
MENOS PLÁSTICO É MAIS: entrevista com Profas Valéria Pereira e Giselle Correa da
Silva

O Espaço Ciência Viva agradece a participação de Valéria Pereira e Giselle Correa da Silva,
professoras no CEFET/RJ, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca, no Rio de Janeiro, em entrevista sobre o projeto que participam: MPEM, Menos
Plástico é Mais, respondendo sobre o trabalho que realizam à luz da Década do Oceano
que estamos.

Logos do projeto Menos Plástico é Mais, e da instituição Cefet/RJ.

ECV: Na primeira pergunta queríamos que vocês se apresentassem e falassem um pouco
sobre vocês, sobre a formação e a posição atual no CEFET/RJ.

Giselle: Meu nome é Giselle Correa da Silva, eu fiz faculdade de Química, bacharelado e
licenciatura na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e depois eu fui fazer mestrado
e doutorado na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em Química. Estou a 5 anos
no CEFET/RJ trabalhando com o projeto Menos Plástico é Mais, junto com outros projetos
na coordenação de Química.

Valéria: Eu e Giselle temos a mesma formação. Ela estudou na Rural e eu também, lá fiz o
curso de licenciatura em Química e o meu mestrado em Química Orgânica. Fechei o ciclo
na UFRJ com um doutorado na área de Química de Produtos Naturais. Nós somos
professoras de química no CEFET/RJ, do campus Maracanã. A Giselle entrou um pouco
depois [no CEFET/RJ], eu entrei em 2014, nós somos praticamente novas dentro da
instituição. É muito legal quando a gente encontra sintonia em outra pessoa e nos
envolvemos em um projeto, é muito bacana.

ECV: Pesquisamos um pouco sobre o projeto de vocês (Menos Plástico é Mais), vimos que
vocês recolhem lixo das praias, reciclam e analisam o lixo. Vimos também que fazem testes
com o plástico, triturando-o e incorporando-o ao concreto para usar na construção civil. De
onde veio a ideia de usar o lixo no concreto?



Valéria: Nesse projeto trabalhamos com grupos bem diversificados, por sermos uma escola
técnica, então temos alunos da eletrotécnica, telecomunicações, edificações, meteorologia
e informática, por enquanto. As alunas que iniciaram o projeto conosco eram da área de
edificações e por inspiração delas mesmas, vendo o trabalho que vinham realizando com
testes de materiais, a ideia de que talvez misturando o plástico no concreto desse a ele
alguma característica própria e que pudesse ser utilizado, surgiu naturalmente. Não temos
esse estudo conclusivo porque ele parou por conta da pandemia. Nas idas às praias nós
recolhemos o lixo e o levamos para a instituição depois. Esse dia é bem especial, pois
fazemos exercícios a tarde inteira e ao final lavamos o lixo com os alunos. Mesmo cansados
nós contamos todo o material recolhido, e o separamos. Parte dele vai para estudo e outra
parte é destinada para a cooperativa que realiza coleta seletiva na instituição.

ECV: O projeto Menos Plástico é Mais já existe há alguns anos. Vocês mantêm uma base
de dados que ajude a estimar quanto lixo já recolheram durante esse tempo, e vocês tem
alguma avaliação do tipo de lixo que mais encontram?

Gisele: Temos uma base sim, e todo mutirão de limpeza alimenta esse banco de dados. Já
coletamos 14161 bitucas de cigarro, pois em cada ida à praia recolhemos cerca de
3000-4000 bitucas, recolhemos também cerca de 1200 tampinhas plásticas, mais de 1200
embalagens inteiras e 1800 canudinhos, além de centenas de outros materiais. Hoje é
proibida a utilização de canudo plástico, mas na época que estávamos saindo para fazer as
coletas ainda não era proibido, então encontrávamos muitos canudos. Até depois da lei
entrar em vigor, ainda os encontrávamos já que as pessoas não queriam parar de usá-los.

