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Começo de 
conversa...

Esta coleção Experiências Coletivas em Comuni-
dades Tradicionais é resultado do trabalho desenvolvido 
por meio de prestação de serviços pelo Instituto Socieda-

de, População e Natureza (ISPN) para a execução do Programa 
de Apoio a Comunidades Tradicionais (PACT), atendendo a Con-
dicionante de Licenciamento no âmbito do projeto de Expan-
são da Estrada de Ferro Carajás (EEFC), executado pela empresa 
Vale S/A, que envolve 25 comunidades no estado do Maranhão.

O objetivo desta coleção é trazer informações sobre cinco dife-
rentes experiências que vêm sendo desenvolvidas com o apoio a 
projetos realizados nas comunidades envolvidas no PACT. Os te-
mas são: 1) Quintais produtivos e criação de pequenos animais; 
2) Horticultura da produção familiar, 3) Piscicultura; 4) Beneficia-
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mento da produção agroextrativista; e 5) Meio Ambiente e Reci-
clagem. Tais projetos foram estruturados a partir de discussões 
e diagnósticos realizados em cada uma das comunidades onde 
as atividades produtivas foram desenvolvidas, como também 
nas que se pretende desenvolver, e que priorizou um projeto 
que veio a ser apoiado. 

As experiências aqui apresentadas são tidas como exemplos de 
boas práticas e refletem de alguma forma a diversidade de inte-
resses das 25 comunidades apoiadas que representam a plura-
lidade de vocações e a oferta de oportunidades para as famílias 
envolvidas. 

A intenção é que a descrição detalhada dessas tecnologias e 
os desafios para o desenvolvimento das ações, e mesmo para a 
gestão dos projetos pelas associações locais, estejam disponíveis 
para lideranças comunitárias e assessores, tornando-se um ins-
trumento de intercâmbio e disseminação dessas boas práticas. 

Compartilhando 
experiências 

A experiência sobre o tema “Meio Ambiente e 
Reciclagem”, que será compartilhada nesta cartilha, foi 
pensada e construída pelos moradores dos povoados 

de Vila Varig, município de Bom Jardim, e Vila União, município 
de Buriticupu - MA. A iniciativa é uma parceria com o ISPN, no 
âmbito do processo de implantação do PACT, a partir do Projeto 
de Expansão da Estrada de Ferro Carajás (EEFC/Vale).

Esses povoados fazem parte de um grupo de 25 comunidades 
que durante quatro anos trabalharam três linhas de ação: i) For-
talecimento institucional; ii) Direitos sociais e políticas públicas e 
iii) Cadeias produtivas.

Durante o mês de abril de 2016, aconteceram duas oficinas so-
bre cadeias produtivas, uma no município de Santa Inês e outra 
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Uma prosa sobre  
meio ambiente e reciclagem

em Itapecuru Mirim. Durante esta atividade, cada povoado foi 
representado por três moradores, que identificaram e construí-
ram a caracterização das três principais cadeias produtivas pra-
ticadas em seus povoados. As cadeias produtivas priorizadas pe-
los povoados de Vila Varig e Vila União foram a pesca e a horta.

A partir do processo de execução dos projetos, ficou evidente 
que o lixo era um dos principais problemas a serem enfrenta-
dos. Com isso, trabalhar esse tema traria maior benefício socio-
ambiental para as famílias daquelas localidades. 

Estrada de Ferro Carajás e leito do rio Pindaré.

Os temas meio ambiente e reciclagem têm 
sido amplamente discutidos no Brasil e no mundo. 
Com isso, a reciclagem surge sempre como uma alter-

nativa para reduzir e reutilizar os resíduos despejados no meio 
ambiente. O grande problema está na quantidade de lixo que 
é produzido diariamente, o que não corresponde à capacidade 
que se tem para reciclar.
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Deve-se levar em consideração que a reciclagem ainda é vista 
pela maioria dos cidadãos apenas como uma possibilidade de 
geração de renda. Porém, o correto seria pensar no reaprovei-
tamento como um compromisso para a redução do lixo, uma 
grave problemática ambiental.

Você sabe como surgiu a proposta da reciclagem?

Ela surgiu a partir da necessidade de reduzir custos, com a rein-
trodução e reaproveitamento nos meios de produção, de parte 
de tudo aquilo produzido anteriormente e, que depois se torna-

ria lixo. Esses resíduos passaram então a ser coletados, separa-
dos e processados.

