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RESUMO 

 

Diante do crescente aumento tecnológico, em uma tentativa de uma inclusão digital, o 

Governo Federal Brasileiro implementou o Projeto Um Computador por Aluno (UCA), em 

escolas da rede básica de ensino, de vários estados brasileiros, incluindo Sergipe. Diante 

disso, esta pesquisa está voltada para a análise da Política Pública do Projeto UCA, se esta 

prevê algum tipo de orientação para o descarte dos RSE do Projeto no município Barra dos 

Coqueiros - SE. Tendo como principal objetivo verificar os desafios do descarte desses SER. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois acredita-se que esse método nos 

auxilia melhor na coleta de informações. Como campo empírico foram selecionadas a Escola 

Estadual Coelho Neto, o Colégio Estadual Prof. José Franklin e o Colégio Estadual Carlos 

Firpo, todas localizadas no município da Barra dos Coqueiros – SE, por terem sido atuantes 

do projeto piloto do UCA em Sergipe. Como instrumentos de coleta de dados foram 

utilizados: a revisão bibliográfica em todo o desenvolvimento da pesquisa e a pesquisa 

diagnóstica e o estudo de caso; a coletada de dados foi feita através de entrevistas 

semiestruturadas com 4 pessoas, sendo 2 responsáveis pelo Projeto UCA na Secretária do 

Estado da Educação (SEED) e 2 coordenadores de cada uma das escolas participantes do 

projeto UCA na Barra dos Coqueiros; e suas análises foram baseadas na Análise Textual 

Discursiva. As análises dos dados revelaram que o Projeto UCA está totalmente parado em 

todas as escolas do município da Barra dos Coqueiros por problemas nos laptops, por estarem 

ultrapassados tecnologicamente e por falta de manutenção, tanto da estrutura física das 

escolas quanto dos computadores portáteis. Concluiu-se uma falta de conhecimento por parte 

da equipe do Projeto sobre o destino dos resíduos eletrônicos provenientes deste e que não 

existe uma política pública a respeito do mesmo problema no que tange o citado projeto. 

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental. Inclusão Digital. Problema Socioambiental. Resíduos 

Sólidos Eletrônicos 
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INTRODUÇÃO 

 

A Primeira Revolução Industrial, ocorrida no final do século XVIII, deu início ao 

grande aumento de mercadorias industrializadas, marcando assim o começo de um grande 

processo de mecanização nos sistemas de produção e posteriormente o desenvolvimento 

tecnológico. Desde então, a sociedade está vivendo em um mundo cada vez mais globalizado, 

em que tudo está envolvido, direta ou indiretamente, com aparelhos eletrônicos ou 

eletroeletrônicos.  

A modernização tecnológica trouxe consigo conforto e facilidade para a vida das 

pessoas de forma bastante abrangente, desde serviços domésticos, lazer e até na saúde, com os 

novos aparelhos para tratamentos e exames. Por esse motivo, a procura por tecnologia – sendo 

referida aqui como a ciência cujo objeto é a aplicação do conhecimento técnico e científico 

para fins industriais e comerciais (AURÉLIO, 2008) – aumentou em todo mundo e é 

perceptível uma tendência em aumentar ainda mais. 

Esse aumento tecnológico se tornou mais visível e solidificado na vida de qualquer 

pessoa pertencente à Geração Y1, o que antes era tecnologia utilizada de forma ampla pela 

sociedade, passou a ser cada vez mais minimalista e específica, na forma de pequenos 

aparelhos individuais, como computador e principalmente celulares. Atualmente estamos na 

Geração Z, que de acordo com Melo (2014), é constituída por pessoas nascidas do final da 

década de 90 até os dias de hoje. Antes destas houve ainda Geração X, sendo que a cada 20 

anos aproximadamente surge uma nova geração. 

Nesse campo cada vez mais moderno e com amplitudes infinitas, já seria esperado que 

toda essa tecnologia conseguisse abranger também áreas como a da informação e 

comunicação, como é o caso das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), que  

Podem contribuir com o acesso universal da educação, a equidade na 

educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento 

profissional de professores, bem como melhorar a gestão, a governança e a 

administração educacional ao fornecer a mistura certa e organizada de 

políticas, tecnologias e capacidades (UNESCO, 2016, s/p). 

No campo educacional, as TIC têm auxiliado no incentivo para que os(as) alunos(as) 

atuais permaneçam por mais tempo focados nos estudos, já que esses discentes cresceram 

                                                           
1 Veloso et al. (2008) define como pertencente a essa geração Y, todas as pessoas que nasceram a partir de 1979. 
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informatizados e em um período em que qualquer outra coisa parece menos interessante do 

que um computador.  

Nesse contexto, torna-se imprescindível para a educação, que as escolas também 

acompanhem essa modernização tecnológica, trazendo alternativas para a inserção das TIC no 

processo de ensino. Porém Melo & Tosta (2008) ressalvam que essas crianças e adolescentes 

são também os mais prejudicados, de modo que o desenvolvimento neuronal acaba sendo 

moldado preguiçosamente, tornando esse o maior desafio da educação de hoje, incentivar o 

uso de tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, não permitir que o conhecimento se torne 

fragmentado e cada vez mais supérfluo.  

Em proposta para a resolução de um problema, muitos veem à escola como um 

condutor das pessoas ao conhecimento científico e pensando nisso a sociedade e os 

governantes sempre delegam às instituições de ensino o dever de trabalhar temas que possam 

ajudar na mudança de comportamento e na sensibilização.  

Uma das alternativas do governo para a educação foi a implementação do Projeto Um 

Computador por Aluno (UCA), objeto de estudo deste trabalho, na tentativa de mostrar uma 

forma mais adequada e socialmente construtiva para o uso das TIC. 

O Projeto UCA do Governo Federal em parceria com estados e municípios de todo o 

país, foi implementado através da distribuição de computadores portáteis a alunos(as) e 

professores da rede pública de ensino. Sendo dado início a implementação desse projeto no 

estado de Sergipe em 2010, na Barra dos Coqueiros, com o UCA Total, que corresponde à 

implementação do Projeto em todas as Escolas do município, totalizando 12 escolas, 3 da rede 

estadual e 9 da rede municipal. 

Posteriormente, outros municípios sergipanos também foram inseridos no Projeto 

UCA, contemplando escolas públicas, quer da rede estadual, quer municipal, quer federal 

(mas não em sua totalidade, como ocorreu com Barra dos Coqueiros): Aracaju, Capela, 

Itabaiana, Poço Verde, Santa Luzia do Ithanhy, Simão Dias, Moita Bonita, Nossa Senhora da 

Glória, São Cristóvão e Tobias Barreto. 

Porém, surge outro problema decorrente do uso exagerado de aparelhos eletrônicos, a 

velocidade que esses se tornam ultrapassados e considerados lixo pela maioria da população, 

aumentando descontrolavelmente a produção de Resíduos2 Sólidos Eletrônicos (RSE), 

                                                           
2 Concordando com Demajorovic (1995), o termo "lixo" foi substituído por "resíduos", porque “antes, aqueles 

que eram entendidos como meros subprodutos do sistema produtivo, passaram a ser encarados como 

responsáveis por graves problemas de degradação ambiental. Além disso, "resíduos" diferenciam-se do termo 

"lixo" porque, enquanto este último não possui qualquer tipo de valor, já que é aquilo que deve apenas ser 
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contribuindo para aumento exacerbado de resíduos na natureza, poluindo e contaminando 

cada vez mais o planeta.   