O projeto atualmente se divide em equipes, de pesquisa, que visa pesquisar novos
assuntos e alternativas para incorporação do plástico no reciclo; equipe de comunicação e
eventos, que é responsável pelos eventos do projeto e pelo trabalho comunitário, onde
iniciamos o trabalho nas escolas municipais em que falamos um pouco sobre o lixo no mar
para os alunos do ensino fundamental. Nós fizemos, no final de 2019, um planejamento
para começar o trabalho nas comunidades do Rio de Janeiro, e ele não pôde ser colocado
em prática ainda pela pandemia. Esse trabalho ficou parado junto com as escolas
municipais também. Tentamos fazer alguma atividade online, mas as escolas têm se
mostrado um pouco distantes disso. A parte de pesquisa parou esse tempo para pesquisar
novas ideias, que divulgamos, mas ainda não colocamos em prática.



Imagem do grupo de alunos do Cefet/RJ em mutirão do projeto Menos Plástico é Mais, na cidade do
Rio de Janeiro, carregando banner com a mensagem: O lixo só é lixo por causa do seu destino,

Recicle e você pode salvar o mundo. (Imagem cedida por Valéria/Giselle).

Valéria: A pandemia limitou nossa ação. Essa ideia do trabalho nas comunidades surgiu de
um trabalho que fizemos em sala de aula. Nesse projeto nós pedimos aos alunos que por
um mês coletassem nas suas casas todo o plástico que fosse produzido para depois fazer
uma análise, do perfil da família e o que mais usavam. Ao final tinham que apresentar e ter
um engajamento maior. Um dos meninos me procurou e disse que morava em comunidade,
que a mãe abria a janela e jogava fora aquilo que não queria mais e que não adianta falar
com a mãe. Na hora que houve essa fala ficamos sensibilizadas a começar a fazer isso [ir
às comunidades conversar com as pessoas]. Nós entraríamos e nos apresentaríamos, é
importante fazermos algum tipo de trabalho além da sensibilização, trazer algumas coisas
relacionada aos catadores [de lixo], temos que fazer com que o plástico seja alguma coisa
de que se possa ter um retorno para as comunidades. As pessoas querem saber o que
podem ganhar em troca por isso, as necessidades básicas delas são diferentes, elas
precisam sobreviver. Nossa ideia seria trabalhar nessa linha. Isso parou, mas em algum
momento a gente volta.

ECV: Vimos que foi feito um abaixo assinado em 2018 num plano de sugerir que garrafas
PET fossem usadas como moeda de troca em supermercados. Além dos projetos já
apresentados, vocês têm planos para exercer um papel mais ativo na sociedade?



Imagem das caixas para separação e reciclagem do plástico no Cefet/RJ. (Imagem cedida por
Valéria/Giselle.

Valéria: O plano de divulgar este abaixo assinado segue. Queremos conseguir mais
assinaturas para chegar em 2000 e estamos em 765. A ideia era que a garrafa PET
fosse usada como parte da compra e que daria um desconto a quem a levasse, dando
àquela empresa um papel social, já que ela encaminharia o material para a
reciclagem. Mas isso só conseguiremos levar mais a frente quando formos mais
visíveis, quanto mais divulgarmos o projeto. Contamos com Facebook, Instagram e
Twitter como nossa vitrine e por isso é importante trabalhar com instituições como a de
vocês [do ECV sobre divulgação], e a Década do Oceano que estamos engajados,
assim podemos falar que esse abaixo assinado existe para que mais pessoas possam
assinar.

ECV: Vocês já conversaram com algum político que se engaje mais nessa área
ambiental?

Valéria: Ainda não. Uma pessoa dentro da instituição [do CEFET/RJ] perguntou qual
era nossa network, quem elas podiam mobilizar para que as coisas andassem com
maior velocidade. Acho que esse é um caminho que temos que buscar também, seria
importante fazer esse engajamento além de tudo o que fazemos.

