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RESUMO
 
O lixo eletrônico causa danos ao meio ambiente e cursos profissionais pode promover ações para entender como a
abordagem interdisciplinar pode ser utilizada em sala de aula de modo a formar sujeitos conscientes. Os Institutos
Federais enquanto locus formativo deve oportunizar uma formação articulada com a realidade social e assim atender as
prerrogativas das legislações em vigências no que tange as políticas de resíduos sólidos. Destarte, essa pesquisa tem o
propósito de avaliar o curso de Manutenção e Suporte em Informática a partir de sua aproximação com o problema do
lixo eletrônico em nove Institutos, buscando entender como foi o processo de formação dos egressos.
Palavras-chave: Lixo eletrônico, Formação profissional, Práticas educativas
 
ABSTRACT
 
Electronic waste causes damage to the environment and professional courses can promote actions to understand how
interdisciplinary approach can be used in the classroom to form conscious subjects. The Federal Institutes should
enhance training locus as a hinged training with social reality and thus meet the prerogatives of the legislations in terms
regarding solid waste policies. Thus, this research aims to assess the course of maintenance and computer support from
his approach to the problem of eletronic waste in nine institutes, seeking to understand how was the process of training
of graduates.
Keywords: Eletronic Waste, Vocational training, Educational practices

INTRODUÇÃO
O lixo eletrônico é considerado todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Isso vem
sendo discutido em fóruns, tertúlia, palestras, e em eventos acadêmicos de toda a natureza. Isso por que o elevado
número de equipamentos eletrônicos no mundo moderno tem se tornado um grande problema ambiental quando não
descartado em locais adequados. O que se busca nesta pesquisa está fundamentado na problemática do lixo
eletrônico[1] para o cenário do século XXI. Não como está fundamentando em Conferências regionais finalizadas em
2013 quando houve a participação de toda a sociedade organizada debatendo sobre catadores de lixo eletrônico, o
papel do poder público, fabricantes, importadores e distribuidores mediante ato de natureza contratual com a finalidade
de implantar responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida do produto.
A Lei 12.305/2010 promove entre outros, O compartilhamento de responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, pois
avaliam além dos fabricantes, os distribuidores, comerciantes e consumidores, uma obrigação “pós-consumo”, o que
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deve ser interpretado como uma medida voltada a adequação da destinação e disposição dos resíduos sólidos de forma
correta, como também o retorno do produto para o fabricante através da ferramenta da logística reversa.
Ao refletir uma prática pedagógica voltado para um modelo específico de como trabalhar com o problema do lixo
eletrônico em cursos profissionalizantes mediante a pesquisa aplicada a ser implementada enquanto prática
metodológica e a proposta pedagógica do Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática nos Institutos
Federais surgiu as motivações para concretização dessa pesquisa.
O Curso de Manutenção e Suporte em Informática desenvolvido pelos Institutos Federais em todo o Brasil foi criado
justamente para inserir no mercado de trabalho profissionais técnicos no concerto dos equipamentos de informática, em
especial, os computadores. Assim, discutiremos alguns elementos essenciais da abordagem necessária do debate
ensino profissional e meio ambiente. Baseado na dimensão crítica dos objetivos da Educação Ambiental e organizá-la
enquanto referencial teórico para a formação cidadã.
A educação na Constituição Federal, encontra-se amparada em princípios que buscam uma sociedade mais justa como
direito de todos, dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 205 da Constituição Federal dispõe que “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”
(BRASIL, 2015), também identifica que isso é necessário “[...] visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2015).
A educação ambiental integra novos conhecimentos, valores e capacidades para uma consciência ambiental, a qual
integra o homem como parte da natureza e não sendo dono dela. Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram a
Educação Ambiental um eixo transversal, pois deve ser trabalhado de modo multi, inter ou até transdisciplinar, pois o
meio ambiente engloba a vida e tudo o que gira em seu entorno.
Desse modo, ao trabalhar o lixo eletrônico em conteúdos programáticos nos Cursos de Manutenção e Suporte em
Informática, por estarem muito próximo com a problemática do lixo eletrônico, a rigor, pode ser articulado com a teórica
de Piaget ao evidenciar questões sobre o desenvolvimento cognitivo e ao afirmar que ensino deve seguir em direção a