É de conhecimento geral que qualquer tipo de material descartado de forma incorreta 

pode promover danos de vários aspectos. Com os equipamentos eletrônicos não poderia ser 

diferente, eles possuem em sua composição uma enorme diversidade de materiais com um 

alto potencial poluidor, como plástico, vidro e principalmente metais pesados, que estão 

normalmente presentes na natureza e são necessários, em pequenas quantidades, para a 

manutenção da vida. Entretanto, em grandes concentrações, podem causar efeitos 

devastadores para o meio ambiente e para a saúde da população. Diante disso, percebe-se a 

enorme importância da sensibilização para uma destinação correta desses resíduos. 

Nesse contexto, e partindo do pressuposto a escola assume um papel muito importante 

no enfrentamento3 do problema com o aumento de resíduos eletrônicos, a Educação 

Ambiental (EA), que de acordo com Reigota (2006) tem como primeiro objetivo a 

conscientização, trazendo assim melhores alternativas que podem partir de qualquer pessoa 

para uma diminuição do consumo de eletrônicos e para uma consequente redução na produção 

do lixo. E para o lixo que já existe, a EA, que usando novamente palavras de Reigota (2006), 

possui outro objetivo necessário para um decrescimento nos problemas ambientais, o 

comportamento, não adianta só falar do meio ambiente, mas também mudar as atitudes 

individuais e sociais.  

Nessa perspectiva, essa pesquisa está orientada pelo seguinte problema: A Política 

Pública do Projeto UCA prevê algum tipo de orientação para o descarte dos RSE do Projeto 

no município Barra dos Coqueiros - Sergipe? 

A escolha da temática sobre resíduo sólido eletrônico intrínseco à EA para elaboração 

desse trabalho se deu inicialmente com discussões e reflexões no Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe (GEPEASE), as quais possibilitaram 

embasamento teórico e prático sobre EA. Ademais, os recursos tecnológicos têm se tornado 

cada vez mais presente no cotidiano da sociedade contemporânea, potencializando sua 

produção pela lógica consumista. Desta maneira, essas ferramentas fazem parte do dia a dia 

da pesquisadora.  

                                                                                                                                                                                     
descartado, aqueles possuem valor econômico agregado, por possibilitarem (e estimularem) reaproveitamento no 

próprio processo produtivo”.  
3 Segundo Mauro Guimarães (2009) quando se refere a EA de frente a um problema, o termo corretamente 

utilizado seria “enfrentamento” para este, explicando que a EA não deve ser vista uma solução. 
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Além disso a relevância da pesquisa em questão para o ensino de ciências está 

relacionada com a EA, que por ser tratada na educação básica como tema interdisciplinar, e 

infelizmente ser associado pela maioria apenas aos docentes de áreas biológicas, traz uma 

importância na formação de cidadãos críticos na sala de aula e fora dela principalmente. 

Em meio a essa problemática, esse trabalho buscou sensibilizar os envolvidos no 

Projeto UCA, sobre o risco ao meio ambiente, e consequentemente ao ser humano, do 

descarte incorreto dos equipamentos eletrônicos. Assim sendo, e buscando a diminuição dos 

resíduos sólidos gerados por eletrônicos, essa pesquisa teve como objetivo central verificar os 

desafios do descarte de resíduos eletrônicos do projeto UCA em escolas da Educação Básica 

do município Barra dos Coqueiros – Sergipe (SE), visando demonstrar como fazer um 

descarte correto desses resíduos. Desta forma, delineiam-se os seguintes objetivos específicos 

desta pesquisa: 

 Compreender como o Projeto UCA se consolidou no estado de SE; 

 Identificar como é realizado o descarte dos resíduos sólidos eletrônicos nas escolas 

que fazem parte do projeto UCA no município;  

 Refletir sobre a problemática que envolve o descarte dos resíduos sólidos eletrônicos 

em relação ao ambiente e à saúde da população, em especial repensando o descarte 

dos resíduos do Projeto UCA. 

Em decorrência do problema e objetivos adotados nesse estudo, trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, pois acreditamos que este método auxilia melhor na coleta 

de informações sobre o descarte dos resíduos sólidos eletrônicos provenientes do projeto 

UCA, nas escolas pertencentes ao nosso objeto de estudo. Para Neves (1996) a pesquisa 

qualitativa “compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”.  

Como campo empírico desta pesquisa foram selecionadas a Escola Estadual Coelho 

Neto, Colégio Estadual Prof. José Franklin e Colégio Estadual Carlos Firpo, todas localizadas 

no município da Barra dos Coqueiros – SE. Optou-se por estas escolas, pelo fato destas 

possuírem o Projeto UCA no estado, atuando como escolas piloto.  

Outra característica da pesquisa é a perspectiva diagnóstica, a qual é nomeada por Gil 

(2009, p.27) pesquisa exploratória, tendo como principal finalidade desenvolver conceitos e 

ideias que visam a formulação de problemas mais precisos para estudos posteriores, sendo 

dentre todos os métodos de pesquisa o que apresenta menos rigidez e planejamento. 

Quanto aos instrumentos de pesquisa, na 1ª Etapa, foi aprofundada a revisão 

bibliográfica, método que foi utilizado durante todo o desenvolvimento da pesquisa, a partir 
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de um levantamento teórico do referencial sobre o tema a se estudar que já foi analisado e 

publicado por meios científicos (FONSECA, 2002, p. 32).  

Na 2ª Etapa, para a coleta dos dados e para compreender o contexto da realidade 

estudada, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A) com duas pessoas 

responsáveis pelo Projeto UCA na Secretária do Estado da Educação (SEED), o Coordenador 

da Divisão de Tecnologia da Educação (DITE) da SEED e o Gerente de Suporte da SEED, os 

quais foram identificadas pelos números 1 e 2. Essa amostra foi selecionada, por estes sujeitos 

possuírem acesso direto as informações sobre o funcionamento do projeto UCA nas escolas 

objeto da pesquisa e para o esclarecimento do problema do estudo em questão.   

A entrevista semiestruturada tem como característica a combinação de perguntas 

abertas ou fechadas, possibilitando ao entrevistado discorrer sobre o tema. Trazendo como 

principal vantagem a possibilidade de uma melhor amostra da população de interesse ao 

utilizar essa técnica (BONI e QUARESMA, 2005).  

Outra característica desta pesquisa é o estudo de caso, que Gil (2009, p. 57) descreve 

como um estudo aprofundado e exaustivo de um determinado objeto ou vários, permitindo o 

conhecimento minucioso do que se estuda. Ressaltando ainda os vários propósitos desse tipo 

de pesquisa, dentre os quais, a exploração de situações da vida real que não se encontram bem 

delimitadas, o qual condiz perfeitamente com a pesquisa em questão.  

Baseando-se nessa assertiva o estudo foi feito com um gestor(a) de cada uma das 

escolas estaduais que fazem parte do projeto UCA do município da Barra dos Coqueiros, SE. 

Na 3ª Etapa, foram feitas duas entrevistas, também por meio de uma entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE B) e esses entrevistados foram identificados pelos números 3 e 

4.  