Giselle: No início, quando começamos a fazer as coletas, vimos muitos copos de uma
marca, então escrevemos uma carta para essa empresa, falando na necessidade de
haver alguma troca ou desconto para quem entregasse o copo vazio, e que a marca
poderia ajudar a patrocinar a reciclagem do plástico utilizando-o na confecção de
pranchas de surf, já que a mesma patrocinava alguns surfistas. Mas não nos
responderam.

Valéria: Fizemos nossa parte! Temos nossas ideias, mas não sabemos às vezes como
chegar na realização delas.

ECV: Sobre o Menos Plástico é Mais, quais são as repercussões mais importantes até
o momento?



Valéria: Uma que acho bem legal é que nossos alunos, nossos colegas, não sabiam
que o plástico é classificado. Em uma garrafa vem um símbolo com um número em
baixo, e fizemos uma campanha bem grande na instituição. Nós separamos caixas de
coleta, feitas por nós mesmas, numeradas de 1 até 7 e começamos a divulgar e
trabalhar isso dentro da sala de aula. De alguma forma fizemos todos tomarem
conhecimento da NBR 13230:2008 da ABNT, que trata dessa classificação. Quando
abrimos livros didáticos, eles ensinam conteúdos, mas não trabalham muito as
questões que juntam a matéria com cidadania.

Giselle: As meninas [integrantes mais antigas do projeto Menos Plástico é Mais]
também foram ao supermercado verificar quais marcas tinham esse símbolo, porque é
necessário ter esse símbolo para dar a finalidade correta ao plástico. Foi feita uma
listagem das marcas que seguiam essa norma, e das marcas que não seguiam. Foram
feitas cartas agradecendo às marcas que seguiam e alertando às marcas que não
adicionavam os símbolos.

Valéria: Nos mutirões que fazemos para limpar a praia eu sinto um despertar, os
alunos ficam despertos. Eu acho que essa é a verdadeira aula de educação ambiental.
O aluno vê a situação e ele a sente na pele, e o que aquilo pode representar.

ECV: Vocês usaram o triturador do Instituto de Macromoléculas (IMA) da UFRJ no
projeto do concreto. Vocês já fizeram colaborações com outros institutos ou têm
alguma colaboração em andamento?

Valéria: Temos essa colaboração com o IMA, e em função do MPEM temos um
próximo projeto que seria montar um triturador próprio na instituição [do CEFET/RJ].
Por conta das guimbas de cigarro recolhidas, surgiu a ideia, em um outro grupo de
pesquisa, para um compósito novo a partir das guimbas de cigarro, onde o acetato de
celulose da guimba, seria misturado ao concreto para dar a ele uma plasticidade
maior. A UERJ nos ajudou também em algum momento do passado, realizando os
testes de compressão com os corpos de prova que tínhamos.

ECV: Além desse tipo de parceria, vocês recebem apoio monetário do governo ou
instituição de pesquisa?

Valéria: Não. No CEFET/RJ temos apoio que vai para os alunos, pois temos alunos
bolsistas que recebem um auxílio pelo projeto. Mas o projeto anda com recursos do
próprio CEFET/RJ.

ECV: Vocês interagem com outros grupos de trabalho, com outros pesquisadores, que
realizam trabalho parecido com o de vocês? Ou vocês se comunicam mais com
pessoas que tiram o sustento da praia?

Valéria: Nos relacionamos com pessoas que lidam diretamente com a praia. O projeto
ainda é muito novo, não fizemos contato com as pessoas pesquisadoras diretamente
relacionadas com projetos sobre lixo na praia/mar, mas temos contado grande com a
cooperativa que recolhe o lixo, que em determinada época do ano recolhe tudo que
juntamos. Agora contato com outros pesquisadores que façam trabalhos parecidos,
ainda não. Tentamos fazer contato com instituições públicas e particulares, na
pandemia. A ideia era levar o projeto Menos Plástico é Mais até eles, para



engajamento e divulgação de nossas ações. Talvez outros professores seguissem
nosso caminho somando às nossas ideias. Mas não tivemos retorno.