uma interdisciplinaridade.
Na sociedade contemporânea, Leff (2006) ao propor uma epistemologia ambiental articulada aos distintos campos do
conhecimento em busca de um significado e de uma nova racionalidade ambiental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Pensar em métodos eficazes direcionados à forma de ensinar, sua posição junto à pedagogia dos 3R´s confirmando seu
ajustamento a treinamentos voltados a reciclagem de modo que os alunos demonstrem interesses frente a
oportunidades de emprego e renda.
Uma análise na estrutura curricular do Curso de Manutenção e Suporte em Informática e a presença de disciplinas que
abordam conteúdos programáticos que podem ser vitais para a aprendizagem do lixo eletrônico, pactuando a pedagogia
dos 3R´s, como por exemplo: reduzir, o reutilizar e o reciclar, enquanto lógica natural do conhecimento, conforme
adverte Piaget quando insinua que “ o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de
sim mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que a ele se imporiam” (PIAGET, 1986, p. 14).
 Dessa forma Piaget responde que “o conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre os
dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma indiferenciação completa e não de
intercâmbio entre formas distintas" (PIAGET, 1986, p. 14).
O problema do lixo eletrônico é complexo e já faz parte do contexto da sociedade tecnológica, econômica e ambiental
com o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, em especial, na “formação profissional através de um pensamento
capaz de apreender a unidade da realidade para solucionar os complexos problemas gerados pela nacionalidade social,
econômica e tecnológica dominante. Este projeto busca fundamentar-se num método capaz de fazer convergir os
olhares dispersos dos saberes disciplinares sobre uma realidade homogênica, racional e funcional, eliminando as
divisões estabelecidas pelas fronteiras dos territórios científicos, cancelando o espaço próprio de seus objetos de
conhecimento, para reconstruir um mundo unitário (LEFF, 2001, p.180).
 Para tanto, Leff adverte que a interdisciplinaridade, propicia uma visão para a construção de uma realidade
multifacetária, cujas perspectivas são frutos de reflexos que projetam os diferentes propósitos disciplinares e nisso
argumenta que a relação da crise ambiental e da crise do saber acontece com “a acumulação de “externalidades” do
desenvolvimento do conhecimento e do crescimento econômico” (LEFF, p.19, 2000). Com isso Leff considera que a
interdisciplinaridade “ [...] surgem como todo um campo do real negado e do saber desconhecido pela modernidade,
reclamando a “internalização” de uma “dimensão ambiental” através de um “método interdisciplinar”, capaz de reintegrar
o conhecimento para apreender a realidade complexa (LEFF, p.19, 2000).
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Notoriamente, Leff expõe que através de uma interdisciplinaridade[2] aplicada, justifica as tentativas de forma eficientes
para a Educação Ambiental. Pois, não se trata de uma abreviação da Educação Ambiental a um papel simplista ao
processo de conscientização do cidadão ou ainda a capacitação de profissionais para uma gestão ambiental orientada
para a maximização econômica
Os professores ao elaborarem um trabalho voltado à abordagem interdisciplinar direcionada ao meio ambiente e a
concepção da produção e a socialização do conhecimento, estabelece uma relação direta entre o conteúdo do
programático e a realidade social. A proposta de Fazenda (1992, p.52) enfatiza que a interdisciplinaridade é uma forma
de compreender e ampliar horizontes de modo a ser aplicável.
Nesta perspectiva, ao introduzir conteúdos pragmáticos articulados ao lixo eletrônico estamos integrando aspectos dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000), atendendo a Lei 12.305/2010; os princípios preconizados pela Lei de
Saneamento Básico (Nº 11.445/2007); a Política Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Lei 5.857/2006),
como adverte Leff  “ os efeitos da problemática ambiental sobre as transformações metodológicas, as transferências
conceituais e a circulação terminológica entre as diferentes disciplinas que fazem parte da explicação e diagnóstico das
mudanças socioambientais [...]” (LEFF, 2000, p.30).
Nesta perspectiva, a educação ambiental enquanto processo para a formação do cidadão, torna-se essencial para o
direcionamento da formação de profissionais. Com uma consciência crítica para mudar comportamentos e atitudes em
relação a vida em sociedade.
Neste aspecto, a escola tem um papel impar na condução da aplicação de conteúdos programáticos articulados com
problemas do lixo eletrônico; articular saberes ambiental e das transformações tecnológicas de modo a solucionar
problemas ocasionados pelo descarte inadequado de lixo eletrônico.

