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RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste em um estudo de caso múltiplo realizado em dois colégios 

da rede privada de ensino, ambos localizados na cidade de Recife. Tem como 

objetivo investigar de que modo as duas escolas abordam os temas consumo e 

geração de resíduos em suas propostas pedagógicas como oportunidade de 

aprendizagem no que diz respeito aos problemas ambientais. Trata-se de uma 

investigação com abordagem qualitativa e quantitativa sobre as experiências de 

aprendizagem em educação ambiental escolar. Esse estudo incluiu 112 estudantes 

e 10 docentes, ambos os grupos, do ensino fundamental II; totalizando 124 

entrevistados. Com base no método dialético e, inspirada em referências da 

educação ambiental crítica, realizou-se a análise do conteúdo das entrevistas, 

observando os temas consumo e geração de resíduos quanto a sua abordagem na 

perspectiva da educação ambiental. As oportunidades de aprendizagem utilizadas 

pelas escolas na proposição dos temas destacados consistem prioritariamente em 

atitudes cotidianas de cuidado ambiental. A compreensão dos estudantes sobre 

consumo está majoritariamente ligada à mera relação de uso, enquanto o 

entendimento acerca da geração de resíduos relaciona-se com os grandes 

problemas ambientais de ordem exclusivamente natural. As abordagens dos temas 

ambientais no cotidiano das escolas pesquisadas não estão construídas na 

perspectiva da educação ambiental crítica e representam uma possibilidade ainda 

incipiente no modo de contribuir para reflexões, ações e aprendizagens diante dos 

problemas advindos da relação entre consumo e geração de resíduos. 

Palavras-Chave: Educação ambiental. Escola particular. Problemática ambiental. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research consists of a multiple case study in two private schools, both located in 

the city of Recife. Has as objective to investigate that mode the two private schools 

adressing the consumption and waste generation theme in their environmental 

education proposals, as learning opportunity about environmental problems. It is a 

research with qualitative and quantitative approach about the learning experiences in 

school environmental education. This study included 112 students e 10 teachers, 

both groups, of the elementary school II, totaling 124 respondents. Based on the 

dialectical method and inspired by the critical environmental education references, 

we conducted the analysis of the interviews, observing the consumption and waste 

generation theme as to its approach in the context of environmental education. The 

opportunities of learning used by schools in the proposition of the highlighted themes 

consist primarily in daily attitudes of environmental care. The students understanding 

about the consumption is mainly linked to the mere relation of use, while the 

understanding about waste generation relates to the big environmental problems of 

an exclusively natural order. The approaches of environmental themes in the daily 

lives of the surveyed schools are not built in the critical environmental education 

perspective and represent a possibility still incipient in order to contribute to 

reflections, actions and learning in front of to the problems arising the relationship 

between consumption and waste generation. 

Keywords: Environmental education. Private school. Environmental issues. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática desta pesquisa relaciona-se com as incoerências dos modelos de 

sustentabilidade propostos por atividades econômicas cujas dinâmicas 

desencadeiam inúmeras problemáticas ambientais e, nestas, naturalmente, incluídas 

as questões sociais.  

Muito tem se falado nas últimas décadas sobre a totalidade dessas 

demandas, a necessidade de se viver de maneira sustentável e a importância de 

levar os indivíduos a um processo de conscientização acerca dos impactos 

ambientais negativos do modo de produção capitalista. Entretanto, para que 

empresas se conservem fortes no mercado do capital é preciso obedecer a uma 

racionalidade que as alimente. 

Para manterem-se vivas e em conformidade com as exigências do mercado, 

as atividades econômicas estabelecem formas aparentemente ideais e harmônicas 

com os modelos de sustentabilidade. Mas, modelos de sustentabilidade para quem? 

Fundamentado em quais valores?  

Se o próprio termo “sustentabilidade” possui inúmeras variações e, 

independente da forma que se apresente uma atividade econômica, o conceito 

adotado desse termo segue a mesma lógica que mantem o vigor da economia. 

Lógica esta que orienta as empresas a sobreviverem no mercado utilizando uma 

maneira “verde” de comercializar produtos e serviços, com base em uma 

racionalidade econômica; que altera para manter o mesmo, possibilitando a 

estabilidade de um modelo econômico com regras próprias, convenientemente 

obscuras e aparentemente justas. 

O contrassenso entre a teoria e a prática do mercado constitui a motivação 

inicial desta pesquisa, bem como as influências da mídia entre as extremidades de 

discurso e ação; unidas como se possuíssem a mesma linguagem, os mesmos 

ideais e resultados, ou benefícios justos e equivalentes. 

A mídia, instrumento potente e extremamente versátil, é capaz de 

metamorfosear-se de acordo com os mecanismos e objetivos que lhe forem 

atribuídos. Esse instrumento, trabalhando a serviço da lógica comercial, 

inevitavelmente exerce forte influência sobre os indivíduos e seus comportamentos 
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diante do consumo, da geração de resíduos e das relações voláteis estabelecidas 

nos diferentes ambientes. 