Todas as entrevistas foram gravadas para auxiliar na sua posterior análise, a partir das 

transcrições das falas, com exceção de duas delas, devido a não permissão da gravação por 

parte dos(as) entrevistados(as). Entretanto, nestas entrevistas foi possível realizar anotações 

das respostas dadas às perguntas. 

Todos os entrevistados receberam antes da entrevista o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE C), no qual foram descritos os objetivos, a relevância e a 

metodologia da pesquisa, além de garantir os diretos legais dos participantes. Ainda 

garantindo os direitos dos entrevistados, nenhum deles terá seu nome real revelado. 

Na 4ª Etapa, foram feitas as análises das entrevistas semiestruturadas, as quais foram 

baseadas na Análise Textual Discursiva (ATD), a qual é descrita baseada nas interpretações 

feitas pelo pesquisador, utilizando-se da apropriação das palavras de outras vozes para 
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compreender melhor o texto. Além disso, a análise só pode ser alcançada se o pesquisador 

fizer um movimento intenso de interpretação e produção de argumentos (MORAES, 2003).  

Por fim, na 5ª Etapa, posterior às análises das entrevistas foi feita uma reflexão sobre a 

problemática do descarte dos resíduos sólidos eletrônicos provenientes do Projeto UCA nas 

escolas pesquisadas, fazendo sugestões sobre o destino correto desses resíduos. 

O texto desta monografia está estruturado em 4 partes, sendo que esta primeira parte 

buscou apresentar uma introdução acerca do uso das TIC na educação, correlacionando-a com 

a problemática acerca do uso destes recursos. Além do descarte dos resíduos eletrônicos 

provenientes dos aparelhos. Em seguida, evidencia-se o problema, objetivos, relevância e os 

procedimentos metodológicos que foram utilizados para a realização desta pesquisa. 

O primeiro capítulo apresenta detalhes sobre a política pública do Projeto UCA, 

nacional e estadual, além de uma explanação em relação às diretrizes para a produção dos 

resíduos sólidos em geral, em especial sobre os resíduos eletrônicos, e a institucionalização 

dos mesmos.    

O segundo capítulo descreve alguns outros detalhes sobre a pesquisa realizada nas 

escolas estaduais que foram sede do Projeto Piloto UCA Total, mostrando os problemas 

causados pelos resíduos sólidos eletrônicos provenientes desse Projeto, indicando alternativas 

metodológicas baseadas na reutilização desses equipamentos concretizando um processo 

contínuo de EA.   

Na última parte do texto, apresenta-se as considerações finais, trazendo algumas 

reflexões, possibilidades, limitações e circunscrições deste estudo. 
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CAPÍTULO 1: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL NA 

EDUCAÇÃO FORMAL: DO GLOBAL PARA O LOCAL 

 

1.1- Política pública do Projeto UCA 

O papel da tecnologia na educação vai além da intenção de deixar a escola 

tecnológica, acompanhando o mundo globalizado fora dela, não sendo dessa forma um papel 

tão óbvio como parece. A função dessa tecnologia escolar permeia a tentativa de uma inclusão 

digital dos alunos ao mundo atual. Corroborando com Melo (2014) que acredita na utilização 

desses instrumentos como construtor de um conhecimento através de um caminho mais claro 

e correto.  

Afirmações essas que resultaram em um questionamento, o uso das TIC na educação é 

mesmo uma forma de inclusão digital ou são simplesmente utilizadas para evitar a exclusão? 

Indagação essa, que feita no decorrer da pesquisa e que será respondida e analisada de melhor 

forma junto com os resultados.  

Apesar da qualidade educacional pública do Brasil ainda estar longe de ser de boa 

qualidade, têm surgido iniciativas do governo brasileiro, apoiando as políticas públicas de 

educação, objetivando a introdução tecnológica no ambiente escolar. 

O Programa UCA (PROUCA) foi uma dessas iniciativas, sendo uma versão brasileira 

do Programa OLPC (One Laptop Per Child).   

 

Esse programa foi desenvolvido por pesquisadores do MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts) - um dos centros de ensino e pesquisa mais 

importantes do mundo na área de engenharia e tecnologia - com o objetivo é 

possibilitar o acesso dos estudantes ao mundo digital e foi apresentado ao 

governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial em Davos - Suíça, em 

janeiro de 2005 (MENESES e FERREIRA, 2011, p.8). 

 

No Brasil o PROUCA foi uma iniciativa do Governo Federal, apresentada em 2005 e 

implantada em 2007, através do Ministério de Educação. Em 2010, foi criada a Lei nº 12.249, 

tendo o seu Capítulo II referido ao PROUCA, apresentando o objetivo do Programa em seu 

Art. 7º. 

 

O PROUCA tem o objetivo de promover a inclusão digital nas escolas das 

redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal ou nas escolas 

sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a 
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aquisição e a utilização de soluções de informática, constituídas de 

equipamentos de informática, de programas de computador (software) neles 

instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu 

funcionamento (BRASIL, 2010, p.5). 

 

Além de coordenar o Projeto UCA, o Governo Federal realizou a aquisição dos 

equipamentos e distribuição dos computadores, sendo responsável também pela instalação da 

rede sem fio de internet nas escolas e ainda a formação dos profissionais da educação. 

Porém, para sua implementação se fez necessário uma série de outros programas e 

projetos,  

 

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional 

(ProInfo Integrado), que é um programa que integra e articula a distribuição 

dos equipamentos tecnológicos para as escolas; Programa Banda Larga nas 

Escolas, que serve para conectar à internet as escolas com laboratórios de 

informática; Portal do Professor que se constitui em um acervo online onde 

se armazena e circulam conteúdos educacionais, multimídia voltados para o 

professor (MELO, 2014, p.25).  

 

 

O equipamento desenvolvido para o Programa UCA foi um computador portátil 

desenhado a partir de padrões estabelecidos pelo INMETRO. Com a realização de uma 

licitação nacional, o modelo apresentado foi o vencedor e foi adaptado com sistemas de 

segurança que impedem o funcionamento do equipamento após um determinado prazo sem a 

conexão com a rede física da escola, além de um bloqueio do sistema operacional para acesso 

a página de conteúdo inadequado à proposta educacional. 

Em 2007, na implementação do programa pré-piloto, cinco escolas brasileiras 

receberam alguns computadores portáteis, com o intuito de testar os equipamentos e seu uso 

na sala de aula, os computadores portáteis recebidos nessa fase citada por Melo (2014) foram 

das marcas XO (OLPC), ClassMate PC (INTEL) e Mobilis (Encore). 

Apenas no ano de 2010 deu-se início a fase piloto no Brasil, abrangendo 300 escolas 

públicas nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantis, Distrito 

Federal e Sergipe, nos quais foram distribuídos um total de 150.000 laptops da marca CCE.  

O sistema dos computadores portáteis é o Linux, trazendo o pacote KOoffice, que 

contém como programas, um editor de textos, KWord; um programa que permite a criação de 

tabelas e planilhas eletrônicas, o KSpread e um outro utilizado para a criação de apresentações 

digitais, o Kpresenter (MELO, 2014). 
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Baseando-se em uma proposta pedagógica na modalidade de um computador para 

cada aluno, o Projeto UCA proporciona além da mobilidade, uma verdadeira imersão do 

estudante na cultura digital.  

