OFF: 

“Por essas razões, cabe à 

administração pública, ao 

setor empresarial e à 

sociedade em geral, adotar 

mudanças de atitude frente à 

problemática dos resíduos 

sólidos, através da política 

dos R`s.” 
 

BG: música 02. 

 
 

20 segundos 

TR 
WHITE FLASH 

TRANSITION 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

FLASH TIME 
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CENA VÍDEO ÁUDIO 

 

TEMPO 

 

06 

EXT 

+ 

ARQ 

Depoimento/Entrevista com especialista (locação 02/03) 

35 segundos 

 

Imagens da entrevista, 

alternadas à imagens relativas à 

fala do especialista (insert de 

tarjas com os quatro termos em 

scroll horizontal e termos da 

redução da geração na fonte).  
 

Locação: bosque da unidade 

Maracanã do CEFET/RJ. 
 

 

Especialista aborda: 
 

 A política dos R’s na Gestão 

de Resíduos Sólidos: 

“Repensar, Reduzir, Reutilizar 

e Reciclar”, ressaltando a 

redução da geração na fonte. 
 

BG: áudio ambiente. 
 

TR 
WHITE FLASH 

TRANSITION 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

FLASH TIME 

07 

ARQ 

Imagens de derrubada de 

árvores, extração mineral, 

queima de carvão e etc / 

imagens de alta densidade de 

pessoas circulando em local 

público degradado (estilo Mad 

Max) / computação gráfica ou 

imagem do planeta Terra 

degradado. 

 

Locutor em OFF: 

“Estudos recentes apontam 

que o consumo de recursos 

naturais do planeta já excede 

em 30% a sua capacidade de 

autorregeneração.  

Se o homem mantiver esse 

ritmo, somado ao crescimento 

populacional, em torno de 

2030 seriam necessários dois 

planetas Terra para nos 

manter ambientalmente 

equilibrados”. 
 

BG: música 02. 
 

30 segundos 

TR 
 

MIX ou CUT 
 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

02≈03 

segundos 

08 

ARQ 

Imagens de processos de 

reutilização e reciclagem / 

imagens de exploração mineral 

/ imagens degradantes de um 

lixão. 

 

Locutor em OFF: 

“Tanto a reutilização quanto a 

reciclagem são processos 

importantes para o Meio 

Ambiente e para a Gestão de 

Resíduos Sólidos, pois o 

objetivo final de ambas é 

combater o desperdício de 

materiais e energia, e 

contribuir para a diminuição 

da exploração de recursos 

naturais e para a consequente 

diminuição de passivos nos 

aterros sanitários.” 
 

BG: música 02. 
 

 

30 segundos 
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CENA 
 

VÍDEO 
 

ÁUDIO 

 

 

TEMPO 

 

TR MIX ou CUT 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

02≈03 

segundos 

09 

ARQ 

Imagens de cooperativa(s) 

executando a reciclagem de 

diversos materiais. 

 
Locutor em OFF: 

“A reciclagem de resíduos 

sólidos consiste no 

reprocessamento de bens 

manufaturados pela indústria, 

transformando-os em matéria-

prima para a confecção de 

novos produtos. Diversos  

materiais podem ser 

reciclados, e os exemplos mais 

comuns são o papel, o vidro, o 

metal e o plástico.” 
 

BG: música 02. 

 

25 segundos 

TR MIX ou CUT 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

02≈03 

segundos 

10 

ARQ 

Imagens de pessoas envolvidas 

em processos de reutilização de 

diversos bens, com um take 

final destacando a reutilização 

de um bem em close. 

 
Locutor em OFF: 

“Na reutilização, os bens 

manufaturados pela indústria 

não passam por nenhum tipo 

de reprocessamento para 

transformá-los em matéria-

prima. Eles simplesmente são 

reaproveitados em diversas 

possibilidades de uso.” 

(BREVE PAUSA) 

“Assim, ao reutilizar um 

produto, pode-se utilizá-lo 

novamente na mesma função 

ou não. Desse modo, papéis 

usados podem ser utilizados 

como blocos de rascunho, 

garrafas podem se tornar 

objetos de decoração, e muito 

mais.” 
 

