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Introdução

Na busca de práticas alternativas para que o processo de transformação social possa se
desenvolver de forma coletiva estamos desenvolvendo um estudo de caso de natureza
qualitativa dialética para compreender as representações que os moradores do Cassino fazem
dos resíduos produzidos no âmbito de suas residências.

Para isto nos propomos:
 Conhecer, interpretar, explicar e compreender as contradições existentes nas

representações dos moradores do Cassino no que tange ao trato e destino dos RSD e,
como se manifestam na prática cotidiana desses moradores;

 Analisar e interpretar as dificuldades que o processo socioambiental enfrenta que
impedem a Administração do município de desenvolver políticas públicas
comprometidas com práticas coerentes com os anseios da população em relação à
gestão dos RSD;

 Propor como sugestão, a luz dos resultados da pesquisa, explicações capazes de
contribuir na elaboração de legislações e políticas públicas que atendam às
necessidades da comunidade, além de reclamar uma fiscalização eficaz.

Metodologia

No desenvolvimento da pesquisa foram analisados os documentos da Audiência
Pública para elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2010-2013, observações livres e leituras de
trabalhos relativos aos RSD existentes no Portal da CAPES. No corpo empírico do estudo
estão os noticiários do Jornal Agora que manifestam as representações sociais que fazem os
cassinenses da política municipal relacionada ao RSD e o cuidado da Administração com
espaço público enquanto meio sócio-político-ambiental.

Nesse estudo, além dos conteúdos das reportagens e entrevistas buscamos registrar
práticas que denotam as compreensões e atitudes da Administração Municipal frente ao
problema do trato e destino do RSD no Cassino.

A pesquisa está projetada até 2010 para compreendermos qual o nível de atenção e
comprometimento da Administração às reais necessidades da população que a elegeu.

Estamos entendendo também que a Administração Municipal e o processo da
Educação exercem influência no contexto social e por esse motivo, optamos por realizar
entrevistas semi-estruturadas com o secretário municipal da Secretaria Especial do Cassino e
com as coordenadoras pedagógicas de duas das quatro escolas municipais localizadas no
espaço de nossa pesquisa, como forma de associar os objetivos gerais dessas escolas e as
políticas públicas do município.

Resultados e Discussão

Como se trata de uma investigação em andamento, as informações que temos até o
momento revelam que:

 Há contradições nas representações dos cassinenses em relação ao trato dos RSD
que os impede de desenvolver práticas adequadas;

 A legislação e políticas públicas sobre RSD no Balneário não conseguem atender as
necessidades da população;

 Não há uma fiscalização eficaz em relação à gestão dos RSD.
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Considerações Finais

Estamos em busca de respostas que procuram não fechar a discussão, de modo que a
teoria anunciada nesse estudo seja compreendida como possibilidade de instigação de novas
pesquisas no âmbito da Educação Ambiental. Que nossos resultados não sejam considerados
pontos de chegada, mas sim pontos de partida para outras suspeitas e descobertas.
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