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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo tratar os Resíduos Sólidos Urbanos por um 
processo de alfabetização visual para a Educação Ambiental. A pesquisa de natureza 
qualitativa e participante foi dimensionada a estudantes do Curso Técnico em Química, de 
uma escola pública de Londrina/PR. Formou-se um banco de dados constituído por 
videogravação, registros escritos e imagens inventivas dos estudantes. Foram analisadas 
duas imagens inventivas sob a ótica das ações prescritas na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), e dos discursos ecológicos apresentados por Layrargues (2011). Ambas 
encontram-se inseridas na segunda ação da PNRS com influência do discurso ecológico 
alternativo. 
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Abstract: This research aims to treat Urban Solid Waste through a process of visual literacy 
for Environmental Education. The research of qualitative and participant nature was 
designed for students of the Technical Course in Chemistry, from a public school in Londrina 
/ PR. A database was formed consisting of videotape, written records and inventive images 
of the students. Two inventive images were analyzed from the viewpoint of the actions 
prescribed in the National Solid Waste Policy (PNRS) and the ecological discourses 
presented by Layrargues (2011). Both are inserted in the second action of the PNRS with 
influence of the alternative ecological discourse. 

 

Key-words: Visual literacy; Ecological Discourses; Environmental Education; Inventive 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tem se expressado de intensamente nos cenários 

urbanos como problema de ordem socioambiental e necessita ser repensado e conduzido 

por mudança comportamental das pessoas. Uma maneira de tratar os RSU em contextos 

educacionais é pela alfabetização visual, como estratégia para a Educação Ambiental (EA).  

A fundamentação teórica desta pesquisa baseia-se nos pressupostos de Layrargues (2011) 

sobre os discursos ecológicos brasileiros para os RSU; a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS); e a obra de Lima (2010) acerca do consumismo exacerbado. 

Desse modo, a proposta desta pesquisa foi levar a discussão sobre a temática RSU a 

estudantes do Curso Técnico em Química (CTQ), subsequente, de uma escola da rede 

pública do município de Londrina/PR. A partir dessa discussão formou-se um banco de 

dados com registros escritos e videogravados dos encontros e das imagens inventivas 

fornecidas pelos participantes. 

Esta pesquisa é colaborativa de abordagem qualitativa. Foi realizado um recorte do banco 

de dados, onde os dados escolhidos equivalem a duas imagens de dois estudantes 

participantes da pesquisa. Para a análise levou-se em consideração os critérios para a 

elaboração da imagem, que se basearam na primeira e segunda ação do Art. 9º da PNRS, e 

também sob a ótica de discurso ecológico apresentado por Layrargues (2011). 

A problemática estabelecida nesta pesquisa é: A não geração e redução de resíduos são 

ações predominantes na imagem? O DEA prevalece sobre o DEO nas imagens de 

estudantes? 

Com esta pesquisa, por meio de um processo de alfabetização visual, busca-se identificar 

os conhecimentos que os estudantes possuem associados aos saberes científicos, de modo 

a contribuir para a mitigação de danos ambientais por RSU. 

2. O USO DA IMAGEM NA ALFABETIZAÇÃO VISUAL 

A linguagem visual é uma das formas de comunicação mais utilizada no campo da 

informação, difundindo-se pelo uso de imagem e da ilustração. A imagem é o mecanismo de 

representação de pessoas, objetos ou fenômenos, sendo expressos em caráter gráfico (por 

meio de algum tipo de papel, um recurso audiovisual), ou mental (por meio de um processo 

mais complexo na forma de abstração). Já a ilustração refere-se à expressão específica de 

representação de caráter gráfico e que se submetem a um entendimento interligado à 

informação que se deseja transmitir através dela (PERALES PALACIOS, 2006). 

Santaella (2005) afirma que a imagem por si mesma tem o poder de transmitir uma 

determinada informação. Quando essa imagem está associada a uma mensagem pela 
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linguagem verbal, ela ganha maior riqueza informativa que a dimensiona para uma melhor e 

eficaz compreensão da informação. 