Influenciado, dentre outros fatores, pela mídia, o comportamento das 

sociedades, em relação ao consumo, passou por várias transformações até se 

tornar como é conhecido na modernidade, quanto à intensidade e às motivações dos 

sujeitos para adquirir bens ou fruir serviços. Forma, conteúdo e significado dessas 

mercadorias foram também modificados de acordo com necessidades, expectativas 

e diferentes valores humanos, dentro de suas culturas e sistemas econômicos 

específicos. 

Ainda que alicerçado em uma estrutura social desigual, focada no indivíduo 

dotado de poder aquisitivo, o mercado apresenta opções cada vez mais 

diversificadas, possibilitando a todos o direito de consumir dentro dos padrões 

sociais e limites econômicos nos quais os sujeitos estão inseridos. 

Diante de consumidores estimulados pela mídia e famintos pela obtenção de 

mercadorias, independente dos níveis de poder aquisitivo, o discurso empresarial 

envolto em propostas que transmitem valores de compromisso socioambiental 

apropriam-se das problemáticas ambientais como mote para grandes oportunidades 

de mercado. 

Entretanto, muito além de apenas uma adaptação conveniente do mercado, o 

estímulo ao consumo excessivo e desnecessário pode ser considerado como um 

princípio dos problemas ambientais, tendo em vista a grande geração de resíduos 

consequente do consumo demasiado, sobretudo nas maiores capitais do país. 

O termo consumo, aqui, refere-se ao sentido amplo em toda complexidade e 

problemáticas advindas de um fenômeno aparentemente ingênuo, mas capaz de 

gerar consequências ambientais danosas irreversíveis. Tendo em vista essa 

amplitude, o entendimento do consumo torna-se ainda mais complexo quando se 

diferencia do consumismo de forma bastante tênue, às vezes imperceptível e por 

isso preocupante; necessitando ser estudado. Quando o sujeito perde o controle 

sobre si mesmo ou sobre suas fontes de prazer, em virtude dos mais diferentes 

motivos, o consumo pode facilmente transformar-se em consumismo, justificado 

como uma necessidade. 

A força motivadora e alienante da mídia associada às carências existenciais, 

dentre outros fatores, são alimentos que garantem, em qualquer fase da vida do 

sujeito, independente de gênero ou poder aquisitivo, a inconsciência quanto aos 
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resultados de suas ações diante do consumo. Tal condição faz do frágil universo 

infantil um campo extremante fértil para a dispersão calculada da mídia de símbolos 

fantasiosos provenientes da imaginação, movimentando o mercado em bilhões de 

dólares, alheio às toneladas de resíduos do consumo gerados ao ano. 

Imergidas nesse processo, as crianças começam desde muito jovens a 

experimentar uma vida adulta sendo ainda imaturas; o que não é paradoxal, uma 

vez que quando se nutri de uma vida imaginária, a partir dos valores midiáticos, 

esquivando-se da realidade e, portanto, das frustrações, o amadurecimento torna-se 

seriamente limitado e sofrido.  

Nessa condição de alienação os sujeitos constroem uma sociedade 

individualista e destrutiva, indiferente aos problemas ambientais advindos do 

consumo convertido sutilmente em um fenômeno espúrio e extravagante; 

incoerentemente legitimado pela mesma sociedade que sofre seus efeitos. 

Portanto, a clara compreensão da relação entre consumo e geração de 

resíduos apresenta-se como uma necessidade no que se refere ao trato das 

questões ambientais ou às propostas reais de sustentabilidade, podendo a 

educação contribuir para reflexões aprofundadas acerca do modelo mercantil sob o 

qual os sujeitos estão submetidos e dos objetivos e resultados além dos meramente 

econômicos.  

A partir da educação os sujeitos têm a oportunidade de perceber criticamente 

os efeitos de suas ações sobre o outro, os ambientes, e tudo o que o compõe, para 

assim pensar e construir novos valores, culturas e atitudes diante do consumo e da 

geração de resíduos. 

Embora tenham sido produzidos muitos trabalhos científicos sobre educação 

ambiental e criados importantes instrumentos para equacionar as questões 

ambientais associadas, direta ou indiretamente, ao consumismo e à crescente 

geração de resíduos, não há dúvidas de que ainda existe muito por fazer, pois um 

campo ainda pouco explorado é o de estudos sobre educação ambiental em escolas 

particulares, assim como o de pesquisas que considerem as relações, amplitudes, 

profundidades, limites e possibilidades da educação na abordagem da educação 

ambiental.  

Alguns dos instrumentos que foram criados para tratar das questões 

ambientais relativas aos temas do consumo e resíduos sólidos na perspectiva da 

educação são discutidos nesta pesquisa. Dentre esses estão a Lei 12.305/2010 – 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituindo a gestão integrada desses 

resíduos, o gerenciamento e a responsabilidade dos geradores, tendo como 

prioridade sua redução; a Lei 9.795/1999 – Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), universalizando esta educação como política pública; e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), propondo “Meio Ambiente” como um de seus eixos 

temáticos, para ser discutido de forma transversal no processo educativo formal. 