No Brasil, os investimentos na linha de reaproveitamento a partir 
da reciclagem, como a implantação de centros de tratamento 
de resíduos, são irrisórios ou, melhor dizendo, inexistentes diante 
da realidade de consumo diário da população.

E se nos centros urbanos o problema com o lixo tem grandes 
proporções, imaginem nas áreas rurais onde as ações e as políti-
cas públicas são contingenciadas ou inexistentes? 

Lixo despejado no meio ambiente. Povoado Vila União, Buriticupu - MA Mutirão de limpeza do espaço da escola onde será construída a praça. Povoado 
Vila União, Buriticupu - MA
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Passo a passo 

Todo e qualquer processo de desenvolvimento 
e educação deve seguir as seguintes etapas: identificar 
a problemática, definir parcerias, planejar as ações, im-

plantar, organizar, monitorar e avaliar. O sucesso das ações de-
pende dessas etapas, mas bem mais que isso, o produto social 
nele envolvido e quais seus desmembramentos a curto, médio 
e longo prazo.

Abaixo estão destacadas algumas etapas importantes que fo-
ram realizadas antes, durante e depois do projeto sobre Meio 
ambiente e Reciclagem nos povoados de Vila Varig e Vila União.

As mesmas metodologias trabalhadas com os povoados de Vila 
Varig e Vila União podem ser replicadas para quaisquer grupos 
de interesse.

Mutirão de coleta realizada local comunidade Vila União, município de Buriticupu - MA
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Etapas

 ▶ Identificar com os grupos que serão envolvidos no proces-
so quais são as principais problemáticas enfrentadas a res-
peito do lixo em seu povoado, comunidade ou escola. É in-
teressante trabalhar perguntas norteadoras com o grupo;

 ▶ Definir parcerias para colocar em prática as ações. Geral-
mente, as igrejas, escola e/ou sindicatos são boas parcerias 
quando se pretende envolver um grupo mais heterogêneo;

 ▶ Planejar e organizar as ações que serão necessárias para 
solucionar ou minimizar a problemática identificada. É im-
portante elaborar um cronograma para definir prazos;

 ▶ Implantar e executar as ações. É interessante fazer regis-
tros fotográficos de todas as etapas. Isso é fundamental 
para fazer uma comparação do antes e do depois; 

 ▶ Monitorar constantemente todo o processo de implanta-
ção. Deve-se demandar essa tarefa ao grupo, a fim de forta-
lecer o aspecto da valorização e da responsabilidade;

 ▶ Avaliar com o coletivo os resultados e produtos alcançados. 
Isso ajuda a identificar quais foram as fragilidades e as solu-
ções trabalhadas durante a execução do processo.

Fáb
io Ferreira

◀ Comunidade Vila União,  
município de Buriticupu - MA



1312

Todo o trabalho de educação, seja qual for, deve sempre ser 
construído com a participação dos atores e parceiros locais. E foi 
exatamente assim que aconteceu.

Primeiro, foram realizadas reuniões com os atores locais, em que 
foi identificado que o lixo despejado de forma irregular no po-
voado causava não apenas dano à saúde dos moradores, mas 
também grande impacto ambiental, pois não existe coleta sele-
tiva nos dois povoados.

Em seguida as escolas de Vila Varig e Vila União foram definidas 
como parceiros (pontos focais) para trabalharem o tema. As es-
colas, assim como as igrejas, trazem consigo a característica de 
agregar a comunidade local, a partir do seu eixo de atuação. 

A ideia foi aproveitar o maior envolvimento dos moradores e in-
seri-lo em todas as etapas do projeto, desde o seu planejamento, 
implementação, até o seu monitoramento.

Na Vila União, o ponto focal foi a Escola José de Anchieta, de 
ensino fundamental e supletivo, e, na Vila Varig, foi a EMEB São 
Pedro I, escola municipal de ensino básico. 

Após definir a parceria com as escolas, foram formados os con-
selhos gestores do projeto. Participaram desse conselho, os dire-
tores das escolas, professores, pais, alunos e moradores. É mui-
to importante envolver todos os grupos locais, pois a educação 
ambiental deve ser entendida e vivenciada por todos e não ape-
nas pelos alunos.

Escola EMEB São Pedro I, parceira do projeto. Povoado Vila Varig, Bom Jardim - MAOficina de Reciclagem na Comunidade Vila Varig, Bom Jardim - MA
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Em seguida, foi construída uma proposta, com cronograma e 
planos de trabalho. Aprovada a proposta, a escola organizou uma 
reunião convidando todo o povoado para apresentar o projeto e 
sensibilizar os moradores sobre sua importância socioambiental.