Em específico para a sala de aula, Reigota (2009), destaca a grande relevância que as 

imagens apresentam frente aos objetos e significados pedagógicos acerca das questões 

científicas, históricas, culturais, econômicas e das situações cotidianas vividas pelos 

estudantes. Para Gil Quílez e Martinez Peña (2005), as imagens, como instrumento 

pedagógico, podem apresentar uma maneira motivadora e satisfatória dos estudantes em 

querer aprender, ao tempo que se desenvolvem para a apreensão do conhecimento 

científico. Portanto, o uso de imagens proporciona a compreensão, a interpretação de 

assuntos e temas que retratam a contemporaneidade, os modelos, as analogias, e aos 

conceitos científicos, garantindo a evolução cognitiva dos estudantes. 

Dondis (2007) apresenta o conceito de alfabetização visual, como ferramenta de amplo 

aspecto para o conhecimento imagético, aos quais todos estão envolvidos diariamente, no 

sentido não apenas de reter o conhecimento ao espaço escolar, mas também em nível de 

mundo. Dessa forma, a informação imagética tem potencial de conhecimento pelo conjunto 

sintático e semântico dos signos, induzindo o intérprete a uma análise mais aprofundada da 

representação (ROSA-SILVA, 2013). 

Segundo Penn (2011), há diferenças marcantes entre as leituras de linguagens orais e das 

imagéticas. O que se percebe é que nas leituras imagéticas, a potencialidade de inferência 

que o leitor traz em seguimento ao material imagético e a ele exposto é voltado para o seu 

conhecimento, o seu meio cultural e de experiência. Dessa forma, o leitor realiza uma leitura 

interativa e simultânea de signos, através da linguagem oral ou escrita nas relações dos 

valores expressos na condição espacial da imagem.  

Por concordarmos que a imagem apresenta valor potencial pelo poder da representação, e 

por sua função no processo de ensino-aprendizagem, é que empregamos a alfabetização 

visual como estratégia para focar a temática RSU em ambientes formais de ensino. 

3. OS RESÍDUOS SÓLIDOS E OS DISCURSOS ECOLÓGICOS BRASILEIROS 

Com o desenvolvimento capitalista em meados da década de 70, propiciou-se não apenas o 

desenvolvimento técnico e científico dos meios de comunicação e de transporte, como 

também propôs um molde que estimularia a população humana ao aumento e acúmulo de 

capital e consumo em massa (MOURA, 2002). Como consequência desse elevado e 

incentivado cenário de produção e consumo, aumentaram-se também as demandas de 

matérias-primas, acelerando a crescente geração de RSU e poluentes de diversos tipos. O 

“bem-estar” proporcionado pelo desenvolvimento econômico da população humana, na 
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aquisição de bens de consumo, acarretou ao ambiente natural, prejuízos imensuráveis, 

resultando em alterações climáticas e ambientais, e para as pessoas perda da saúde e da 

qualidade de vida (LAYRARGUES, 2012). 

Em 2 de agosto de 2010, foi promulgada pelo Congresso Nacional a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), dado pela Lei n. 12.305/2010 (BRASIL, 2010). Em seu Art. 9º, a 

PNRS estabelece uma ordem hierárquica de ações para a gestão e o gerenciamento de 

resíduos sólidos: (1ª) a não geração desses resíduos; (2ª) a redução do consumo; (3ª) a 

reutilização; (4ª) a reciclagem; (5ª) o tratamento dos resíduos sólidos; e (6ª) a disposição 

final ambientalmente apropriada dos rejeitos (BRASIL, 2010). Além da PNRS, há também a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), sob a Lei n. 9.795/1999 (BRASIL, 1999), 

e a Política Federal de Saneamento Básico (PFSB), Lei n. 11.445/2007 (BRASIL, 2007). A 

EA toma-se como ferramenta a ser comtemplada tanto na PNRS quanto na PFSB para a 

redução de impactos ambientais. Na PNRS, no seu Art. 19, a EA deve ser considerada 

como método de intervenção dentro dos planos gestores de resíduos sólidos municipais, 

expressando-se da seguinte forma no item X: “programas e ações de educação ambiental 

que promovem a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos” 

(BRASIL, 2010). Na PFSB, sob mesma condição de inserção do papel da EA, só que agora 

para tratar a questão da água, no seu Art. 19 é estabelecido 12 objetivos, sendo o XII 

expresso: “promover a educação ambiental voltada para a economia de água pelos 

usuários” (BRASIL, 2007). Nota-se dentro das legislações aqui apresentadas, que no campo 

ambiental, a EA toma dimensão de Política Pública para tratar as questões que acercam as 

atividades interativas entre a população humana no âmbito social com o meio ambiente para 

os recursos naturais. Ainda mais, a EA é focada como estratégia para o processo de 

conscientização para a construção de pensamentos e ações socioambientais de promoção 

à saúde, qualidade de vida humana e ambiental. 