BG: música 02. 

 

35 segundos 

TR MIX ou CUT 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

02≈03 

segundos 
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CENA 

 

VÍDEO 

 

ÁUDIO 

 

 

TEMPO 

 

11 

ARQ 

Imagens de coleta seletiva na 

fonte da geração/ 
 

Grupo de 05 cestas coletoras: 

orgânico/vidro/metal/plástico/ 

papel/ 
 

Grupo de 02 cestas coletoras: 

orgânico/inorgânico/ 
 

Slide animado com imagens de 

exemplos de resíduos orgânicos 

e inorgânicos. 

 

 

Locutor em OFF: 

“A coleta seletiva prevê a 

separação prévia dos resíduos 

sólidos nos locais onde são 

gerados, conforme a sua 

constituição ou composição, 

possibilitando a reutilização e 

reciclagem dos diversos tipos 

de resíduos de forma mais 

eficaz e eficiente.” 

(BREVE PAUSA) 

“Cabe ainda ressaltar a 

diferença entre resíduos 

orgânicos e inorgânicos: 

Os resíduos orgânicos são 

aqueles de origem biológica, e 

os inorgânicos são os de 

origem não biológica.” 
 

BG: música 02. 
 

35 segundos 

TR 
WHITE FLASH 

TRANSITION 

↑ FADE IN ↑ 

Música 02 

↓ FADE OUT ↓ 

FLASH TIME 

12 

EXT 

+ 

ARQ 

Depoimento/Entrevista com especialista (locação 03/03) 

30 segundos 

Imagens da entrevista, 

alternadas às imagens relativas 

à fala do especialista. 
 

Locação: bosque da unidade 

Maracanã do CEFET/RJ. 

 

Especialista aborda: 
 

A Logística reversa e a 

Responsabilidade 

Compartilhada. 
 

BG: áudio ambiente. 
 

TR 

 

FADE OUT  TO BLACK 

 

FADE OUT 
02≈03 

segundos 

13 

ARQ 

 

MENSAGEM FINAL 
 

30 segundos 
Sequência de imagens naturais, 

exuberantes, finalizando com 

um pôr do Sol com contraste de 

silhuetas.  

 

Locutor em OFF: 

“Se cada um de nós fizer a sua 

parte, estaremos, todos, 

contribuindo para a 

preservação do Meio 

Ambiente, pois acredita-se que 

entender, contribuir e respeitar 

as dinâmicas naturais seja 

fundamental para a construção 

de uma relação mais  
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CENA VÍDEO 

 

ÁUDIO 

 

 

TEMPO 

 

CONT 

 

 

 

sustentável entre o Homem e o 

Meio Ambiente.” 
 

BG: música incidental. 
 

 

TR 

 

FADE OUT  TO BLACK 

 

FADE OUT 
02≈03 

segundos 

CRED 

 

 

Créditos em scroll full screen 

ou  

Créditos em scroll lateral 

com PIP’s de Making Of 

+ 

Logo da TV CEFET/RJ 

(full screen) 
 

BG: música incidental. 

 

 

60 segundos 

 

 

TR FADE OUT TO BLACK 

 

FADE OUT 

 

02≈03 

segundos 

END 

 

 

BLACK 

 

 

OFF 02 minutos 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

01 – Sexo: 

A - Masculino 

B - Feminino 

 

02 – Idade: 

A - Menos de 16 anos  

B - De 16 a 18 anos 

C - De 19 a 22 anos 

D - De 23 a 27 anos  

E - De 28 a 33 anos 

F - De 34 a 40 anos 

G - De 41 a 50 anos 

H - Acima de 50 anos  

 

03 – Estado civil: 

A - Solteiro (a)      

B - Casado (a)      

C - Viúvo (a) 

D - Separado (a) 

E - Divorciado (a) 

 

04 – Marque com X os itens relacionados nos quadros abaixo.  
 