As atividades previstas no Plano de Trabalho foram executadas 
seguindo o cronograma. Nem sempre as atividades acontece-
ram dentro do previsto, o que é normal, pois sempre há impre-
vistos. Nesse sentido, os processos de assessoria e monitora-
mento foram essenciais para a identificação das problemáticas 
e, consequentemente, da busca coletiva pela solução. 

A proposta previu diversas atividades que envolveram direta-
mente pais, alunos, moradores e professores. A seguir:

 ▶ Mutirões de identificação dos principais lixos produzidos 
nos povoados;

 ▶ Mutirão de coleta de garrafas PET, plásticos e pneus;

 ▶ Estabelecimento de um conselho gestor para o projeto;

 ▶ Palestra sobre os principais danos socioambientais do lixo a 
curto, médio e longo prazo, classificação do lixo, decompo-
sição e leis ambientais; 

 ▶ Módulos de capacitação em produção de objetos e artesa-
natos, utilizando pneus, garrafas PET e plásticos para a pro-
dução de sofás, mesinhas de centro, araras, floreiras, vas-
souras e boi-bumbá;

 ▶ Palestras sobre os temas “Serviço Público e Meio Ambiente 
- suas aplicações e responsabilidades” e “Resíduos – danos 
a curto, médio e longo prazo” As capacitações foram minis-
tradas por parcerias locais e abertas a toda a comunidade;

 ▶ Produção e apresentação de uma peça de teatro sobre o 
tema, envolvendo alunos, pais e professores. A peça foi es-
crita e apresentada pelos atores envolvidos no processo;

 ▶ Seminário dialogado com a participação do poder público, 
órgãos ambientais, Ministério Público sindicatos e socieda-
de civil, órgãos ambientais e de fiscalização - como o Ins-
tituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade 

Mutirão de limpeza do espaço da escola onde será construída a praça. Povoado 
Vila União, Buriticupu - MA
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(ICMBio), secretarias municipais de Educação e Meio Am-
biente, igrejas locais, sindicatos, associações vizinhas e Vale; 

 ▶ Construção de um espaço, como a praça, dentro das de-
pendências das escolas da Vila Varig e Vila União, utilizando 
objetos produzidos pelos moradores a partir dos módulos 
de capacitação.

O seminário, quando consegue prever a participação dos gru-
pos de gestão e fiscalização local, tem grandes chances de al-
cançar melhores resultados.

É importante aproximar a gestão municipal e os órgãos fiscali-
zadores para a realidade dos povoados. Isso ajuda a promover 

a sensibilização dos agentes quanto ao problema do lixo e do 
meio ambiente e quanto à efetiva cobrança da sociedade civil 
para a realização de ações reais e permanentes quanto ao pro-
cesso de implementação dos direitos básicos essenciais.

Neste seminário, os grupos cobraram do poder público a cons-
trução de um Plano de Ação para resolver os desafios da questão 
do lixo. O povoado pediu que a prefeitura municipal priorizasse, 
entre outras coisas, a coleta seletiva do lixo no meio rural, com a 
proposta da criação de aterros sanitários e núcleos de reciclagem.

Você sabia...

Que o mercado de produtos aumenta a cada dia e com isso, au-
menta o consumo desacelerado das pessoas que são atraídas 
pela sedução do poder de “ter”, sendo que na maioria das vezes 
não precisa. Mas os atrativos são tantos e tão bem elaborados 
que mecanicamente compramos, usamos e desusamos quase 
que na mesma velocidade.

Com isso o meio ambiente a nossa volta é drasticamente afeta-
do por dois princípios do capitalismo.

1. Produzir coisas para durarem menos e com isso o consumi-
dor se torna escravo do consumo;

2. Maior aditivo de química em produtos como por exemplo 
sacolas e embalagens plásticas. Se duram mais, o produtor 
gasta menos, se duram mais, maior tempo para se decom-
por no meio ambiente.

O problema do lixo às margens da ferrovia. Povoado Vila União, Buriticupu - MA
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O resultado dessa engrenagem é o uso cada vez maior e mais 
cruel dos recursos naturais, pois toda a matéria prima usada em 
tudo o que consumimos, vem do meio ambiente. 

O mercado, buscando reduzir custos, produz embalagens cada 
vez mais resistentes e cada vez mais tóxicas. Isso significa mais 
tempo para decompor no meio ambiente. 