Giselle: Hoje estamos com integrantes nas universidades, e o que elas tentam é
conversar com alguns projetos existentes por lá para tentar fazer links com o Menos
Plástico é Mais, e assim surgir alguma parceria com outros projetos internos.

Valéria: Inauguramos uma modalidade de projeto de extensão, onde há um
engajamento de alunos no superior. O elo era tão grande com o projeto que as alunas
se desligaram do CEFET/RJ, mas continuam ligadas à instituição pelo Menos plástico
é Mais.

ECV: Considerando que estamos na década das ciências oceânicas e a importância
que projetos como o Menos plástico é Mais tem pra proteção e conservação de
ambientes marinhos, qual a importância que vocês atribuem a entrada de temas da
ciência cidadã e da cultura oceânica nos espaços formais, informais e não formais de
ensino?

Giselle: Bastante. Porque tanto os alunos quanto as pessoas que encontramos na
praia não tem consciência de que o lixo que elas jogam em terra chega ao mar. Por
mais que seja meio óbvio, elas não têm consciência de que aquele papelzinho de bala
pode cair no esgoto, que pode cair no rio e chegar ao mar de alguma forma. Com
respeito a cultura oceânica é isso, o que nós no meio terrestre estamos causando com
certas atitudes, atitudes essas que chegam no mar. E chegam lá causando malefícios.
Em uma de nossas visitas à praia encontramos com um grupo de apoio da Petrobras
que estava indo coletar tartarugas mortas, e naquele dia às 15h já era a 3ª tartaruga
que eles iam retirar. O documentário “Em busca dos corais” mostra como nossas
atitudes afetam o mar e, assim como este, nós também damos dicas de outros
documentários, nas nossas redes sociais, para as pessoas assistirem, como “Oceanos
de plásticos”, para elas terem essa conexão e entenderem que o que acontece aqui
impacta no oceano, e que seres vivos estão morrendo devido a nossa dificuldade de
lidar com o meio ambiente.

Valéria: Acho que o homem nunca imaginou a que ponto isso chegaria. Você usa o
recurso e aquilo vira lixo. E você faz o quê com aquele lixo? Poucas pessoas têm
consciência, e essa consciência não adianta forçar, ela tem que vir de dentro para fora
e ela só brota quando trabalhamos com números. Você apresenta e fala quanto de lixo
cada um gera, qual o perigo. Já tive o desprazer de ver uma tartaruga toda enrolada
em rede de pesca, degolada e estraçalhada. Você vê aquilo e pensa “Caramba isso
podia ser evitado”. Não temos essa cultura, as pessoas acham que basta usar. Já ouvi
de pessoas "Não tô preocupada com o futuro, você tá falando de 2050, em 2050 já
estarei morto há muito tempo”, mas não é assim que devemos pensar. Esse é o maior
ganho do Menos Plástico é Mais- quando fazemos as pessoas pensarem sobre aquilo
que elas produzem. Como a Giselle falou muito bem, o lixo está na praia, mas antes
de estar lá ele estava em outro lugar. É muito importante que ações como essa, não
só o nosso projeto, mas outros com a mesma temática, levantem essa bandeira e
alertem as pessoas para aquilo que elas estão causando. Qual efeito eu causo com as
minhas atitudes?



Giselle: Ano passado na Semana Mundial da Limpeza nós divulgamos o
documentário “A história do plástico”, conseguimos acesso e divulgamos o link aos
que se inscreveram. Quem assistiu ficou muito impactado com a quantidade de lixo.