 

Itens que possui em sua residência/família 
 

 

Quantitativo 
 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros      

Empregados domésticos      

Automóveis      

Motocicletas      

Aparelhos de TV      

Desktops / notebooks / tablets      

Geladeiras      

Freezers      

Lava louças      

Micro-ondas      

Máquinas de lavar roupa      

 
 

Grau de Instrução 
 

Do Pai Da Mãe 

Sem escolaridade   

Fundamental incompleto   

Fundamental completo / Médio incompleto    

Médio completo / Superior incompleto   

Superior completo / Especialização / Mestrado / Doutorado   

Não sei informar   
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05 – Como cursou o Ensino Médio? 

A - Integralmente em escola pública   

B - Integralmente em escola particular  

C - Maior parte em escola pública 

D - Maior parte em escola particular 

 

06 – Como concluiu o Ensino Médio? 

A - Curso regular     

B - Curso supletivo 

C - Prova ENEM 

 

07 – O que você espera do Curso de Graduação do CEFET/RJ? 

A - Formação profissional para trabalho  

B - Formação teórica para pesquisa   

C - Formação para atividade pedagógica  

D - Aquisição de conhecimento específico 

E - Aquisição de cultura geral 

F - Diploma de curso superior 

 

08 – Marque o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter globalmente 

informado (a): 

A - TV       

B - Rádio      

C - Jornais      

D - Revistas 

E - Internet no desktop 

F - Internet no smartphone, notebook ou tablet 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PRÉ-EXIBIÇÃO 

 

 

Questão 01 – Assinale a afirmativa correta: 

A - A aplicação de multas é o principal instrumento para o sucesso dos programas de Gestão 

de Resíduos Sólidos, pois gera o necessário efeito punitivo para empresas não alinhadas com a 

Sustentabilidade Ambiental. 

B - A Gestão de Resíduos Sólidos representa um conjunto de ações que visa o repensar, o 

reduzir, o reutilizar e o reciclar dos resíduos sólidos gerados nos ambientes domésticos, 

industriais, comerciais, escolares e hospitalares.  

C - A Gestão de Resíduos Sólidos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários é de 

competência exclusiva dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

D - A Gestão de Resíduos Sólidos implica em ações integralmente alinhadas com a Cadeia 

Produtiva, independente da natureza física e da composição química dos resíduos sólidos 

gerados nos ambientes domésticos, comerciais escolares e hospitalares. 

 

 

Questão 02 – Qual a afirmativa que melhor define Logística Reversa? 

A - Processo que garante incentivo fiscal para empresas não alinhadas com a Sustentabilidade 

Ambiental, mediante a compra de Cotas de Carbono para reverter o aquecimento global do 

planeta. 

B - Processo no qual os resíduos retornam à fonte geradora inicial para lhes proporcionar uma 

possível reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente correta.  

C - Conjunto de medidas responsável pela logística da Cadeia Produtiva, visando tão somente 

reverter o desperdício de matéria-prima.  
D - Conjunto de ações baseado na Análise do Ciclo de Vida dos produtos, visando tão somente 

a melhoria contínua da logística da produção. 

 

 

Questão 03 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? 

A – Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Lixões, 

com vistas à otimização da produção. 

B - Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Aterros 

Sanitários, com vistas a incentivar a consciência ambiental dos empresários do setor produtivo 

industrial. 

C - Significa praticar ações de conscientização ambiental e de otimização da produção, com 

vistas a reduzir a quantidade de resíduos gerada nos ambientes domésticos e industriais. 

D - Significa adotar medidas para minimizar a extração de matéria-prima do Meio Ambiente 

para abastecer a Cadeia Produtiva e consequentemente reduzir a geração de resíduos nos seus 

processos. 
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Questão 04 – Melhor definição para Aterro Sanitário: 

A - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo hospitalar, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

B - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo radioativo, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

C - Área específica previamente planejada onde o lixo é devidamente acomodado e isolado do 

solo, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

D - Área específica não planejada onde o lixo, previamente imunizado, passa por um processo 

de coleta seletiva manual, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

 

 

Questão 05 – Poluição x Contaminação, assinale a alternativa correta: 

A - A contaminação representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

poluição representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente que 

podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

B - A poluição e a contaminação representam qualquer alteração ecológica percebida no Meio 

Ambiente. 