 

1.2- Projeto UCA na Barra dos Coqueiros – SE 

 

Sergipe estava entre os seis primeiros estados brasileiros a receber o Projeto UCA, 

tendo seu início em agosto de 2010. Sendo contemplados 6 municípios sergipanos, 

perfazendo um total de 10 escolas da rede estadual, como apresenta o Quadro 1. Foram 

entregues 4.880 computadores portáteis (laptops) a todos os alunos e professores das 10 

escolas contempladas pelo Projeto em SE.  

 

Quadro 1: Municípios e Escolas participantes do Projeto UCA em Sergipe. 

Municípios Escolas 

Total de 

computadores 

recebidos 

Barra dos Coqueiros 

Colégio Estadual Carlos Firpo 1339 

Escola Estadual Prof. José Franklin 539 

Escola Estadual Reunidas Coelho Neto 196 

Capela Escola Estadual Maria Berenice Barreto Alves 415 

Moita Bonita Escola Estadual Engenheiro Elias Andrade 336 

Poço Verde Escola Estadual Epifânio Dória 546 

Santa Luzia do Itanhy Colégio Estadual Comendador Calazans 519 

Simão Dias 

Escola Estadual João Mattos de Carvalho 441 

Escola Estadual Fausto Cardoso 231 

Escola Estadual Maria de Lourdes S. Leite 318 

Totais 4.880 
Fonte: Adaptado da Política Pública do Projeto UCA, SEED. 

O lançamento oficial do UCA em Sergipe ocorreu no município de Barra dos 

Coqueiros, com o Projeto Piloto UCA Total, que atendeu todas as escolas públicas municipais 

e estaduais do município, perfazendo um total de 12 escolas, sendo as 3 estaduais, a Escola 

Estadual Prof. José Franklin, a Escola Estadual Reunidas Coelho Neto e o Colégio Estadual 

Carlos Firpo, exatamente as quais foram objeto de estudo dessa pesquisa. No mesmo ano o 

Projeto foi ampliado para outros 5 municípios. 

O município Barra dos Coqueiros foi escolhido para sediar o projeto UCA 

Total em Sergipe porque apresentou todas as condições necessárias exigidas 
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pelo Ministério da Educação. Foi estabelecido como critério para a 

implantação do projeto UCA um município que tivesse aproximadamente 

três mil alunos em toda a rede pública, espaço físico adequado e viabilidade 

técnica (SEED, 2010, s/p). 

 

O Governo do Estado, por meio da SEED, providenciou toda a infraestrutura e 

segurança nas escolas para que o projeto se tornasse uma referência nacional.  

 

1.3-  Diretrizes para a produção de resíduos sólidos  

 

Com o desenvolvimento das cidades, o volume dos resíduos descartados pela 

população aumentou e passou a ser um problema porque, além dos resíduos orgânicos, que se 

decompõem com facilidade, estão presentes os Resíduos Sólidos (RS), aqueles que demoram 

décadas para se decompor. A presença de materiais não orgânicos nos resíduos urbano reduz a 

vida útil dos aterros sanitários, podendo contaminar o solo e os lençóis freáticos porque 

contém produtos químicos. 

Mesmo possuindo variadas categorias sobre os resíduos, a relação destes com os 

problemas ambientais é evidente, sendo ainda mais notório no campo dos RS, levando em 

consideração o seu tempo de dispersão, que é muito maior, quando comparado com os 

resíduos gasosos e líquidos (DEMAJOROVIC, 1995). 

Como tentativa de diminuir o problema do progressivo aumento dos RS foram criadas 

leis e diretrizes nacionais, sobre a produção e a forma de descarte desses resíduos urbanos. 

Uma dessas é a Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da instituição da Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e que no Art. 1º dispõe  

 

 [...] sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 

poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010, 

p.1). 

 

 

Com o mesmo propósito da Lei nacional, objetivando estabelecer normas disciplinares 

sobre o gerenciamento, produção, manejo e destinação final dos resíduos, o estado de Sergipe 

possui a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Lei nº 5.857 de 2006. 
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Porém os municípios sergipanos, na sua maioria, não dispõem de leis específicas destinadas à 

gestão dos RS. 

A Lei Estadual nº 5.857/2006, foi criada em conformidade com Lei Federal nº 

12.305/2010, e dispõe em seu Art. 10 que na Gestão dos RS em Sergipe  

 

Devem conter a estratégia geral para a segregação, coleta, 

acondicionamento, armazenamento, transporte, transbordo, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final, bem como especificar as medidas 

para a recuperação de eventuais áreas degradadas em decorrência do 

inadequado gerenciamento de resíduos sólidos (SERGIPE, 2006, p.5). 

 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Sergipe (2013 apud Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos) aponta uma composição média nacional de 31,9% de resíduos 

secos e 51,4% de resíduos úmidos no total dos RS urbanos coletados em todo o país. 

Mostrando que esses RS urbanos são grandes vilões socioambientais do Brasil atual, sendo 

resultado de um acelerado crescimento populacional, econômico e tecnológico, associado ao 

lento desenvolvimento social, cultural e educacional da sociedade brasileira.  

Ainda sobre a PNRS, a mesma dispõe sobre a proibição dos lixões a céu aberto, 

determinando que todas as administrações públicas municipais, indistintamente do seu porte e 

localização, devem construir aterros sanitários e encerrarem as atividades dos lixões e aterros 

controlados, no prazo máximo de quatro anos, substituindo-os por aterros sanitários ou 

industriais, onde só poderão ser depositados resíduos sem qualquer possibilidade de 

reciclagem e reaproveitamento, obrigando também a compostagem dos resíduos orgânicos. 

Seis anos depois, infelizmente, está claro que isso ainda não aconteceu em todo o país. 

 

 

1.3.1- A Institucionalização dos resíduos sólidos eletrônicos 

 

Com o desenfreado crescimento da indústria brasileira de eletrônicos, o país já está 

entre os maiores produtores de resíduos sólidos eletrônico do mundo, com mais de 1,4 milhão 

de tonelada anualmente. De acordo com a ONU, o Brasil é o país no mundo que mais descarta 

equipamentos eletrônicos ultrapassados na natureza. 

Intrínseco à frequente atualização da tecnologia, com o surgimento de novos e mais 

modernos instrumentos, surge um grande problema socioambiental, a grande quantidade de 
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RSE, o qual Favera (2008) define como sendo todo resíduo de equipamentos eletrônicos que 

sofreram uma rápida defasagem, sendo estes compostos por circuito eletrônico (televisores, 

celulares, computadores e outros).  

Nos resíduos eletrônicos descartados podem ser encontrados metais como Ouro, Prata 

e Platina, que possuem alto valor comercial, podendo resultar em cerca de 21 mil reais por 

tonelada de resíduo, se fossem vendidos, atividade essa que diminuiria o impacto 

socioambiental do descarte incorreto destes materiais. Mas além desses metais comerciais, são 

encontrados também os que são altamente tóxicos como, Chumbo, Mercúrio, Cadmio e 

Berílio, como apresenta o quadro 2, que traz consequências graves a saúde humana de cada 

um destes metais (FAVERA, 2008). 

 

Quadro 2: Metais pesados e seus efeitos à saúde humana. 

Componente Efeito na saúde Onde é utilizado 

Chumbo Causa danos ao sistema 

nervoso e sanguíneo. 