A educação escolar pode influenciar positiva e criticamente os estudantes 

sobre os temas ambientais desde a idade mais tenra para a construção de 

competências favoráveis, não apenas ao mercado de trabalho, mas principalmente, 

à atuação sensível, coletiva e empenhada dos indivíduos em sociedade, pois é na 

infância e adolescência, fase escolar, que se fixam as principais ideias e 

comportamentos que irão refletir por toda a vida do sujeito. Destacam-se, portanto, 

as propostas de educação ambiental crítica, ética, responsável, construtiva, 

dialógica e motivada diante das questões ambientais; especificamente acerca dos 

temas consumo e geração de resíduos. 

Nessa perspectiva a educação ambiental como uma proposta crítica, 

transformadora e emancipatória, capaz de gerar oportunidades à abordagem dos 

temas consumo e geração de resíduos, possibilita aos sujeitos vivências reflexivas 

desde a infância. Tais oportunidades podem favorecer à constituição de uma 

sociedade sensível, atuante e empenhada na redução dos impactos ambientais 

negativos decorrentes do consumo; fenômeno social natural complexo que necessita 

atenção e sobriedade. 

No entanto, a abordagem das questões ambientais no contexto escolar ainda 

ocorre de forma fragmentada e desarticulada, fragilizando assim a possibilidade de a 

educação ambiental alcançar maior capilaridade. A busca pelo consenso e 

conformidade de atitudes com base em pressupostos estabelecidos,  

[...] focaliza o ato educativo enquanto mudança de comportamentos 
compatíveis a um determinado padrão idealizado de relações corretas com 
a natureza, reproduzindo o dualismo natureza-cultura, com uma tendência a 
aceitar a ordem social estabelecida como condição dada, sem críticas às 
suas origens históricas (LOUREIRO, 2004, p. 80). 

Por outro lado, percebe-se o interesse de professores, coordenadores e, da 

escola de maneira mais ampla, em criar um conjunto de possibilidades que 

oportunizem uma formação cidadã, crítica, emancipatória, em que os estudantes 
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possam atuar cotidianamente de forma comprometida com a base de sustentação 

da vida. 

Nessa pesquisa o universo de estudo são dois colégios particulares, 

localizados nas Regiões Político Administrativas (RPAs)1 3 e 4, onde encontram-se a 

maior quantidade de bairros com classe social privilegiada da cidade de Recife. A 

população investigada são as crianças e os adolescentes do 5º ao 9º ano do ensino 

fundamental II, matriculados nos dois colégios, bem como os professores destes 

mesmos anos. 

O problema desta pesquisa emerge da alienação, banalização e falta de 

compromisso do sujeito com as questões ambientais quando diante do consumo, 

alheio às consequências de suas ações. Porém, enquanto agente social, o ser 

humano torna-se capaz de refletir e atuar construtivamente no ambiente quando 

influenciado por processos formativos geradores de valores e escolhas 

comprometidas com a vida; oportunidade iniciada e desenvolvida, sobretudo, no 

período escolar. 

Para tanto, esta pesquisa questiona: de que modo os temas consumo e 

geração de resíduos são abordados na escola? Nessa direção, apresenta como 

objetivo geral a proposta de analisar como esses temas são tratados nas propostas 

pedagógicas em duas escolas particulares na cidade de Recife. No intuito de atingir 

esse objetivo maior foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

• investigar as aprendizagens construídas na abordagem dos temas consumo 

e geração de resíduos; 

• identificar as concepções dos estudantes nos dois colégios sobre consumo e 

geração de resíduos. 

• verificar se as abordagens dos temas em estudo são norteadas pela 

educação ambiental; 

Os aportes teóricos que embasaram esta pesquisa partiram de estudos 

realizados sobre os efeitos, influências e motivações para o consumo de produtos e 

serviços, abordados de maneira multidisciplinar, complexa, ampla e profunda por 

Baudrillard (1995); Bernays (1928); Bourdieu (1989, 2007); Baumam (2008); 

                                                 

 
1
Regiões Político Administrativas (RPAs) são seis divisões estabelecidas para a gestão da Região    

Metropolitana do Recife considerando a proximidade geográfica e tamanho dos seus 94 bairros, independente 
das diferenças que os une. As RPAs estão divididas da seguinte forma: RPA 1 (11 bairros); RPA 2 (18 bairros), 
RPA 3 (29 bairros); RPA 4 (12 bairros); RPA 5 (16 bairros)  e RPA 6 (8 bairros). 

 



19 

 

Chomsky e Hermam (2003); Colombo, Favoto e Carmo (2008); Corrêa (2006); 

Giacominni Filho (2008); Giddens (1991); Lipovetsky (1989, 2007); Mancebo (2002); 

Menezes (2008); Portilho (2012); Santos (2010); Rosa (2004) e Tayra e Ribeiro 

(2007) conforme os objetivos e desdobramentos dos assuntos propostos. 