LIXO ELETRÔNICO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Articular ações desenvolvidas pelos institutos quanto a sua preocupação à problemática do lixo eletrônico e sua forma
de ensino, perpassando a um denominador de modo a contribuir com trabalho e renda a partir do lixo eletrônico,
envolvendo estudantes no desbravar de atividades frente à nova tendência de mercado (lixo eletrônico) ainda incipiente
em nosso país. A formação profissional dos alunos em lixo eletrônico pode ser direcionada para várias vertentes das
práticas educativas, entre elas: conhecimento ambiental, aprendizagem para o mercado de trabalho, multiplicadores de
informações.
Para essa formação, durante a pesquisa, foram contactados a partir do envio aos e-mails dos coordenadores dos cursos
de informática que presencia o Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática em 24 (vinte e quatro) Institutos
Federais localizados em todos os Estados brasileiros. Na ocasião, apenas 9 (nove) retornaram com informações a
respeito das perguntas do formulário. Os Estados em que os coordenadores enviaram informações sobre o questionário
foram, Aracaju, Salvador, Pernambuco, Minas Gerais, Cuiabá, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Amazonas.
Os coordenadores alegaram que esta articulação com o lixo eletrônico, envolvendo alunos do Curso Técnico de
Manutenção e Suporte em Informática deve ser inserido no conteúdo do projeto pedagógico do curso público, uma vez
que a maior parte dos professores ainda não atentou para a questão do lixo economicamente rentável, é ainda
incipiente e reticente ao conhecimento do manuseio do resíduo do lixo eletrônico e sua propriedade de inserção ao
dilema de propagação de trabalho e renda.
Os professores também alegam que introduzir atividade como forma de familiarizar os alunos com os materiais que
compõe os equipamentos eletroeletrônicos, articular conceitos das disciplinas que abordam com outras do nível e alertar
os estudantes para as questões decorrentes do descarte inadequado do lixo eletrônico, para o curso é uma questão
sene qua no. Mas, os professores alegam maior conhecimento para inserir lixo eletrônico no conteúdo programático da
disciplina lecionada.
Dessa forma, alunos e professores nos 9 (nove) estados, em disciplinas propedêuticas, como é o caso da química,
física, matemática, história passaram para os coordenadores do Curso Técnico de Manutenção e Suporte em
Informática, que mesmo não tendo em seu conteúdo informações do lixo eletrônico, acabam realizando parcerias com
prefeituras ou empresas privadas com o intuito de arrecadação e entrega aos parceiros do projeto desenvolvido.
O formulário apresentava 3 (três) perguntas: 1. Algum Professor insere em suas aulas informações sobre lixo eletrônico
(muito, pouco, nenhum)? 2. Algum Professor desenvolve algum projeto de lixo eletrônico (muito, pouco, nenhum)? 3.
Algum Professor desenvolve alguma articulação de educação e meio ambiente com o lixo eletrônico através da
interdisciplinaridade (muito, pouco, nenhum)?
Foi colocado para a pergunta 1 o termo (muito) caso os professores em sua disciplina realizassem em sala de aula a
temática educação ambiental e envolvesse o lixo eletrônico, (pouco) se os professores realizassem suas aprendizagens
muito mais ambientais e pouco lixo eletrônico, e nenhum, quando da falta de interesse por parte dos professores em lixo
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eletrônico. Em relação a pergunta 2, foi proposta para saber, entre as várias oportunidades que os Institutos Federais
oferecem, se os professores têm aproveitado para inserir o tema lixo eletrônico. A pergunta 3 foi oferecido para saber se
os professores do curso aproveitam a interdisciplinaridade e oferecem aos alunos, não apenas em sala de aula, mas
através de visitas técnicas ou algum passeio pelas instalações do Instituto Federal algum evento que estabeleçam esta
relação. A pesquisa foi feita no primeiro semestre de 2014.
 