Computadores, celulares e 

televisores. 

Mercúrio Causa danos cerebrais e ao 

fígado. 

Computadores, monitores e 

TVs de tela plana. 

Cadmio Causa envenenamento, 

danos aos ossos, rins, 

pulmões e afeta o sistema 

nervoso.  

Computadores, monitores de 

tubos antigos, baterias de 

celulares, pilhas 

recarregáveis e laptops. 

Berílio Causa câncer no pulmão. Computadores e celulares. 

Fonte: Adaptado de Favera (2008). 

Com isso, a grande quantidade de metais pesados existente nos componentes dos 

equipamentos eletrônicos quando descartados em lixos comuns para a destinação a aterros 

sanitários ou lixões, sem a adequação para receber esse tipo de material, repercute em sérios 

impactos socioambientais (MACIEL, 2011). 

Maciel (2011), ainda explica que as substâncias químicas e tóxicas que estão nos 

eletrônicos, ao entrar em contato com a água da chuva, gera o chorume (líquido poluente de 

cor escura) que infiltra o solo, contaminando as águas superficiais e posteriormente os lençóis 

freáticos, podendo atingir grandes áreas, que acarretam em grandes danos à flora existente ao 
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redor e tornando possível a ingestão de alimentos contaminados pelos seres humanos e outros 

animais. 

O site Tech in Brazil (2015) publicou um artigo com pesquisas recentes mostrando 

que o impacto da enorme quantidade de resíduos eletrônicos não é apenas ambiental, mas 

também econômico, uma vez que a maioria destes materiais podem ser reciclados e 

retornados ao processo de fabricação, economizando energia elétrica e recursos naturais. 

Em relação a esse tipo de resíduo a Lei Estadual nº 5.857/2006, dispõe em sua seção 

VII sobre os Resíduos Tecnológicos, sendo esclarecido no Art. 54 que  

 

Os fabricantes, registrantes ou importadores dos produtos e bens, que 

dão origem aos resíduos classificados como especiais pós-consumo, 

devem dispor, os resíduos coletados pelos centros de recepção, em 

locais destinados para esse fim, aprovados pelo órgão ambiental 

estadual competente (SERGIPE, 2006, p.13). 

 

No Art. 55 é elucidado que são considerados resíduos especiais pós-consumo, as 

embalagens e os produtos que, após o encerramento de sua vida útil, por suas características, 

necessitem de recolhimento e destinação específica, tais como: 

 

Os aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e seus componentes; 

os provenientes da indústria de informática; os veículos automotores; 

as baterias, pilhas e outros acumuladores de energia, bem como os 

produtos que contenham pilhas e baterias integradas à sua estrutura de 

forma não-removível; as lâmpadas fluorescentes, de vapor de 

mercúrio, de sódio e luz mista (SERGIPE, 2006, p.13). 

 

 

De acordo com uma pesquisa feita por Smaal (2009), mostrada pelo site TecMundo, o 

Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por habitante, o equivalente a menos de 1% da 

produção mundial de resíduos, porém, a indústria eletrônica continua em expansão. É 

mostrado ainda que no Brasil são fabricados por ano 10 milhões de computadores, e quase 

nada está sendo reciclado. Hoje em 2016 esses números estão ainda maiores. 
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CAPÍTULO 2: PROJETO UCA: RESÍDUOS SÓLIDOS ELETRÔNICOS E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Nesse capítulo serão apresentados e analisados os dados obtidos a partir das 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com pessoas diretamente ligadas ao Projeto Um 

Computador por Aluno, na Secretaria do Estado da Educação e nas escolas participantes do 

Projeto UCA Total no Município de Barra dos Coqueiros em Sergipe. 

As primeiras perguntas da entrevista (Apêndice A) foram voltadas à Política Pública 

do Projeto UCA e a implementação do mesmo no estado sergipano, as quais serviram para 

entendimento da pesquisadora nesse campo de estudo e que já foram examinadas no capítulo 

anterior desta monografia. Assim sendo, serão discutidas e analisadas neste capítulo as 

perguntas relacionadas ao funcionamento atual, o descarte e a reutilização dos RSE 

provenientes do Projeto UCA. 

 

2.1-  Situação atual do Projeto UCA na Barra dos Coqueiros – SE 

 

 Sobre o Projeto UCA, foi perguntado aos entrevistados como estava a situação atual, 

a resposta foi simples e direta por todos “parado”. Mas para esclarecimento, na verdade o 

projeto ainda existe, porém não está em funcionamento. Então, a partir disso foi questionado 

quais as principais dificuldades que justificavam tal conjuntura após seis anos o início do 

UCA Total na Barra dos Coqueiros, a resposta obtida pelo entrevistado 4 foi “a rede elétrica 

danificada pelos próprios alunos, os roteadores da internet estão sem funcionar, sem contar 

os laptops, que muitos foram perdidos ou roubados, ou simplesmente paravam de funcionar”. 

Neste sentido, é visível o sucateamento das escolas, sendo consequência, muitas vezes, 

de um descaso governamental, tendo como uma das possíveis causas a verticalização das 

políticas públicas. Quem está na base do processo, nesse caso as escolas, sempre 

desfavorecidas de estrutura ou até mesmo de verbas, ficando sempre a espera de uma 

providência de quem está no nível acima, que espera, consequentemente, uma atitude de 

quem está no nível superior e infelizmente essa verticalização parece nunca possuir um fim, 

não existindo um contato do topo com a base. 

Corroborando com essa reflexão, Guiomar Mello explica que 
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Os sistemas de ensino no Brasil padecem de um enorme centralismo e 

verticalização que debilitam as unidades prestadoras do serviço educacional, 

isto é, as escolas. Mais grave ainda é o fato de que o aparato burocrático 

educacional não presta contas, senão para si mesmo, dos resultados 

produzidos (MELLO, 1991, p.9). 

 

O entrevistado 3 relatou as dificuldades em relação ao Projeto UCA, como “o mal 

funcionamento da rede elétrica, acarretado também por um arrombamento que danificou os 

fios e até hoje ninguém veio consertar, o wifi também não funciona e quando muitos alunos 

usavam ao mesmo tempo parava”. Relatos estes que comprovam que a manutenção prevista 

para o Projeto na Política Pública do mesmo não estavam e nem estão sendo realizadas 

devidamente. 

Além da falta de manutenção em relação ao Projeto UCA, ainda existe a falta de 

infraestrutura adequada nas escolas, pelo menos o mínimo que é esperado para o recebimento 

dos equipamentos e conforto dos alunos para usá-los, como mostrado no estudo feito por Neto 

et al (2013) em que 194.932 escolas brasileiras, das quais apenas 40% foram classificadas 

como tendo uma infraestrutura básica, dispondo de água, sanitário, energia, esgoto, cozinha, 

sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD, computadores e impressora. 

Ainda sobre a falta de manutenção, foi observado na fala do entrevistado 3 que, “na 

terceira semana, depois que os laptops chegaram, já começou a dar problema, os 

carregadores não podiam cair no chão de jeito nenhum que paravam de funcionar, os alunos 

arrancaram as canaletas das tomadas para bater nos outros”.  