Uma forma que tem sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação para a 

“solução” dos RSU e tem recebido incentivo governamental é a reciclagem. Sobre a 

reciclagem, Layrargues (2011) adverte: a reciclagem tornou-se um símbolo industrial e 

comercial que traz consigo demandas como o incentivo ao consumo de bens, embalagens e 

produtos; à geração de resíduos; a coleta seletiva em massa; ao retorno do lucro à base de 

determinados setores sociais com grande interesse na cadeia produtiva, entre outros. Ainda, 

o autor destaca que o agravamento da questão socioambiental dos RSU, dá-se pela 

deficiência de programas de seletividade desses materiais, e de conscientização da 

população acerca do consumo de bens e produtos para redução da geração de RSU. 

Um dos meios para tratar a gestão e produção de RSU, é defendido por Layrargues (2011), 

que situa duas matrizes discursivas: o discurso ecológico oficial (DEO) e o discurso 
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ecológico alternativo (DEA). Layrargues (2011), apoiado nas ideias da Carvalho (apud 

Layrargues, 2011), transpõe esses discursos à área da EA, fazendo um alerta a respeito da 

complexidade dos fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que envolvem o tema 

RSU, como o papel da reciclagem, da coleta seletiva, do catador, do consumismo e dos 

valores da sociedade moderna. 

Para Layrargues (2011), o DEO vem representar a ideologia hegemônica, mantendo o 

status quo sobre o discurso dos RSU a favor da obtenção do lucro pelo capital. A ênfase do 

DEO está na reciclagem como um ato ecológico, induzindo o cidadão a uma prática 

comportamentalista sobre os mecanismos da geração do consumo (LAYRARGUES, 2011). 

O consumo desencadeia processos de alienação e exploração do trabalho, criando 

irracionalidades comandadas pela indústria, na proliferação de supérfluos e na 

obsolescência planejada. Gera um tipo de comportamento e de ideologia que sustentam não 

apenas a concepção de prazer e imediatismo, mas a de degradação das relações entre ser 

humano e natureza (LIMA, 2010). 

Em contrapartida, o DEA apresenta uma ideologia contra hegemônica, ou seja, de que os 

resíduos são gerados por condições culturais da sociedade do consumo e, portanto, esse 

tipo de sociedade merece ser questionada, por meio de reflexões sobre a obsolescência 

planejada material e simbólica, a descartabilidade, o incentivo ao consumismo, etc. Através 

da ênfase provocada pelo DEA, há a possibilidade de se compartilhar conhecimentos e 

reflexões voltados às questões socioambientais ocasionadas pela geração de resíduos, 

sendo a escola o lugar em que se pode atuar com maior esforço para as mudanças 

atitudinais, lançando-se mão de práticas reflexivas que visem o repensar sobre o tema 

(LAYRARGUES, 2011).  

4. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa é um recorte de uma investigação, que integra atividades do Grupo de Estudo 

Semiótico em Educação Ambiental (GESEA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

em tratar problemas socioambientais contemporâneos, dos quais destaca os RSU, sua 

gestão e produção. 

O projeto foi, primeiramente, analisado e aprovado pelas instâncias de pesquisa, dentre 

elas, o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UEL, cujo parecer é de 

n. 052/2014, com registro no CAAE sob o n. 30492614.6.0000.5231. Para satisfazer a sua 

natureza empírica, foi realizada uma parceria entre a Universidade e uma Escola Estadual 

de Londrina/PR, que oferece os cursos de Técnico em Meio Ambiente (CTMA) e Técnico em 

Química (CTQ), na modalidade subsequente do período noturno. 
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Antes de iniciar a pesquisa com os estudantes, o grupo de pesquisadores informou-lhes 

sobre os objetivos e metas da investigação, de posse do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e do Termo de Consentimento de Uso de Banco de Dados (TCUD). 