PRÁTICAS ADOTADAS PELOS INSTITUTOS FEDERAIS
Uma consulta aos Institutos Federais que possuem cursos de Manutenção e Suporte em Informática, é possível
evidenciar do entendimento a que todos sabem do conceito do lixo eletrônico e sabem das consequências do seu
problema. Também labutam que o lixo eletrônico contém resíduos que prejudicam o meio ambiente. Na maioria, alguns
professores até conseguem realizar algum tipo de projeto que direcionam para a divulgação do problema. Um projeto
realizado em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cooperativa de Seleção de Materiais
Recicláveis e Prestação de Serviços de Paranavaí (Coopervaí) e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), através de
campanhas para recolher equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, cabos de energia e metais, foi arrecadado uma
grande quantidade de materiais eletrônicos. Todo material entregue foi vendido a uma empresa de reciclagem de
Maringá e o dinheiro repassado para a Coopervaí (JORNAL, 2015), o que inicia outro processo do problema, pois a
maior dificuldade da Coopervaí seria justamente mão-de-obra especializada para o tratamento com os computadores,
pois no momento da campanha estava sendo feito pelos alunos do Instituto Federal, mesmo a Coopervaí ter sido
contemplada por cursos de curta duração nesta área, não houve uma continuação do processo. Em 2010, alunos e
professores do Instituto Federal do Amazonas, buscaram através de artigo (SENEPT, 2010) divulgar como está se
comportando o Instituto Federal do Amazonas, quanto ao problema do lixo eletrônico. Como resultado, identificaram que
o campus não possui um sistema de gerenciamento de resíduos e nem um planejamento de responsabilidade
ambiental. Os próprios equipamentos são recolhidos para doações a outras instituições quando de sua inoperância
neste Instituto. O Instituto Federal do Amazonas recebe solicitação de doação de computadores de outras instituições e
encaminha ao setor de almoxarifado, a fim de verificar a disponibilidade de máquinas para atender ao pedido de
doação. Esse procedimento vem sendo utilizado pelos Institutos Federais. Um projeto identificado como “Projeto e-lixo e
sensibilização ambiental”, realizado pelos alunos do IFBAIANO Governador Mangabeira, integrantes do Curso Técnico
em Manutenção e Suporte em Informática, desenvolveu um trabalho de conscientização da comunidade sobre os riscos
que esse resíduo tecnológico oferece ao meio ambiente e a saúde humana através de palestras, montagem de ponto de
coleta no próprio Instituto Federal. A intenção do projeto era a arrecadação, recuperação e doação dos equipamentos
eletroeletrônicos e sua destinação ecologicamente correta. A primeira etapa do projeto e-lixo foi realizada em julho de
2012, onde os estudantes se dispuseram a separar e catalogar as peças arrecadadas na comunidade circunvizinha ao
campus. Logo em seguida houve a visita a Associação Cata Renda Ambiental em Cruz das Almas com o intuito de
coletar informações sobre a associação, saber como o lixo eletrônico é tratado, e como eles recebem esse lixo. Os
alunos fizeram questionamentos a respeito do descarte desse lixo e da importância da coleta seletiva, além de ministrar
palestras (IFBAIANO, 2012). Projeto desenvolvido pelos alunos do Instituto Federal Farroupilha - Campus Panambi em
outubro de 2014 idealizou na presunção da coleta de lixo eletrônico. A atividade foi desenvolvida como resultado de
pesquisas realizadas a respeito dos perigos causados pelo descarte incorreto deste tipo de material. Dessa vez os
alunos provocaram a comunidade realizando o chamamento para a coleta na praça central da cidade de Panambi. Ali,
os alunos e professores receberam da população lixo eletrônico para descartar. Outro IF Farroupilha - Campus Júlio de
Castilhos participou enviando materiais recolhido por sua comunidade para serem descartados. A atividade teve como
principal objetivo conscientizar a população a respeito dos problemas causados pelo descarte incorreto do lixo eletrônico
(IFFARROUPILHA, 2014). Na mesma tendência, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –
Campus Avaré em parceria com a Faculdade Eduvale e a Prefeitura de Avaré, através da Secretaria Municipal da
Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, desenvolveram um mutirão de coleta do lixo eletrônico de junho a agosto de
2014. O objetivo era a arrecadação, reciclagem e descarte ecologicamente correto do lixo eletrônico (IFSP, 2014). Os
Institutos Federais de Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará salientaram que também
exerce seu manifesto em prol da divulgação do lixo eletrônico, ou através de parcerias ou através de projetos
desenvolvidos pelos alunos e professores a partir de programas de iniciação científica. Em Sergipe, o Instituto Federal
tem seguido no mesmo direcionamento quanto à abordagem do lixo eletrônico. Um projeto de pesquisa do Programa de
Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr) denominado de “Educar para a Sustentabilidade: logística reversa do lixo
tecnológico aplicado (re) educação” (Santos, 2013), desenvolveu um trabalho com a comunidade do Município de
Itabaiana com o objetivo de trabalhar o tema da reciclagem do computador.  Na ocasião, o primeiro contato foi com a
lixeira do município. Na lixeira, ficou constatado que os equipamentos eletrônicos de fato eram advindos da cidade e
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regiões adjacentes. Segundo o projeto, a lixeira que conta com 48 catadores cadastrados pela Prefeitura em parceria
com o Consórcio do Agreste, ao qual houve a criação de uma cooperativa, atendendo aos princípios da Lei
12.305/2010, ficou caracterizado que o setor público ainda não possuía nenhum projeto para este segmento de
mercado.
Pode-se perceber no projeto de pesquisa (SANTOS, 2013) que os mesmos não conheciam a forma de reciclagem do
lixo eletrônico. Naquela ocasião, os catadores apenas pegavam material eletrônico para fins pessoais, ou para ganhar
algum dinheiro com ele, mas sem a intenção de estarem utilizando de algum modelo pedagógico inserido nos 3R´s.  A
pesquisa também verificou que no cenário comercial do município, o problema também parece sem solução.  O
Comerciante não tem ideia do que fazer com os equipamentos de informática considerados para eles obsoletos. E vão
se espalhando pelos contornos das salas sem objetividade nenhuma.
Quadro 1: Formulários de perguntas aos professores dos Institutos Federais