No universo da educação ambiental os estudos de Carvalho (2001, 2004, 

2008); Freire (2011); Grün (1996, 2006); Guimarães (2004); Layrargues, Lipai e 

Pedro (2007); Layrargues (2012, 2014) e  Loureiro (2004, 2011, 2012, 2014), dentre 

outros, têm trazido importantes reflexões à construção de processos formativos com 

potencial crítico, transformador e emancipatório dos sujeitos diante de suas escolhas 

e atitudes  em sociedade quanto às questões ambientais. Portanto, esses autores 

também foram subsídios para a concepção e realização da pesquisa. 

A organização da presente dissertação estrutura-se em dez partes, além 

desta Introdução. A primeira aborda consumo e geração de resíduos nas sociedades 

humanas, seus efeitos, influências e motivações. A segunda trata da contribuição de 

políticas voltadas à gestão dos resíduos sólidos tendo a educação ambiental como 

um de seus instrumentos de execução. A terceira tem como base as referências 

teóricas focadas em uma educação ambiental crítica, emancipatória ou 

transformadora.  

A quarta parte discute a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e 

suas contribuições ao ensino formal. A quinta versa sobre o eixo Meio Ambiente dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Ambiental e o Programa Estadual de Educação Ambiental para 

Pernambuco. A sexta expõe a metodologia utilizada para a construção deste estudo 

de caso múltiplo, com abordagem qualitativa e quantitativa, bem como as etapas da 

pesquisa, os procedimentos para coleta e análise dos dados.  

A sétima parte apresenta a caracterização das áreas de estudo investigadas. 

A oitava e nona evidenciam os estudantes e docentes participantes da pesquisa, 

discutem os resultados da investigação realizada respectivamente com esses 

sujeitos e revelam as propostas pedagógicas e aprendizagens construídas nos 

colégios pesquisados a partir de abordagens sobre consumo e geração de resíduos; 

as concepções dos estudantes acerca desses temas e a importância da educação 

ambiental no cotidiano escolar para abordagem dessa problemática ambiental. 

Finalmente, a décima e última parte traz considerações finais sobre o modo 

como as escolas particulares pesquisadas abordam os temas consumo e geração 
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de resíduos em suas propostas pedagógicas, suas limitações e possibilidades para 

favorecer à construção de sujeitos sensíveis, solidários e atuantes na redução dos 

impactos ambientais negativos causados pelos padrões de consumo moderno. 
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2 CONSUMO E GERAÇÃO DE RESÍDUOS  

 

 O consumo nas sociedades humanas está intimamente relacionado à geração 

de resíduos; logo, esses dois temas poderiam ser tratados de forma conectada em 

grande parte das abordagens. Neste tópico, tais temas são apresentados de 

maneira profundamente relacionada, bem como os estímulos e efeitos resultantes 

dessa ligação, tanto para o indivíduo quanto para os meios natural e social. A mídia 

e seus artifícios de propaganda, também são apresentados aqui como influência 

significativa e determinante nos processos que vinculam e estruturam os fenômenos 

do consumo e da geração de resíduos. Todos esses aspectos carregam em si uma 

trama de grande complexidade; principal razão de maior discussão nesse primeiro 

tópico. 

A obtenção de produtos e fruição de serviços que atendem, entre outras, às 

necessidades de alimentação, vestuário, saúde, moradia, educação e lazer é um 

evento natural que possibilita a sobrevivência da espécie humana. Contudo, embora 

não haja um parâmetro exato e homogêneo que determinem suas necessidades de 

consumo, quando a busca pela aquisição desses bens se concebe apenas no 

momento da compra pode ser um indicativo de consumo inútil ou supérfluo. E um 

hábito natural de sobrevivência converte-se, rápido, fácil e imperceptivelmente, em 

consumismo; um fenômeno cujos efeitos nocivos vão muito além da compra em si. 

No entanto, a diferença entre consumo e consumismo, na modernidade, 

apresenta-se de maneira bastante tênue, impossibilitando à maioria das pessoas a 

percepção e o julgamento dos seus atos e escolhas diante das próprias 

necessidades, carências, ou futilidades. Sem a compreensão plena de si mesmos 

diante do mundo, os sujeitos são levados a comprar e descartar rapidamente os 

objetos, transformando um produto, antes indispensável, em material desnecessário, 

que não desejam por perto, nem lhes interessam para onde vai, já que não lhes 

serve mais. 

Quando produtos e serviços não atendem apenas às necessidades básicas 

dos seres humanos, possuindo um valor associado, que apresenta uma dimensão 

de espetáculo, magia e encantamento, despertando desejos, o resultado observado 

é a satisfação de vontades artificialmente criadas a partir de um valor simbólico 

instituído, conjuntamente, por empresas e consumidores. Os primeiros objetivando 
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ampliar seus lucros e poder de mercado e, os segundos, em busca da diferenciação 

social, estabelecida pelo poder de compra.  