Situação semelhante foi comprovada através dos primeiros resultados do Projeto UCA 

mostrados no Relatório de Avaliação que já revelavam os problemas de manutenção, como 

retrata o trecho a seguir:  

Em decisão conjunta, todas as escolas optaram pela autorização do aluno 

levar o laptop para casa, mediante termo de responsabilidade, assinado pelos 

pais. Foi decidido também, que eles deveriam trazer as baterias carregadas 

de casa, pois a escola ainda não tem adequação elétrica para comportar 

tamanha demanda. Quanto ao uso do laptop em sala de aula, as escolas 

organizaram um revezamento entre as turmas, onde cada uma o utiliza duas 

vezes por semana, pois o acesso à internet, de todos ao mesmo tempo, ainda 

não é possível (MENESES E FERREIRA, 2011 apud Relatório de Avaliação 

de Impacto do Estágio de Implementação do Projeto UCA TOTAL, p. 82-

99). 

 

Baseado nos relatos e no que foi citado no Relatório de Avaliação da implementação 

do UCA Total, fica claro que não foi feito um diagnóstico anterior nas escolas contempladas, 
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porque mesmo estabelecido na Política Pública do Projeto, que seria feita reestruturação física 

das escolas contempladas com o projeto, isso não foi concretizado, já que os(as) alunos(as) 

precisavam levar os laptops para o carregamento da bateria em casa porque as escolas não 

comportavam a demanda. 

Em contrapartida, o entrevistado 2 argumenta que “o acordo do estado e do município 

foi: o estado dá manutenção dos equipamentos nas escolas e o município também teria que 

ter seus técnicos para dar manutenção nos equipamentos. Por parte do estado, a gente faz 

manutenção com os técnicos daqui da SEED, eles vão e fazem manutenção, abre os laptops”. 

O que nos leva a concluir que não existia um conhecimento esclarecido dos participantes do 

Projeto UCA sobre a responsabilidade da manutenção dos equipamentos. Revelando um 

descaso na divisão das responsabilidades entre Estado e Município. 

Sobre o decaimento do Projeto UCA, o entrevistado 1 explicou que foi porque os 

laptops se tornaram ultrapassados, no relato dele “a tela era bem pequena – mostrado na 

figura 1 – e se usasse por exemplo duas ferramentas ao mesmo tempo travava, como ele só 

tinha 1giga de memória RAM então ele travava. Hoje você tem netbooks que tem uma 

configuração bem melhor, até um próprio celular é melhor que ele”. 

 

Figura 1- Comparação do tamanho da tela dos laptops do Projeto UCA com um celular atual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Com o avanço da tecnologia os aparelhos eletroeletrônicos têm se tornado inutilizáveis 

de forma cada vez mais rápida, como o que aconteceu com os laptops do Projeto UCA. Isso 

pode ocorrer devido a vários fatores, dentre eles: o mercado promove a “inviabilização do uso 

prolongado dos produtos, criando necessidades reais de substituição de bens que deveriam ser 

duráveis, desde que continuassem a atender às necessidades para as quais foram projetados” 

(RODRIGUES, 2007, p.24). 

Já o entrevistado 2 explicou que:  

 

“No início do projeto os alunos recebiam os laptops e poderiam levar 

para casa sem problema, porque como a barra era iluminada com 

internet, podiam fazer seus estudos em casa mesmo, só que começou 

a acontecer muito furto, muito roubo, e ai começou a não ter 

reposição por isso que começou o projeto a cair um pouco, no meio 

do caminho se pensou em comprar tablete, só que faltou recurso pra 

comprar para esse monte de aluno que estava sem o notebook, ai foi 

se acabando, se acabando, as tomadas que colocou nas salas, cada 

parede lateral tinha 10 tomadas, 20 tomadas, quadro de energia em 

cada sala, tudo arrumadinho, os alunos roubaram as tomadas 

tudinho, arrancaram as canaletas, arrancaram tudo”. 

 

 

Vale salientar que o Projeto UCA foi criado com o objetivo de incluir 

tecnologicamente os alunos, mas diante de tantas dificuldades esse processo pode ser de fato 

considerado inclusão?  

“A inclusão digital deveria ser fruto de uma política pública com destinação 

orçamentária a fim de que ações promovam a inclusão e equiparação de oportunidades a todos 

os cidadãos” (FILHO, 2003, p.2). 

Melo (2014), através das suas análises bibliográficas a respeito da inclusão digital, faz 

uma observação sobre a existência de uma ligação entre esse campo, inclusão social e a 

exclusão digital, explicando a existência dessa relação “por serem conceitos intimamente 

ligados que emergem da vivência dos diversos atores da sociedade”. Sendo assim, “incluir os 

cidadãos na era da informação passa a ser uma obrigação para os poderes públicos já que 

comumente associa-se inclusão digital como forma de inclusão social” (MELO, 2014 apud 

LEMOS e COSTA, 2007, p.36).  

Na tentativa de incluir digitalmente os alunos da Educação Básica, o Governo Federal 

propôs no Projeto UCA, outrora comentado, porém também foi explicado que para que este se 
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concretizasse eram necessários vários outros programas em conjunto, como o ProInfo4 e o 

Programa Banda Larga nas Escolas (PBLN)5. Entretanto, como não houve a devida 

manutenção, não havia internet ou rede elétrica bem estabelecida, o UCA se tornou apenas 

uma tentativa de evitar a exclusão tecnológica, já que a inclusão não aconteceu de fato. 

Outro problema encontrado a partir das entrevistas, no desenvolvimento do Projeto 

UCA Total na Barra dos Coqueiros, foi sobre a capacitação dos professores e coordenadores, 

na Política Pública do UCA é esclarecido que a formação dos professores das Escolas 

contempladas no início do programa seria realizada pela UFS (Universidade Federal de 

Sergipe), hoje a formação continuada é realizada pelos técnicos da CODIN/DITE. 

Porém através do relato do entrevistado 3 não foi exatamente assim, “o colégio não 

sabia do projeto e do nada fomos informados que faríamos parte do UCA Total. No início do 

projeto como a maioria dos professores da escola eram de idade avançada e não sabiam 

praticamente nada sobre tecnologia, precisavam de mais paciência do que os outros 

professores e os instrutores da capacitação não tinham essa paciência em ensinar a usar os 

laptops, portanto os professores terminaram sem utilizar os laptops nas aulas”.  

O relato evidencia que o projeto não partiu do interesse dos professores, exatamente o 

que foi pontuado na pesquisa de Melo (2014), na qual ela notou um incomodo por parte dos 

professores “pela forma como o projeto UCA foi apresentado no âmbito escolar (antes da 

capacitação), atropelando o processo de implementação e as diretrizes do próprio projeto”. 

 

Nota-se a ausência de uma prévia apresentação sobre a implementação que 

iria ocorrer na escola com os objetivos e as finalidades explicitas do Projeto 

UCA, assim essa falha resultou em transtornos para os protagonistas da 

escola. Ao invés de considerar a realidade da escola e a partir da proposta em 

diálogo com os professores, bem como apresentar a relevância de sua 

implementação na escola e capacitar os docentes em primeira instância, 

foram introduzidos os equipamentos, sem nenhuma demonstração prévia de 

suas potencialidades e funções (MELO, 2014, p.66). 

  

De acordo com as respostas expostas até aqui fica claro que o Projeto UCA está 

totalmente subutilizado na Barra dos Coqueiros.  