INSTITUTO
FEDERAL

Pergunta 1: Algum
Professor insere em suas
aulas informações sobre
lixo eletrônico (muito,
pouco, nenhum)?

Pergunta 2: Algum
Professor desenvolve
algum projeto de lixo
eletrônico (muito,
pouco, nenhum)?

Pergunta 3: Algum
Professor desenvolve
alguma articulação de
educação e meio
ambiente com o lixo
eletrônico através da
interdisciplinaridade
(muito, pouco,
nenhum)?

ARACAJU POUCO POUCO POUCO
SALVADOR POUCO POUCO MUITO
PERNAMBUCO POUCO POUCO MUITO
MINAS GERAIS MUITO MUITO POUCO
CUIABÁ NENHUM POUCO POUCO
SÃO PAULO MUITO MUITO MUITO
RIO GRANDE DO
SUL POUCO POUCO POUCO

CEARÁ POUCO POUCO MUITO
 AMAZONAS POUCO MUITO POUCO
 
Os resultados do quadro 1 mostram que o espaço para o lixo eletrônico ainda precisa ser bastante trabalhado no Curso
de Manutenção e Suporte em Informática pela aproximação com o problema do lixo eletrônico. Uma informação dos
coordenadores dos Institutos Federais, insinuam que o Curso de Manutenção e Suporte ainda é o que mais se aproxima
com o problema do lixo eletrônico, e isso mostrou que os professores que se articularam em dialogar com outras
disciplinas do curso, foram os que melhor formataram os projetos para a comunidade. Também responderam que desde
a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) várias são os cursos desenvolvidos por empresas
ou associações e até por cooperativas, oferecendo treinamento para catadores de lixo reciclável em relação ao lixo
eletrônico(ensinando a desmontar o computador (sendo cursos de apenas 20 horas), mas, os resultados são pequenos
e sem retorno de emprego e renda pelo motivo da falta de disciplinas técnicas e propedêuticas e menor tempo do curso,
o que favorece ao Curso de Manutenção e Suporte em Informática que são desenvolvidos em três anos em média.
Estados como São Paulo, Salvador, Minas Gerais e o Ceará, segundo os coordenadores vem atendendo ao apelo da
Lei 12.305/2010 quanto ao incentivo a prática da reciclagem através de articulações entre professores de diversas
disciplinas na promoção de inseri-los no mercado do lixo eletrônico e com isso articulando com a sua formação
profissional, pois os cursos de Manutenção e Suporte em Informática detém de todos os requisitos para uma boa
formação em lixo eletrônico, como na disciplinas de química (substâncias químicas encontrada nos computadores),
biologia (problemas ao meio ambiente), filosofia e sociologia (sociedade e ambiente), geografia (emprego e renda),
história (políticas públicas), manutenção de computadores (desmontagem, triagem, reparar), arquitetura de
computadores (recuperar, reciclar), estando assim contido na sua formação profissional.
Vejamos que, entre outros problemas, a educação é uma solução para uma melhor organização do trabalho com o lixo
eletrônico. Estudo feito pelo Laboratório Federal para Ciência e Tecnologia de Materiais da Suíça (EMPA) em 2011,
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mostra que as pessoas que vivenciam a reciclagem informal de lixo eletrônico em 11 países do mundo, a principal
causa seria a baixa escolaridade e a pobreza. Como se tornam presas fáceis para mão de obra para o desmanche da
sucata eletrônica, que gera segundo a EMPA (2011) cerca de 2,4 quilos de ouro, mais de 900 quilos de cobre e 25
quilos de prata, que valeriam mais de US$ 250 mil (R$ 430 mil) se fossem completamente recuperados em um volume
de dados de metais contidos em circuitos de 100 mil celulares.