Este valor social incorporado às mercadorias pode ser compreendido como 

um tipo de poder invisível, exercido apenas com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que estão sujeitos ou mesmo o exercem (BOURDIEU, 2007). O modo 

como este poder funciona e os objetivos sob os quais fundamenta-se, embora 

muitas vezes seja um processo humano inconsciente, favorece ao consumo 

impulsivo e irrefletido. 

A explicação para esta forma de consumo compulsivo instintivo na 

modernidade se ampara também em bases históricas. Nesse sentido, as fases da 

Revolução Industrial, ocorrida na Europa, no século XVIII, e no Brasil, no início do 

século XX, foram acontecimentos marcantes no que se refere ao surgimento e 

aperfeiçoamento da fabricação e comercialização. Esse conjunto de mudanças foi 

reforçado pelo desenvolvimento do discurso publicitário sustentado pela aprovação 

do consumidor, mediante a necessidade humana de enaltecer relações sociais 

regidas pelo poder de compra de grupos ou indivíduos.  

O consumo, concebido na perspectiva da incorporação ou manutenção do 

status conferido aos sujeitos ou grupos, enaltece as relações de poder 

predeterminadas a partir de divisões sociais estabelecidas e regulamentadas pelas 

classes consumidoras abastadas. Tal concepção possibilita que essas classes 

exerçam diferentes tipos de domínio sobre as classes localizadas em escalas 

inferiores do potencial consumidor (BARRETO; SOUZA, 2011). 

Entendendo que não são as necessidades básicas que verdadeiramente 

impulsionam o consumo, em uma sociedade marcada pelo elemento narcíseo 

egocêntrico, mas a busca por diferenciação social, não será o bem em si que o 

consumidor estará interessado em adquirir, mas o valor simbólico, de poder e 

destaque social, contido nos produtos. Se tais produtos passam a ser adquiridos por 

um grupo social considerado inferior que deseja obter um poder social simbólico 

maior do que tinha antes de tal consumo, através de um distanciamento econômico 

mediante seu poder de compra, novos valores são estabelecidos pelas classes 

superiores diante do signo intrínseco ao produto para garantir a hierarquia simbólica 

humana estabelecida pelos valores do mercado e não pelos valores humanos 

(THOMAS, 1988). O objetivo consciente, ou causa alienada, é fazer com que o 

superior continue como tal a partir da relação que estabelece com novos, diferentes 
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ou melhores produtos do que os adquiridos por um grupo de indivíduos digno de um 

status sempre inferior.  

Porém, quanto mais as mercadorias e o consumo se individualizam, mais 

seguem um modelo padronizado e globalizado, domesticando consumidores de 

qualquer classe e desestabilizando seus valores, para a manutenção do sistema 

econômico vigente e a segurança dos que dele se beneficiam; em detrimento de 

outros seres humanos, das culturas tradicionais e do meio natural. 

A partir do momento em que tais valores encontram-se em processo de 

instabilidade e relativismo no interior das relações humanas, torna-se mais fácil a 

generalização das efemeridades nas mesmas, assim como a coisificação dos 

vínculos afetivos, cada vez mais fragmentados, fluídos e superficiais; apresentando-

se as configurações sociais a partir de ligações frouxas e compromissos revogáveis, 

com elementos similares às relações mercadológicas, compostas por produtos 

consumíveis e descartáveis (BAUMAM, 2008).  

As relações de amor, estimuladas no centro de uma “cultura em que prevalece 

a orientação mercantil, e em que o sucesso material é o valor predominante” 

(FROM, 1995, p. 12), certamente seguirão os mesmos padrões de troca, utilidades e 

serviços determinados pelos mercados. Quando diluída e fragilizada a essência e 

nobreza dos sentimentos humanos, os sujeitos perdem de vista o valor das ligações 

afetivas, do respeito mútuo, da solidariedade e do senso de coletividade. 

Nesse contexto efêmero das subjetividades humanas, refletidas em um 

sistema econômico mercenário e imediatista, mercado e sociedade coexistem dentro 

de uma lógica descartável, considerando prioritariamente as necessidades de 

consumo do agora. Desconectadas da compreensão de interdependência, entre 

ações humanas e impactos resultantes do excesso de resíduos no meio natural, 

indústrias fabricam produtos descomprometidos com preservação e conservação 

ambiental, para atender aos consumidores em busca de praticidade e otimização do 

tempo presente.  

Características de superficialidade e volatilidade inerentes à boa parte das 

relações humanas têm servido como inspiração para a produção de necessidades 

compráveis e descartáveis, tão nocivas ao meio natural quanto tais relações o são 

no meio social. Nessa lógica, produtos e serviços são criados, comprometendo a 

qualidade ambiental atual e futura, para atender muito mais aos interesses do 
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capital, em detrimento das reais necessidades do próprio ser humano; numa 

retroalimentação mútua, insensata e desigual. 