Esta pesquisa ocorreu no ano de 2014, e foi dividida em duas fases: a primeira, 

compreendeu um total de 14 h, destinando-se ao estudo e à elaboração de duas unidades 

didáticas (UD) pelos pesquisadores, uma para cada turma, conforme a ementa das 

disciplinas de Gestão de Resíduos para o CTMA, e Análise Ambiental para o CTQ; a 

segunda, num total de 24 h, distribuídas no decorrer das aulas dos dois cursos. 

As UD contemplaram um acervo de gêneros imagéticos e textuais sobre o temário consumo 

na perspectiva antropológica, tendo como ponto de partida as obras de Layrargues (2011) e 

Lima (2010). O acervo foi usado para o desenvolvimento da alfabetização visual, em três 

momentos. No primeiro, houve a leitura de imagens dinâmicas e estáticas - termos estes 

empregados por Penn (2011) sobre o assunto, seguida do preenchimento de questionários 

abertos e discussões. No segundo, os estudantes, em casa, realizaram a criação das 

imagens, segundo seus entendimentos, a respeito das ações estabelecidas no Art. 9º da 

PNRS, em especial sobre a primeira e segunda ação. E no terceiro, foram realizadas novas 

discussões sobre suas criações imagéticas. 

Para esta pesquisa, faz-se um recorte do banco de dados e apresenta-se apenas o 

processo de alfabetização visual realizado com a turma do CTQ, em virtude do pesquisador 

ser também o professor da disciplina de Análise Ambiental da turma. 

A turma do CTQ é composta por 10 pessoas. Para preservar os seus anonimatos, optou-se 

pela abreviatura de duas letras quaisquer do nome completo de cada uma delas.  

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a videogravação e a audiogravação 

das aulas, os registros escritos e as imagens inventivas, termo este usado por Reigota 

(2009), dimensionado às representações dos participantes. 

Esta pesquisa é abordada de maneira qualitativa, sendo o seu eixo colaborativo, com 

análise dos dados por interpretação. 

Para a análise dos dados, seguiram-se as ações estabelecidas no Art. 9º da PNRS e a ótica 

dos discursos ecológicos brasileiros apresentados por Layrargues (2011), transcendendo 

para a área ambiental como instrumento utilizado para a EA ao invocar a temática RSU.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Do banco de dados da pesquisa se têm: sete criações à mão livre, sendo seis imagens na 

forma de tirinha e uma na de charge e um desenho; uma montagem fotográfica (Paint), 
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representando uma ilustração; três ilustrações com gravuras, Paint também; e uma 

fotografia. Totalizando 12 imagens. 

Na Tabela 1 são apresentados os títulos das imagens inventivas dos estudantes do CTQ 

seguido dos nomes dos respectivos participantes em abreviações por duas letras, a ação do 

Art. 9º da PNRS, e também o discurso ecológico a qual cada imagem se insere. 

 
Ações do 
Art. 9º da 
PNRS 

Títulos das imagens 
dos estudantes 

Objeto destacado na imagem 
Discurso Ecológico 

Brasileiro: 
DEO/DEA 

1ª ação: a 
não 
geração. 

“Mais uma vítima da 
poluição” – Kt (2014). 

Balão de diversão em forma de 
pássaro no hospital veterinário. 

DEO 

“A premonição do 
futuro” – Ff (2014). 

Pessoa sonhando que seu meio 
viraria um lixão, um problema a 

ser encarado. 
DEO 

“O cinismo e seus 
procedimentos” – Fs 
(2014). 

Reservatório de coleta seletiva 
antropomorfizado 

DEO 

“O que somos” – Fs 
(2014). 

Pessoa dentro de uma lixeira.  DEO 

“Salvar o planeta e a 
nós mesmos” – Fs 
(2014). 

Ser humano, mãos estendidas 
ao globo terrestre e a favor do 

comportamento em prol da 
riqueza do lixo. 

DEO 

2ª ação: a 
redução. 

“1 produto, 1000 
embalagens” – Jv 
(2014). 

Produto industrializado e 
excesso número de embalagens. 

DEA 

“Logística reversa” – Lh 
(2014). 