Sabe-se também que a resolução por atitudes que se diligencia por melhorias de conduta vem sendo estabelecidas por
Estados, prefeituras, empresas e iniciativas individuais quanto à gestão adequada dos Resíduos Eletrônicos (REE)
desde 2002, quando o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) coletou dados de postos de coleta
existentes no país. Mas, somente em 2005, houve um maior resultado na abrangência de informações. Porém, até 2007
foram coletados apenas informações dos pontos de recebimento de pilhas e baterias. Sendo a partir de 2011, inclusive
em Sergipe, que o recolhimento dos resíduos eletroeletrônicos em estados como Alagoas (2 pontos de coleta), Bahia
(10 pontos de coleta), Ceará (8 pontos de coleta), Pernambuco (3 pontos de coleta), São Paulo (23 pontos de coleta) e
Sergipe (1 ponto de coleta) foram realizados através da pesquisa realizado pelo SNIS (2005 - 2011).
 
OBJETIVOS
Articulação da Formação de Técnicos de Nível Médio em Manutenção e Suporte em Informática com competência
técnica e ética para atuação na problemática do lixo eletrônico, a partir de ações de práticas educativas na promoção de
oportunizar alunos para o problema ambiental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ficou evidenciado na pesquisa que todos os que enviaram as respostas ao questionário, de alguma forma participam
com a problemática do lixo eletrônico. Quando da Pergunta 1: Sabe-se que o conteúdo do lixo eletrônico perfaz em
entender as diversas disciplinas, como a química, a biologia, a geografia, a história, disciplinas técnicas do curso como a
de manutenção de computadores, o que muita das vezes deixa o professor inibido em algum projeto interdisciplinar,
pela falta de conhecimento articulador. Mas, o retorno da pergunta 1(um) nos nove Institutos Federais, demonstrou essa
inibição, o que é bastante compreensível, visto que o tema ainda é novo (a Lei 12.305 é de 2010) e ainda atrai muito
pouco os professores, o que deve acirrar quando de fato o acordo setorial desenvolvido pelo Ministério do Meio
Ambiente colocar de fato os papeis dos atores do lixo eletrônico. Mas, A maioria das respostas foi bem estruturada, mas
nenhum professor relatou o fato dos equipamentos eletrônicos mais modernos apresentarem um ciclo de vida mais
curto que os seus antecessores, ou seja, serem menos duráveis, o que aumenta a preocupação quanto ao acúmulo de
materiais eletrônicos obsoletos. A Pergunta 2 com exceção de alguns professores, foi possível perceber a sensibilização
aos aspectos ambientais do descarte inadequado do lixo eletrônico, mas é necessário um maior envolvimento dos
professores no ciclo de vida dos produtos de informática e se envolver em projetos de pesquisa, pois os Institutos
oferecem através de editais essa oportunidade. A Pergunta 3, grande parte dos professores de forma contundente
avaliaram a dificuldade que têm em construir projetos e formar parcerias com seus professores em temas que envolvam
os prejuízos ambientais vinculadas à produção e ao descarte de materiais eletrônicos. Alegam que vão solicitar aos
seus coordenadores em suas reuniões frequentes, momentos de oportunizar este tema como destaque para inserção
de projetos como oportunidade aos seus alunos. Os coordenadores também justificaram que é importante uma
aproximação com Institutos Federais que tem adotado pesquisas em lixo eletrônico no Curso Técnico de Manutenção e
Suporte em Informática.
 