Como resultado direto e certo do consumo irresponsável e supérfluo, as 

sociedades atuais convivem com o aumento exponencial da geração de resíduos em 

todo o mundo, sobretudo nos países mais ricos, caracterizando a realidade 

ambiental das grandes cidades de forma muito semelhante no que se refere aos 

efeitos nocivos nos meios natural e social decorrentes do consumo massivo. O meio 

natural tem sido negativamente impactado por ocasião do descarte excessivo de 

materiais consumidos em curto espaço de tempo, afetando direta ou indiretamente a 

qualidade de vida, não apenas humana, mas de todas as outras espécies, 

destruindo ecossistemas inteiros. 

O Nordeste do Brasil, de modo particular, está em franca ascensão nos 

últimos anos quanto à geração de resíduos sólidos, em virtude do aumento no 

consumo. Com o crescimento da indústria e do comércio na Região e o advento das 

políticas de distribuição de renda do governo federal, tem-se observado uma 

expansão cada vez maior no consumo de bens e serviços. Sabe-se, entretanto, que 

o aumento de renda per capita, do PIB ou das possibilidades de consumo não 

significam, necessariamente, desenvolvimento da educação, de atitudes ambientais 

responsáveis, ou a execução de políticas efetivas diante da geração de resíduos. 

Novas possibilidades de consumo em pouco tempo transformam-se em consumo 

supérfluo, intensificando a geração de resíduos, sobretudo nas capitais, cujo 

crescimento populacional é inversamente proporcional à elevação na quantidade de 

rejeitos, dispostos ainda de forma pouco adequada, especialmente na Região 

Nordeste (IPEA, 2012). 

Em pesquisa do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do 

Ministério das Cidades, partindo dos municípios de maior para os de menor porte, 

com maior e menor geração per capita de resíduos sólidos, constatou-se que a 

geração per capita média entre 2002 e 2009 variou de 0,75 a 0,96 kg/hab-dia, 

correspondendo a um aumento de 28% em oito anos, enquanto o aumento 

populacional no período foi de apenas 8,3%. E a cada ano o aumento na geração de 

resíduos no país tem sido inversamente proporcional ao crescimento populacional 

(CAMPOS, 2013). O que significa dizer que a geração de resíduos está associada a 

fatores que vão além da quantidade de pessoas vivendo em uma determinada 

região.  
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Tendo em vista a importância de uma maior atenção ao contexto descrito, no 

qual não existem limites para a busca frenética da saciedade, “no afã de pseudo-

emancipação na era da informação desprovida de conhecimento” (MENEZES, 2008, 

p. 5), é preciso que os consumidores tenham clareza da relação entre o que 

desejam adquirir, o que realmente precisam e, o que estão de fato consumindo, bem 

como os resultados para além do ato da compra em si. É necessária a compreensão 

de que esses efeitos ultrapassam os individuais, pontuais e locais, uma vez que os 

sujeitos interferem constante e amplamente na sociedade e no ambiente no qual 

estão inseridos a partir de suas ações aparentemente inofensivas. 

Ressalta-se a necessidade de uma análise mais acurada no que se refere ao 

consumo, à geração de resíduos e a possível contribuição da educação ambiental 

(EA) diante das escolhas implícitas, especialmente orientadas pelo sistema 

econômico vigente e pela mídia atuante em suas mais diversas formas e 

intensidades, conforme os interesses, desejos e valores da humanidade. 

Sabe-se que no ser humano sempre houve uma propensão natural para 

consumir. Segundo estudos a respeito das sociedades primitivas, historicamente os 

sujeitos não viviam em condições de penúria ou apenas dedicados à subsistência 

(TAYRA; RIBEIRO, 2007). Narrativas bíblicas do mundo antigo revelavam também 

episódios de consumo exagerado, como a gula, simbolizando um dos sete pecados 

capitais (GIACOMINI FILHO, 2008); sendo, contudo, a insaciabilidade individual um 

sentimento estimulado com força máxima, no Brasil e no mundo, nos períodos da 

Revolução Industrial. Desde então o consumo não encontra fronteiras, 

desenvolvendo-se em todas as classes sociais, fazendo parte da vida dos sujeitos e, 

muitas vezes, extrapolando os limites de suas possibilidades financeiras.  

Falar em consumo remete, inicialmente, às questões monetárias, em que se 

aplicam valores a determinados bens ou serviços, comprados e vendidos para 

atender às importantes necessidades do ser humano, possibilitando o 

desenvolvimento e a ampliação socioeconômica de uma região. Todavia, desde o 

início do uso da propaganda e seus artifícios, o consumo passou a ser associado, de 

forma intensificada, à determinação de classes sociais estabelecidas pelo status 

simbólico intrínseco à forma, ao conteúdo e à proporção do que é ou não consumido 

pelas pessoas, para o domínio de uma classe sobre outra. E esse movimento tem 

alimentado initerruptamente o sistema capitalista, fazendo com que o consumidor 
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adquira mercadorias constantemente, pelo desejo, e não pela razão, a fim de que a 

indústria e o comércio não parem. 