Valéria: Nós não temos noção, parece que é só um potinho de margarina, uma garrafa
PET, mas quantas pessoas estão usando isso? As praias agora estão com menor
frequência, ou pelo menos deveriam estar, mas continuam poluídas. As pessoas
deveriam deixar só pegadas nas areias, mas deixam bebida, bituca de cigarro, tudo
exposto. Esse cuidado não existe, e ele não existe por falta da educação ambiental
básica, na minha visão.

Grupo de estudantes do Cefet/RJ em mutirão do projeto Menos Plástico é Mais, segurando
banner com a mensagem: Deixe na areia somente suas pegadas. (Imagem cedida por

Valéria/Giselle).

ECV: Para terminar, se tivessem que passar alguma mensagem para educadores,
profissionais da educação, gestores públicos e população em geral, qual seria?

Valéria: Acho que o segredo é “comecem”, a palavra, o verbo é “começar”. Existe um
mal da gente em procrastinar tudo e a gente nunca se engaja realmente. Então
comecem a trabalhar de casa com as famílias, quem é educador comece na instituição
de ensino. “Ah, mas eu sou professora de língua portuguesa, de história ou de
matemática e isso não tem nada a ver”. Tem, tem tudo a ver em todas as disciplinas,
na sociologia, na filosofia, a questão do plástico, o impacto que isso causa na
sociedade é para ser dito e falado por todos. Quanto mais a gente fala, mais efeito a
gente vai ver. Sempre me apresento e falo “Fiz curso disso e daquilo”, mas uma vez fiz
um curso no Espírito Santo, na época em que morei lá, de Educação Ambiental pela
instituição em que eu trabalhava. Foram 15 dias muito felizes da minha vida. Houve



uma modificação na pessoa Valéria. Cada dia a gente trabalhava uma temática
diferente. A educação ambiental conduzida de forma séria, de modo que você consiga
refletir, de modo que toque o coração das pessoas, as modifica. Você vai cuidar do
meio ambiente mesmo que ninguém esteja olhando, você vai recolher papel do chão e
colocar na bolsa, no bolso da calça, inclusive. Acho que é isso, temos que começar. Já
escutei muito “Que bobeira, vocês vão para a praia, ficam lá e acham que vão resolver
o problema de Ipanema, de Copacabana?" Não, não vamos resolver, mas para aquele
pedaço que limpamos, para as pessoas que interagiram, para quem leu nossa faixa
que mostra a importância de recolher o lixo, se para aquelas pessoas aquilo já
significou, então temos que continuar. Colocamos a culpa no tempo “Não tenho tempo,
não vai dar em nada”, mas a gente sempre fala que fazemos trabalho de formiguinha,
é melhor fazer pouco do que não fazer nada.

Giselle: Invistam nas crianças, elas são o nosso futuro, começando por elas temos a
certeza de que o futuro vai ser bem melhor.

Valéria: Em 2050 a previsão é de que tenhamos mais plásticos do que peixes no mar.
Essa é a previsão catastrófica que temos e acho que uma coisa é falar e outra é
imaginar. Temos uma imaginação frouxa e já nos imaginamos nesse mar de plástico,
isso é muito triste e temos que fazer alguma coisa. Todos são seres vivos, todos têm
importância da mesma forma, não importa se é uma tartaruga ou um peixe, e é isso
que falta em termos de coletividade. Olhamos muito para o lado da produção e ganho
e esquecemos a conexão do homem com a própria natureza. Nos desconectamos em
algum momento e precisamos nos reconectar. Não achar que o que eu estou fazendo
não vale nada porque é pouco, porque se todo mundo pensar assim a gente não faz
nada, acho que essa é a lição.

Links:

Facebook do Menos Plástico é Mais: https://www.facebook.com/menosplasticomais

Instagram do Menos Plástico é Mais: https://www.instagram.com/menosplasticoemais

Twitter do Menos Plástico é Mais: https://twitter.com/cefet_mpem

Link para a petição do uso de garrafas PET como moeda de troca:
https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/ASSERJ_-_Associa_GARRAFA_PET
_A_NOVA_MOEDA_DE_TROCA
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