C - A poluição representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

contaminação representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente 

que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

D - A poluição e a contaminação representam a presença de agentes químicos e/ou patogênicos 

no Meio Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

 

 

Questão 06 – Resíduo orgânico x Resíduo inorgânico, assinale a afirmativa correta: 

A - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

B - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

C - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

D - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PÓS-EXIBIÇÃO 

 

 

Questão 01 – Assinale a afirmativa correta: 

A - A aplicação de multas é o principal instrumento para o sucesso dos programas de Gestão 

de Resíduos Sólidos, pois gera o necessário efeito punitivo para empresas não alinhadas com a 

Sustentabilidade Ambiental. 

B - A Gestão de Resíduos Sólidos representa um conjunto de ações que visa o repensar, o 

reduzir, o reutilizar e o reciclar dos resíduos sólidos gerados nos ambientes domésticos, 

industriais, comerciais, escolares e hospitalares.  

C - A Gestão de Resíduos Sólidos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários é de 

competência exclusiva dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

D - A Gestão de Resíduos Sólidos implica em ações integralmente alinhadas com a Cadeia 

Produtiva, independente da natureza física e da composição química dos resíduos sólidos 

gerados nos ambientes domésticos, comerciais escolares e hospitalares. 

 

 

Questão 02 – Qual a afirmativa que melhor define Logística Reversa? 

A - Processo que garante incentivo fiscal para empresas não alinhadas com a Sustentabilidade 

Ambiental, mediante a compra de Cotas de Carbono para reverter o aquecimento global do 

planeta. 

B - Processo no qual os resíduos retornam à fonte geradora inicial para lhes proporcionar uma 

possível reutilização, reciclagem ou disposição final ambientalmente correta.  

C - Conjunto de medidas responsável pela logística da Cadeia Produtiva, visando tão somente 

reverter o desperdício de matéria-prima.  
D - Conjunto de ações baseado na Análise do Ciclo de Vida dos produtos, visando tão somente 

a melhoria contínua da logística da produção. 

 

 

Questão 03 – O que significa “reduzir a geração de lixo na fonte”? 

A – Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Lixões, 

com vistas à otimização da produção. 

B - Significa destinar os resíduos gerados pela Cadeia Produtiva diretamente para os Aterros 

Sanitários, com vistas a incentivar a consciência ambiental dos empresários do setor produtivo 

industrial. 

C - Significa praticar ações de conscientização ambiental e de otimização da produção, com 

vistas a reduzir a quantidade de resíduos gerada nos ambientes domésticos e industriais. 

D - Significa adotar medidas para minimizar a extração de matéria-prima do Meio Ambiente 

para abastecer a Cadeia Produtiva e consequentemente reduzir a geração de resíduos nos seus 

processos. 
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Questão 04 – Melhor definição para Aterro Sanitário: 

A - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo hospitalar, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

B - Área específica previamente planejada e destinada a disposição final de lixo radioativo, 

minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

C - Área específica previamente planejada onde o lixo é devidamente acomodado e isolado do 

solo, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

D - Área específica não planejada onde o lixo, previamente imunizado, passa por um processo 

de coleta seletiva manual, minimizando prejuízos ao Meio Ambiente. 

 

 

Questão 05 – Poluição x Contaminação, assinale a alternativa correta: 

A - A contaminação representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

poluição representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente que 

podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

B - A poluição e a contaminação representam qualquer alteração ecológica percebida no Meio 

Ambiente. 

C - A poluição representa qualquer alteração ecológica percebida no Meio Ambiente. A 

contaminação representa a presença de agentes químicos e/ou patogênicos no Meio Ambiente 

que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

D - A poluição e a contaminação representam a presença de agentes químicos e/ou patogênicos 

no Meio Ambiente que podem tornar-se nocivos à saúde humana. 

 

 

Questão 06 – Resíduo orgânico x Resíduo inorgânico, assinale a afirmativa correta: 

A - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

B - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, possuem origem biológica. 

C - Os resíduos inorgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 

D - Os resíduos orgânicos, como vidro, plástico e metal, não possuem origem biológica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS 

 

 
 



140 

  

ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VÍDEO 
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ANEXO C – AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM 

 

 