Nesse processo contínuo, exercem a mídia e a euforia publicitária um poder 

de persuasão decisivo sobre os sujeitos, tornando-os compulsivos pela busca de 

novidades (COLOMBO, 2008), alienados dos efeitos e responsabilidades de suas 

ações diante dos meios natural e social. Atendendo ao gozo pelo consumo muito 

antes do ato de comprar pelo sentido e motivação lógica da compra, o sujeito é 

orientado a consumir de acordo com uma força exercida sobre ele, denominada 

cultura de massa; fundamentada em conteúdos culturais degradados, redefinidos e 

constituídos por elementos concretos ou subjetivos criados com o intuito exclusivo 

de vender excessivamente (CORRÊA, 2006). 

Tal influência exercida sobre a sociedade tem desencadeado uma conduta 

irracional e irresponsável quanto às ações dos indivíduos diante do consumo ao 

longo da história, independente do poder aquisitivo que possuam ou do tamanho das 

sociedades nas quais estão inseridos. Nesse aspecto, a mídia tem operado 

diligentemente exercendo a homogeneização das necessidades humanas, 

despertando paradoxalmente a falsa sensação de singularidade no consumidor em 

meio aos milhões. 

Individualizados, esses sujeitos são contraditoriamente imersos em um 

consumo padronizado para garantir êxito e lucratividade ao mercado e, 

consequentemente, a manutenção de todo um sistema perverso que opera 

exclusivamente em benefício próprio. Nesse regime, todos são suscetíveis à 

sedução midiática, desde o morador de um barraco, ao residente em um palácio; 

distintos apenas por seus diferentes níveis de poder de compra.  

Constituída de uma personalidade metamórfica, a mídia se utiliza de inúmeros 

disfarces para seduzir o consumidor, desenhando “ricas estratégias e novas 

modalizações discursivas” (SANTOS, 2010, p. 1), capazes de manipular objetos da 

cultura, com o intuito de criar artificialmente no indivíduo necessidades de satisfação 

pessoal e diferenciação por meio da atribuição de um status com base na 

quantidade e no tipo de produto ou serviço que são consumidos. Imersos em um 

sistema cujo plano simbólico atinge sujeitos e classes para que consumam, todos 

desejam ou necessitam participar e gozar das benesses do poder de compra, 

independente de suas possibilidades econômicas, capacidades intelectuais ou 

condições psicológicas (LYRA, 2001).  
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Independentemente de classe social, de acordo com a psicóloga Hubner 

(Apud ROCHA, 2004), o consumo compulsivo humano é uma desordem 

comportamental não inata e está ligada às perdas de fontes de prazer. Segundo 

estudos desta autora, presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, o 

comprador compulsivo revela atitudes como: gastar mais do que tem; comprar sem 

saber por quê; endividar-se pela compra desnecessária; e estar sempre se 

arrependendo do que leva para casa.  

Ainda no tocante aos aspectos psicológicos dos sujeitos diante do ato de 

comprar, Wellausen (1988) reforça a diferença entre consumo e consumismo, 

afirmando categórica e claramente que o “consumismo é a repetição compulsiva de 

tentativas de realização de desejos que, por não serem verdadeiramente desejo de 

consumo, mas, sim, se remeterem a objetos da fantasia e da infância, não se 

aplacam, apenas mudam a forma” (p. 37). 

Neste sentido, a cultura popular e a mídia de massa possuem uma relação 

simbiótica: cada uma depende da outra em uma íntima colaboração conforme os 

ditames do entretenimento puro e simples, debilitando valores e padrões de 

seriedade presentes na cultura tradicional, esvaziando todas as profundas 

realidades, pervertendo gerações, alienando as pessoas e tornando as relações 

tépidas, insípidas e desprovidas de sentido. Vivem os sujeitos, segundo Lipovetsky 

(2007), uma modernidade consumada, impossibilitados de opor-se a esses 

fundamentos, presos à crença de que beneficiam-se deste modelo. 

Este cenário agrava-se com as tecnologias surgidas no século XIX, pois como 

consequência, a cultura de massa desenvolveu-se ofuscando outros tipos de 

culturas anteriores e alternativas a ela, submetendo as demais expressões 

“culturais” a um projeto comum e homogêneo, como forma de totalitarismo, baseado 

na publicidade. Chomsky e Herman (2003) concebem, nessa conjuntura, o 

significado da propaganda para a democracia o mesmo que o porrete para um 

Estado totalitário. 