 

                                                           
4 O ProInfo, de acordo com o site do Ministério da Educação, é um programa educacional com o objetivo de 

promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica, levando às escolas 

computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais.  
5 O PBLN foi um programa lançado em 2008 pelo Governo Federal, tendo como objetivo conectar todas as 

escolas públicas urbanas à internet, por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviços para 

incrementar o ensino público no País. 
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2.2-  Destino dos RSE do Projeto UCA na Barra dos Coqueiros – SE 

 

Tendo isso em vista e o que foi citado nos relatos sobre os computadores ainda 

continuarem na escola, foi perguntado, como é feito o descarte dos RSE do Projeto UCA, em 

caso de danificação dos laptops e as respostas obtidas foram totalmente diferentes. 

 O entrevistado 3 disse “a própria SEED é responsável pelo recolhimento das 

máquinas”, porém os laptops continuam na escola, como mostrado na figura 2, todos estão 

sem funcionar, explicado ainda pelo entrevistado 3 “alguns estão bloqueados, porque só 

podiam ser utilizados na internet da escola, mas como está sem funcionar, os laptops 

bloquearam, como mostra a figura 3, e os outros estão simplesmente danificados, são 

sucata”, mostrado na figura 4.  Completando o que foi dito, o entrevistado 4 relatou que “as 

escolas são proibidas de descartar, os laptops ficam reservados na escola”.  

Melo et al (2014), em sua pesquisa percebeu exatamente o mesmo que aqui, na qual 

ela diz que “Já os equipamentos se encontram em uma sala reservada (como depósito de 

materiais a espera de manutenção), às vezes em um espaço isolado na sala de informática 

(com pouca utilização) ”. 

 

Figura 2- Laptops danificados e armazenados em uma das Escolas Estaduais contempladas 

pelo Projeto UCA na Barra dos Coqueiros - SE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 4- Laptops considerados sucata, armazenados em uma das Escolas Estaduais 

contempladas pelo Projeto UCA na Barra dos Coqueiros - SE. 

Figura 3- Laptops bloqueados e armazenados em uma das Escolas Estaduais participantes do 

Projeto UCA na Barra dos Coqueiros - SE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O armazenamento dos RSE após o tempo de viabilidade, pode causar problemas à 

saúde por conter, em sua maioria, substâncias perigosas, como citado outrora, e o não 

aproveitamento de seus resíduos, representa também um desperdício de recursos naturais não 

renováveis e financeiros. Por conta desses problemas, todos os estudos consultados 

(RODRIGUE, 2007; TROMBONI & GOMES, 2013; SOUZA, 2014) apontam como destino 

correto para esses aparelhos a reciclagem, nunca devendo ser armazenados.  
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A lei 5.857 já citada anteriormente, em seu art. 57 estabelece que “os fabricantes ou 

importadores dos produtos que originam os resíduos especiais pós-consumo, de que trata esta 

Lei, a critério da autoridade ambiental competente, devem elaborar e implementar Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Especiais” (SERGIPE, 2006, p.14). Obrigação 

esta que de acordo com a pesquisa feita, não se tem conhecimento do cumprimento por parte 

das pessoas envolvidas no Projeto UCA.  

Ainda sobre o destino dos RSE provenientes do UCA o entrevistado 2 respondeu que 

“nós tentamos ao máximo reutilizar, a parte do descarte é com o município, como é 

descartado eu não sei”. O entrevistado 1 explicou que “o descarte acaba no caso ficando 

aqui – referindo-se a SEED – chegam aqui e ficam guardados”. 

O entrevistado 2 se mostrou agressivo em relação à pergunta, mas além disso foi 

identificada uma falta de gestão para com o patrimônio público, existindo contradições entre 

as falas dos entrevistados. Enquanto as escolas dizem que com o término do Projeto UCA os 

laptops continuaram na escola, a SEED diz que alguns dos laptops continuam nas escolas e 

outros na Secretária.  

Sobre os bens patrimoniais e sua insuficiência na gestão, Oliveira (2006) fala 

exatamente dos bens tecnológicos, explicando que a generalização do uso das TIC pelos entes 

públicos tem requerido um volume crescente de recursos materiais de natureza patrimonial, 

relatando que o processo de dispersão tem colocado desafios ainda maiores para a gestão 

patrimonial, resultando na insuficiência dos sistemas de controle de patrimônio vigente.  

Diante das respostas obtidas ficou claro que não existe nenhuma política sobre o 

descarte dos RSE provenientes do Projeto UCA, em especial no município de Barra dos 

Coqueiros-SE. E sobre a reutilização, o entrevistado 1 relatou “na nossa parte a gente tenta 

reutilizar tudo”, porém a reutilização a que se referia era sobre a manutenção, que já foi 

provada que não acontecia de fato já que os laptops continuam nas escolas em desuso por 

defeito. 

Em um significado literal a manutenção é utilizada como forma de prevenção ao 

desgaste de algo, Aurélio (2008), define como sendo ação ou efeito de manter, conservar. Já a 

reutilização em um conceito básico de acordo com o Ministério do Meio Ambiente é o ato de 

usar novamente, nesse caso, algo que não tem mais função, passa a ser utilizado de uma outra 

forma, mas sem mudar a matéria prima. Provando com essas definições que manutenção e 

reutilização não são sinônimos. 

 Por fim, ainda foi perguntado na entrevista se houve algum tipo de formação ou 

preparação sobre o descarte dos Resíduos Eletrônicos produzidos pelo projeto. E confirmando 
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o que já havia sido respondido nas perguntas anteriores, o entrevistado 1 não soube responder 

quanto a isso e o entrevistado 3 respondeu negativamente, reafirmando que “os laptops que 

sobraram continuam guardados na escola, não houve nenhum treinamento sobre o que 

fazer com eles”. 

Em 2012, o Brasil estava entre os países que mais investia em educação, de acordo 

com o Ministério da Educação, o Brasil investia 2,4 % do Produto Interno Bruto em 2000 e 

em 2012 passou para 4,7%. Enquanto a média de investimentos dos outros países era de 3,7% 

no mesmo ano.  

Porém na atual conjuntura do Brasil está claro que não está acontecendo o mesmo, e o 

fato de um projeto tão grande, como é o UCA, não ter funcionado como devia, repercute em 

um desperdício imenso do investimento público, principalmente por saber que o Projeto não 

foi desenvolvido perfeitamente como estabelecia sua Política Pública, em relação à 

manutenção dos equipamentos e das escolas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse estudo propôs conhecer quais as formas do descarte de RSE do projeto UCA, no 

município Barra dos Coqueiros – Sergipe, através das análises feitas e a partir dos dados 

obtidos nas entrevistas realizadas durantes a pesquisa, pôde-se perceber uma falta de 

conhecimento por parte da equipe do Projeto sobre o destino dos resíduos eletrônicos 

provenientes deste. Sendo possível concluir, que ainda não existe uma política pública a 

respeito deste problema. 

A importância da presente pesquisa reside na reflexão sobre a problemática que 

envolve o descarte dos RSE em relação ao ambiente e à saúde da população especialmente 

sobre os RSE do Projeto UCA, tornando a relevância da pesquisa ainda maior, já que o 

Projeto está inutilizável, o que aumenta os RSE provenientes deste, ampliando 

consequentemente os problemas socioambientais que podem ser causados pelo descarte 

incorreto dos resíduos.  