Vamos conhecer agora a classificação de alguns lixos que se pro-
duz hoje no mundo e que são descartados no meio ambiente:

Tipos de Lixo

Lixo doméstico: produzido pelas famí-
lias, restos de alimentos, produtos dete-
riorados, jornais, revistas, embalagens 
em geral, papel higiênico, etc.

Lixo público: originado nos serviços 
de limpeza pública, incluindo varrição 
de vias públicas, repartições públicas, 
limpeza de áreas de feiras livres, córre-
gos, etc. É constituído principalmente 
por restos de vegetais, podas de árvores, 
embalagens, jornais, madeira, papéis e 
plásticos.

Lixo industrial: produzido pelas diversas 
atividades industriais. Pode ser formado 
por cinzas, lodos, resíduos alcalinos ou 
ácidos, papeis, plásticos, metais, vidros, 
cerâmica, borracha, madeira, entre 
outros.

Lixo espacial: originado de restos 
provenientes de objetos lançados pelo 
homem no espaço. Composto principal-
mente por peças de foguetes, satélites 
artificiais e fragmentos de aparelhos 
que explodiram.

Lixo hospitalar: composto por variados 
tipos de resíduos sépticos, seringas, 
agulhas, bisturis, ampolas, materiais 
radioativos, etc. Esse tipo de lixo deve 
passar por tratamento diferenciado 
(incineração). Em contato com o meio 
ambiente causa grandes danos ambien-
tais e se manipulado para reaproveita-
mento pode causar graves problemas 
de saúde.

Lixo radioativo – resíduo resultante de 
rejeitos radioativos, como pilhas, bate-
rias, embalagens de agrotóxicos, emba-
lagens de venenos, embalagens. Devem 
ser enterrados em local com a devida 
estrutura de tratamento e segurança e 
nunca pode ser reutilizado.
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Esses lixos têm também, uma classificação própria quanto ao 
seu tempo de decomposição no meio ambiente. Alguns, são tão 
resistentes, que calcular esse tempo com exatidão ainda é um 
desafio.

Na tabela abaixo, vamos conhecer alguns desses objetos e o 
tempo em anos e meses, que levam para se decompor.

Tempo de decomposição do lixo

Papel: de 03 a 06 meses Alumínio: mais de 200 anos

Vidro: mais de 1000 anos Plástico: mais de 400 anos

Filtro de cigarro: mais de 05 anos Borracha: indeterminado

Madeira pintada: mais de 13 anos Cascas de frutas: de 01 a 03 meses

Pano: de 06 meses a 1 ano Chiclete: 05 anos

Metal: mais de 100 anos Fralda descartável: 600 anos

Todos podem contribuir para a redução de lixo, realizando pe-
quenas mudanças nos nossos hábitos diários. Para ajudar, va-
mos conhecer os cinco R’s da sustentabilidade:

 ▶ Repensar o processo sobre como são produzidas as coisas 
que são consumidas, avaliando o valor ambiental e social 
nelas embutido;

 ▶ Reduzir a quantidade de embalagens, evitando o desper-
dício;

 ▶  Recusar as coisas que agridem o meio ambiente, como ir 
ao supermercado e trazer várias sacolas plásticas;

 ▶ Reutilizar as vasilhas plásticas de margarina, garrafas PET, 
trocando a sacola plástica por papelão durante as compras;

 ▶ Reciclar todos os resíduos que 
forem possíveis, dando novos 
destinos aos mesmos.
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Sobre as  
comunidades

A Vila Varig, localizada no município de Bom 
Jardim – MA, e a Vila União, em Buriticupu – MA, são 
comunidades tradicionais. Ambas têm como principais 

atividades a pesca no Rio Pindaré, as roças, a criação de animais 
de pequeno e médio porte e, algumas poucas famílias, a criação 
de gado.

Essas localidades estão às margens da ferrovia da Vale. O acesso 
a esses povoados se dá via ramais. Estão “distantes geografica-
mente” da sede de seus municípios e, com isso, distantes tam-
bém da maioria dos serviços básicos e essenciais, entre eles a 
coleta seletiva de lixo.

O problema com o desrespeito ao meio ambiente é tão grave, 
que existe um ministério próprio para o tema e os vários órgãos 
de gestão que foram instituídas em todo o brasil, nos estados e 
em boa parte dos municípios, com a função de fiscalizar e fazer 
valer a lei para quem causar dano ao meio ambiente.