Cemitério de humanos para a 
indústria e, desta, rumo à 

constituição de paisagem natural 
não poluída. 

DEA 

3ª ação: a 
reutilização. 

“Mais informações” – Ra 
(2014). 

Garrafas PET e livros inutilizados 
para reutilização. 

DEA 

“Uma boa ação” – Eh 
(2014). 

Pessoa, caixa de cereal que vira 
calçado, Fita de Moebius. 

DEA 

4ª ação: a 
reciclagem. 

“Cinismo, lixo e retorno” 
– Ad (2014). 

Lixão, maquinista e catador. DEO 

“Vamos reciclar, porque 
é lucrativo” – Rh (2014). 

RSU e o símbolo do cifrão, $. DEO 

“Arrumando o lixo” – Cs 
(2014). 

Lixeira seletiva de resíduos 
domésticos. 

DEO 

5ª ação: o 
tratamento. 

- 

6ª ação: a 
disposição 
final 
apropriadas 
dos 
rejeitos. 

- 

Total de imagens 12 

 TABELA 1 - Disposição das imagens inventivas 

             Fonte: banco de dados da pesquisa (2014). 
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As imagens de Kt, Ff e Fs, são voltadas para a primeira ação, tidas como consequências da 

má gestão dos resíduos e não incidem diretamente sobre a não geração desses. Para a 

segunda ação, a imagem de Jv demonstra o excesso de embalagens nos produtos 

industrializados, enquanto a de Lh vem retratar o papel da logística reversa pelas indústrias 

para o reaproveitamento e redução dos resíduos. Ra e Eh têm suas criações direcionadas 

para a terceira ação quando representam as possibilidades de reaproveitamento de objetos 

e embalagens. Os estudantes Ad, Rh e Cs, submetem suas criações á quarta ação, 

afirmando o comprometimento da reciclagem com o meio ambiente e como atividade 

lucrativa, mantendo o status quo da indústria. Destaca-se nas imagens e inferências de Ad e 

Cs, respectivamente, a indução do catador para a indústria de reciclagem, e o seu papel 

social. Não houve criações com ênfase na quinta e sexta ação. Quanto ao critério para 

análise do discurso ecológico brasileiro presente na imagem, considerou-se o objeto 

destacado na imagem e como ele flexiona com a ação da PNRS, se ele flexiona para uma 

atitude comportamental de mudança, respalda-se no DEA; se mantinha a importância 

focada sobre o lucro dos resíduos, seja pela indústria ou trabalhadores que manipulam os 

resíduos, o respaldo centraliza-se no DEO. 

Conforme o critério para a criação das imagens fosse baseado na primeira e segunda ação 

do Art. 9º da PNRS, reportam-se à análise desta pesquisa as imagens de Lh e Jv, por 

atenderem aos quesitos solicitados e terem suas criações sido baseadas na segunda ação, 

além de prescreverem uma reflexão para o DEA. As imagens que foram concentradas como 

sendo da primeira ação, não atendem a proposta de não geração dos resíduos, findando ao 

contexto direto de consequência do excesso desses. 

Na Figura 1, no contexto visual imagético, o estudante Lh traz um novo conceito para tratar 

a logística reversa, não para os RSU, mas para a gestão de “resíduos” decorrentes da 

decomposição da matéria orgânica morta. 

 

      Registro escrito 

“Morto-degradado. Que não tem 
mais utilidade.” 

“É processado na 
indústria.” 

“Tornando-se em 
sua forma original.” 

FIGURA 1 - Logística reversa 

Fonte: Lh (2014). 
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O título da imagem do estudante Lh, “Logística reversa”, faz referência á PNRS. Segundo o 

Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2010), o termo: logística reversa é o “instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

ou outra destinação”. Analisado a imagem do ponto de vista ético e moral, parece descabido 

o enfoque do estudante em querer referenciar o corpo humano como um bem consumível, já 

que em sua imagem traz num terceiro cenário a representação de um cemitério humano. A 

condição exposta no contexto dialógico cedido pelo estudante, é que a indústria ao passo 

que reprocessa ela acaba por reduzir por utilizar apenas aquilo que já foi processado uma 

vez. Prevalecendo aqui cabível a ação de reduzir, que é mais notória para o estudante do 

que a de reprocessar ou reciclar. Dessa maneira, a indústria mantém a quantidade de 

resíduos já existentes e não gera novas demandas. Pelo fato da imagem do estudante estar 

apontando a condição e o papel da indústria em tratar seus resíduos e preservando as 

condições do meio natural, é que sua produção sofre influência do DEA. Desse modo, a 

essência da imagem caminha contra os preceitos do DEO em manter os status quo da 

indústria em produzir produtos em massa, favorecendo a cadeia produtiva de consumo, sem 

levar em consideração a condição do meio natural. 