CONCLUSÃO
Articular lixo eletrônico com a formação profissional em cursos que tem aproximação com o problema do lixo eletrônico
como forma de promover respostas contundentes, como é o caso do Curso de Manutenção e Suporte em Informática
desenvolvido nos Institutos Federais, apontam para uma solução no desafio apontado na Lei 12.305/2010. Com isso,
cursos com aproximação do problema do lixo eletrônico pode promover ações para entender como a abordagem
interdisciplinar pode ser utilizada em sala de aula ou através de projetos de pesquisa de modo a formar sujeitos
conscientes e aproximar teoria e prática.
Isso vem a confirmar que professores que desenvolveram projetos interdisciplinares segundo os coordenadores, tiveram
melhores condições de promover ações de oportunizar o lixo eletrônico para a academia. Como uma forma de
fundamentar a preocupação em uma instrução que saia do meio acadêmico e seja propagado por toda a população,
evidenciamos em uma declaração citada por Reinfeld (1994), que destaca que
A maioria das pessoas acredita que a reciclagem é uma boa ideia. Entretanto, nem todos têm disposição para reciclar,
ou melhor, para segregar de forma adequada o material para uma posterior coleta diferenciada – o hábito de jogar as
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coisas fora de qualquer jeito é difícil de ser quebrado. As pessoas precisam perceber boas razões para a reciclagem, ou
seja, devem entender completamente o programa de reciclagem e este deve ser conveniente. Elas devem ser
motivadas a superarem suas objeções ou inércia até que a reciclagem se torne um hábito (IPEA, 2012, p. 12).
Assim, fica evidente que não basta apenas informar para que a participação aconteça. Segundo o (IPEA, 2012), os
projetos que mais conseguiram apoio da população e continuidade, foram fundamentados em princípios metodológicos
de sensibilização e mobilização, o que segundo o IPEA, fez a diferença.
Dessa forma, o Curso de Manutenção e Suporte em Informática vem aos poucos ocupando o seu espaço no cenário do
problema do lixo eletrônico oportunizando alunos a desenvolverem inovações em busca de soluções ao problema do
lixo eletrônico, e com isso capitalizando a cadeia do emprego e renda.
Isso pode favorecer a catadores de lixo reciclável a ser um parceiro neste ciclo na promoção social desta categoria, pois
os Institutos Federais devem a partir do Curso de Manutenção e Suporte em Informática oportunizar alunos na
promoção e multiplicação de práticas educacionais vivenciadas nos Institutos a disposição da categoria dos catadores
de lixo recicláveis, seria um caminho justificável a um projeto social economicamente viável.   
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[1] Nesse texto Palavras Iniciais tomo a liberdade de expressar-me na primeira pessoa do singular para falar de algumas
experiências com a problemática do lixo eletrônico, a fim de trazer as origens do problema da pesquisa. Entende-se por
lixo eletrônico “[...] os resíduos que resultam da obsolescência de equipamentos eletrônicos no qual estão incluídos os
computadores, impressoras, celulares, televisões entre outros” (MIGUEZ, 2010, p. 09).
[2] Interdisciplinaridade vem sendo usado como sinônimo e metáfora de toda interconexão e “colaboração” entre
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diversos campos do conhecimento e do saber dentro de projetos que envolvem tanto as diferentes disciplinas
acadêmicas, como as práticas não científicas que incluem as instituições e atores sociais diversos. É comum que
diversos centros e organizações não-governamentais, dedicados não só à educação e à formação ambiental como
também à assessoria e promoção de projetos de desenvolvimento (regional, social, comunitário), se autodenominem e
se assumam como centros de estudos interdisciplinares (exemplo disso é o Foro Latino-Americano de Ciências
Ambientais na Argentina, ou o Centro de Estudos Regionais Interdisciplinares no Paraguai) (LEFF, 2000, p.22).
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