Vamos conhecer alguns desses órgãos

 ▶ Ministério do Meio Ambiente – MMA

 ▶ Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA

 ▶ Órgão Consultivo e Deliberativo - CONAMA

 ▶ Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis – IBAMA;

 ▶ Instituto Chico Mendes para Biodiversidade – ICMBIO

 ▶ Secretárias Estaduais e municipais de meio ambiente

 ▶ Delegacias de Meio Ambiente

Precisamos entender que sozinhos esses órgãos e instituições 
não podem fazer muita coisa. Cada cidadão tem o dever de fazer 
a sua parte, cuidando e denunciando os crimes ambientais. 
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A ausência desses serviços tem obrigado os moradores dessas co-
munidades a despejarem seus lixos nos quintais a céu aberto, na 
faixa de linha do trem e às margens do Rio Pindaré - um dos princi-
pais afluentes do Rio Mearim e importante para a sobrevivência da 
fauna, da flora e de diversos povos que vivem ao seu redor.

Lixo depositado as margens do rio Pindaré. Povoado Vila Varig, Bom Jardim - MA
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Lixo sendo queimado no quintal. Povoado Vila União, Buriticupu - MA
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próprias responsabilidades com a problemática do lixo e suas 
consequências para o meio ambiente.

As lições aprendidas com essa experiência dizem respeito à per-
cepção que se teve sobre a vulnerabilidade dos moradores das 
comunidades rurais, quanto à garantia de seus direitos básicos 
fundamentais, neste caso a coleta seletiva do lixo.

Quanto à participação popular na gestão do município, existe a 
necessidade de fortalecer a presença dos moradores dos povo-
ados nos conselhos locais para que possam cobrar e fiscalizar 
a ação municipal, inclusive reivindicando a criação de aterros 
sanitários.

Outra lição aprendida foi que a valorização dos atores locais fez 
com que se sentissem parte do projeto, trazendo maior envolvi-
mento da escola e dos moradores locais, o que tornou o proces-
so mais rico, participativo e democrático.

É importante que se dê uma nova modelagem e se criem no-
vas metodologias para abordar o tema “Meio Ambiente e Reci-
clagem” no contexto rural. Ao mesmo tempo, faz-se necessário 
o incentivo à percepção individual de cada um/uma sobre a res-
ponsabilidade de cuidar do lixo e do meio ambiente ao seu redor. 

Desafios e  
lições aprendidas

São três os grandes desafios na questão “Meio 
Ambiente e Reciclagem”. O primeiro é sensibilizar o po-
der público municipal quanto ao direito à coleta seletiva 

do lixo pelos moradores das zonas rurais. 

O segundo desafio é a institucionalização de um plano de ges-
tão municipal sobre o lixo que priorize não apenas a sua cole-
ta, mas a criação de aterros sanitários e núcleos de reaproveita-
mento de resíduos. De nada adianta despejar o lixo em lixões, 
pois além de ser ilegal, significa tirar o problema de um lugar e 
levar para outro.

O terceiro, e talvez o mais difícil, está em construir com as comu-
nidades, e com a sociedade como um todo, uma consciência am-
biental, a partir de um olhar mais amplo e reflexivo sobre suas 
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Esta cartilha foi produzida através da metodologia de Design Participa-
tivo, em duas oficinas realizadas com a participação de representantes 
das comunidades assessoradas pelo ISPN, no âmbito do PACT.

O envolvimento das comunidades na produção desta cartilha tem o 
objetivo de potencializar o sentimento de apropriação deste material 
didático e, consequentemente, reforçar a multiplicação de seu conteú-
do dentro da comunidade.

Durante as oficinas, os participantes foram envolvidos nas tomadas de 
decisão referente ao desenvolvimento deste projeto gráfico, bem como 
na produção de desenhos e fotografias para ilustrar esta cartilha.

COMUNIDADES E PARTICIPANTES DA OFICINA NA TEMÁTICA MEIO 
AMBIENTE E RECICLAGEM:

Vila Varig (Bom Jardim – MA): Adailton Costa Rosa, Fábio Junior de 
Araújo Silva e Jéssica Moraes Campelo

Vila União (Buriticupu –MA): Edmar Alves de Sousa, Fábio Ferreira Araú-
jo e Raquell Araújo Oliveira Moura

Ficha catalográfica
Coleção Experiências Coletivas em Comunidades Tradicionais (Meio 
Ambiente e Reciclagem) / Silvia Teixeira - Brasília: ISPN, 2018. pp
32 p.
ISBN: 978-85-63288-28-8
1. Comunidades tradicionais; 2. Agricultura familiar; 3. Atividades 
produtivas; 4. Projetos Ecossociais; 5. Experiências coletivas.
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