As aulas de Ciências têm se mostrado mais propicia para as atividades relacionadas a 

Educação Ambiental com a preservação do meio ambiente, apesar deste ser um tema 

interdisciplinar. Além da EA ser importante para a formação crítica dos alunos, para que eles 

possuam ferramentas para um controle social, podendo denunciar quando perceberem algo 

errado, como o caso dos RSE do Projeto UCA.   

Baseado nisso, como principal sugestão de destinação para os laptops danificados do 

Projeto UCA, seria o reparo, baseado na reutilização, já que a manutenção não é mais viável, 

devido os computadores portáteis não funcionarem mais. A SEED possuindo técnicos para tal 

iniciativa, uma opção seria a criação de oficinas de reutilização, para que as peças que 

funcionam possam ser reutilizadas em outro aparelho, evitando assim que estes sejam 

descartados, incorretamente o que contribuiria para o crescente problema socioambiental com 

lixo, evitando também mais investimento público para uma reestruturação do Projeto. 

Por fim, para esclarecimento, a presente pesquisa não teve como intenção criticar 

positiva ou negativamente o Projeto UCA, mas sim tentar evitar aumento no problema 

socioambiental brasileiro, sobre a poluição causada por RSE, tendo contribuição ou não dos 

resíduos do Projeto em questão. A intenção foi sugerir um destino correto para os resíduos 

sólidos eletrônicos armazenados nas escolas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas feita aos representantes do 

Projeto UCA no SEED. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE – CCBS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

- Como a política pública do Projeto Um Computador por Aluno foi implementada no 

Estado? 

- Como foi realizada a seleção das escolas para receber o projeto? 

- Quais as escolas modelo? 

- As escolas tiveram algum tipo de preparação para ser uma sede do projeto? 

- Como o projeto está atualmente? Quais as principais dificuldades? 

- Em caso de danificação dos computadores, como funciona o descarte dos resíduos 

eletrônicos nas escolas? 

- Houve alguma formação/preparação das escolas sedes do UCA quanto ao descarte dos 

resíduos eletrônicos produzidos pelo projeto? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista semiestruturada feita aos coordenadores dos Colégios.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE – CCBS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada para os Colégios 

 

- Como a política pública do projeto UCA foi implementada no Colégio? 

- O Colégio teve algum tipo de preparação para receber o projeto? 

- Como o projeto está atualmente? Quais as principais dificuldades? 

- Em caso de danificação dos computadores, como funciona o descarte dos resíduos 

eletrônicos nas escolas? 

- Houve alguma formação/preparação das escolas que receberam o Projeto UCA quanto ao 

descarte dos resíduos eletrônicos produzidos pelo projeto? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE – CCBS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 
 

 

 

SUGESTÕES PARA REUTILIZAÇÃO E FORMAS CORRETAS DE DESCARTE 

DOS RESIDUOS SÓLIDOS ELETRÔNICOS DO PROJETO UCA EM ESCOLAS 

ESTADUAIS DA BARRA DOS COQUEIROS - SERGIPE 

Nº do Formulário      ______________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, ______________________________________________________________, abaixo 

assinado, autorizo A Universidade Federal de Sergipe, por intermédio da equipe do Projeto, 

devidamente assistido (a) pela sua coordenadora Francielly Silva Goes, orientada pela Profa. Dra. 

Aline Lima de Oliveira Nepomuceno, a desenvolver a pesquisa abaixo descrita: 

1- Título: Sugestões para reutilização e formas corretas de descarte dos resíduos sólidos 

eletrônicos do Projeto UCA em Escolas estaduais da Barra dos Coqueiros – Sergipe. 

2-Objetivo: Verificar os desafios do descarte de resíduos sólidos eletrônicos do Projeto UCA em 

escolas da educação básica do município Barra dos Coqueiros - Sergipe. 

3-Descrição: o estudo terá enfoque qualitativo, diagnóstico, baseando-se em quais são as formas 

de descarte dos resíduos sólidos eletrônicos nas escolas estaduais de Sergipe, participantes do 

Projeto Um Computador por Aluno (UCA) e na necessidade de conscientizar os estudantes e 

professores sobre o risco ao meio ambiente e consequentemente ao ser humano sobre esse 

descarte incorreto. Assim, sendo e buscando uma diminuição do consumo desses aparelhos e 

consequentemente dos resíduos sólidos gerados por eles, este trabalho visa demonstrar estratégias 

para a comunidade escolar de como reutilizar eletroeletrônicos que seriam lixo, e sendo o caso, 

como fazer um descarte correto desses resíduos. Concomitante ao momento de sondagem e 

aprofundamento da realidade a ser investigada, será desenvolvida a revisão bibliográfica e 

pesquisa documental. Posteriormente será feita a Análise Textual Discursiva (ATD) da política 

pública de implementação do Projeto UCA no Estado de Sergipe. Em seguida, será realizado um 

levantamento diagnóstico das 3 escolas estaduais localizadas no município da Barra dos 

Coqueiros, que possuem o Projeto UCA. Para essa segunda etapa da pesquisa a amostra será 

composta pelos coordenadores das escolas e pelos técnicos dos Projeto UCA presentes nas 

escolas; as informações serão coletadas por entrevistas semiestruturadas, analisadas segundo a 

ATD, que confere uma possibilidade de vincular a análise linguística detalhada de textos com 

uma orientação social para o discurso. 
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4-Desconfortos e riscos esperados: Pode haver desconforto do indivíduo selecionado quanto a 

participação no questionário ou entrevista, entretanto haverá uma equipe preparada para lidar com 

o medo e ansiedade, assegurando ser o método seguro para realizar essa atividade. 

5-Benefícios esperados: Espera-se que essa pesquisa possa trazer uma diminuição no descarte 

dos resíduos sólidos eletrônicos das escolas estaduais participantes do Projeto UCA da Barra dos 

Coqueiros – Sergipe e no caso da impossibilidade da reutilização dos resíduos que haja 

conscientização sobre o descarte correto desses resíduos. 

6-Informações: Os participantes têm a garantia que receberão respostas a qualquer pergunta e 

esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à pesquisa. Também os 

pesquisadores supracitados assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas 

obtidas durante a realização do estudo. 

7-Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao voluntário.  

8-Aspecto Legal: Elaborado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atende à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

9-Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade (nomes e sobrenomes) 

do participante não será divulgada. Porém os voluntários assinarão o termo de consentimento para 

que os resultados obtidos possam ser apresentados em congressos e publicações.  

10-Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da pesquisa, mesmo assim fica 

prevista indenização, caso se faça necessário.  

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em casos de dúvida 

quanto aos seus direitos, escreva para o Departamento de Biologia – Universidade Federal de 

Sergipe. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Sala 24, Cidade Universitária Prof. José 

Aloísio de Campos. Av. Marechal Rondon, s/n Bairro: Jardim Rosa Elze. CEP 49100-000. São 

Cristóvão/SE. Telefone: +55 (79) 3194-6698. E-mail: dbi.ufs@gmail.com. 

CONTATO DA COORDENAÇÃO DA PESQUISA: 79. 99628-1487/98832-4863. E-mail: 

fraancigoes@gmail.com; aline_limadeoliveira@yahoo.com.br 

 Aracaju, _____de _____de 20___. 

 

_______________________________ 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

 

Aplicador: __________________________________________________________________ 