A Figura 2, também tem respaldo sob a segunda ação do Art. 9º da PNRS, o estudante Jv, 

apresenta uma charge que satiriza a concentração excessiva de embalagens que pode 

haver em um único produto. Sua obra é titulada: “1 produto, 1000 embalagens”, e traz a 

mensagem sobre o montante de embalagens apresentados por um único produto, 

consequentemente acarretando num número cada vez maior na produção de RSU, 

entendendo-se, muitas vezes, que essas embalagens não tem como serem reutilizadas. 
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Registro escrito 

“A tira faz uma crítica bem humorada sobre a grande quantidade 
de embalagens dos produtos”. 

FIGURA 2 – 1 produto, 1000 embalagens 

      Fonte: Jv (2014). 

 

O estudante representa através de sua imagem uma prática vivida e de observação 

referente ao excesso de RSU. A reflexão que estabelece é para a indústria, em repensar 

sobre os resíduos gerados por ela na produção de embalagens. Uma condição não 

destacada pelo estudante é que a função dessas “embalagens extras” do produto é de 

garantir a sua validade e qualidade por um tempo maior, evitando a alteração da qualidade 

do produto. Pela reflexão que o estudante faz em torno da quantidade de embalagens que 

são necessárias para a produção de produtos industrializados, é que se reporta a influência 

também pelo DEA, por ir contra aos interesses da indústria sobre o lucro apenas. Mais uma 

vez, a imagem é uma chamada para as indústrias em rever seus moldes de produção, 

repensando e aplicando em atitudes para a redução de RSU. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacamos aqui a relevância da alfabetização visual como instrumento pedagógico para 

tratar um dos problemas socioambientais que mais têm aumentado e agravado a qualidade 

de vida das pessoas e do ambiente, no âmbito das sociedades capitalistas de 

desenvolvimento: os RSU. 

Nas imagens elaboradas pelos estudantes, há coerência correspondida entre o 

direcionamento dado para a invenção das imagens sobre RSU e as ações expressas pelo 

Art. 9º da PNRS. 

Na análise da primeira imagem recortada para esta pesquisa, de título “Logística reversa” do 

estudante Lh (2014) o estudante infere sobre o papel da indústria em reprocessar os 

resíduos já existentes para a confecção de novos produtos. A imagem é subsidiada pela 

segunda ação do Art. 9º da PNRS, o da redução, e nos moldes do DEA, e incumbe a 

indústria em se responsabilizar pelos resíduos por ela produzidos, e evitar a extração de 

matéria-prima da natureza, reduzindo a produção de novos RSU.  

A segunda imagem, de título “1 produto, 1000 embalagens”, o estudante Jv (2014), também 

traz seu contexto imagético inserido na segunda ação da PNRS e com influência do DEA. A 

imagem denuncia o excesso de embalagens que um produto pode conter, e leva a refletir 

quem é o responsável por produzir tantas embalagens. Dessa forma, também conduz a 

repensar a responsabilidade da indústria pelo excesso de embalagens produzidas para 
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suprir a cadeia produtiva.  

De modo geral, ambas as imagens aqui apresentadas dos estudantes participantes da 

pesquisa, responsabilizam a indústria por ser o principal sujeito desencadeador dos 

problemas socioambientais que os RSU ocasionam, sendo ela também a principal 

responsável por buscar solucioná-los.  

Com base nestas reflexões de estudo da imagem, pelo seu corpus de signos, sua essência 

e o teor de informações nela expressos, é que defendemos que a alfabetização visual se 

toma como uma ferramenta de ensino e de EA para a temática RSU. Destacamos, também, 

a alfabetização visual, como subsídio para tratar outras questões socioambientais que 

demandam ser contempladas, dentro e fora do universo escolar. 
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