A sociedade capitalista contemporânea, longe de representar valores de 

liberdade, igualdade e democracia, baseia-se no preenchimento de necessidades 

humanas subjetivas e individualistas que dizem respeito à busca constante pela 

felicidade a ser vivida num lugar melhor, desenvolvido através da ciência e 

tecnologia. Mas apesar do consumo excessivo, o ser humano continua sentindo-se 

vazio, solitário e infeliz mais do que em qualquer outra época da história; tornando 
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artificiais os princípios que sustentam a sociedade atual quanto ao, que de fato, se 

almeja dentro dela. Pois, 

[...] o consumismo encobre o conflito entre as necessidades dadas e as 
necessidades possíveis, criando a falsa noção de igualitarismo através do 
consumo. [...] a grande necessidade do consumo pode até gerar uma 
euforia, no entanto, esse ânimo é passageiro, restando no final a 
infelicidade, – nascida de um vazio, construído dentro dele, através da 
própria lógica industrial, que o impele a consumir mais, formando um ciclo 
vicioso e gerador das crises existenciais do homem moderno (MANCEBO, 
2002, p. 327).  

Menezes (2008), fazendo uma analogia com o relato do copo d´água, que diz 

que em excesso, com metade de água estará meio cheio e, na falta, também pela 

metade, estará meio vazio; afirma que tal reflexão não pode ser compreendida em 

meio à mobilização pelo consumo. Uma sociedade configurada pela ansiedade do 

excesso que em nenhum momento completa as necessidades do próprio “eu” na 

vida humana, irá considerar o copo cheio ou pela metade sempre vazio, carente de 

ser preenchido com qualquer substância que o faça parecer abundante. 

Para Bauman (2008), a infelicidade dos consumidores deriva do excesso, e 

não da falta de escolha. Fromm (1977) compara o consumidor a uma eterna criança 

de peito, berrando pela mamadeira. Estejam os sujeitos cheios ou vazios, com 

excesso ou em falta, produtos disponíveis nas prateleiras do comércio parecem 

nunca preencher as subjetividades humanas, tão efêmeras quanto às necessidades 

artificiais criadas pelo mercado. 

Um dos elementos que interferem significativamente nas variações do 

consumo é a moda que, de acordo com Barbosa (2004), possui como princípio 

regulador o constante gosto pela novidade e não a promoção de mudanças 

fundamentais. Assim, no intuito desesperado de enquadrar-se no contexto 

socioeconômico da moda atual, que determina continuamente uma nova ordem, sob 

o império da civilização industrial, os indivíduos constroem uma personalidade tão 

efêmera e superficial quanto às tendências do mercado.  

Considerada a velocidade do fluxo com que se consome um indicativo de que 

o mercado anda a pleno vapor, os produtos são idealizados para sobreviver o tempo 

necessário apenas para que a mídia e o consumidor estabeleçam, juntos, uma nova 

necessidade superior a tais produtos, que já não mais atendam às funções para as 

quais um dia foram criados. Então, programados para o descarte precoce, os 

produtos e a moda tornam-se obsoletos, material e subjetivamente, acompanhando 



29 

 

a lógica movimentada do mercado no sistema capitalista que, criticamente, 

Lipovetsky (1989) afirma ser fundamentada na lei inexorável de que,  

[...] uma firma que não cria regularmente novos modelos perde em força de 
penetração no mercado e enfraquece sua marca de qualidade numa 
sociedade em que a opinião espontânea dos consumidores é a de que, por 
natureza, o novo é superior ao antigo (1989, p. 160).  

Para tal, a indústria cultural como força civilizadora tende a controlar a vida 

íntima dos indivíduos mediante recursos de propaganda, orientando o consumidor 

“na sua pseudoliberdade de escolha e, mais que determinadas mercadorias, vende 

estilos de vida, narcotiza as consciências, iludindo os homens pelos excessos de 

imagens” (MANCEBO, 2002, p. 327). Alienados, inclusive nas escolhas políticas, 

estes sujeitos tornam-se consumidores aptos a manter o mercado de acordo com os 

mecanismos válidos para o seu perfeito funcionamento. 

Partindo do pressuposto de que as pessoas são emocionalmente irracionais 

e, suas decisões e ações facilmente manipuladas, o americano Edward Louis 

Bernays (1928) foi um dos precursores e mais influentes sujeitos a utilizar-se das 

fragilidades humanas para a construção e aplicação de propaganda na primeira 

metade do século XX. Ele tomou como referência as ideias psicológicas de 

agressividade, desejo sexual e irracionalidade, do seu tio, Sigmund Freud, 

combinadas com a psicologia de massa de Gustave Le Bon, que descreve situações 

em que indivíduos em grupo reagem todos da mesma forma, embora não exista 

direção planejada; estratégia utilizada até hoje pela economia, política e onde mais 

for conveniente.  

Bernays, que foi consultor em assuntos políticos do governo americano e, nas 

propagandas de guerra, utilizou-se do conhecimento sobre as forças irracionais do 

ser humano e do seu talento em manipulação das massas para oferecer serviços às 

grandes corporações e bancos que precisavam mudar o hábito de consumo da 

população americana e inserir com avidez seus produtos no mercado.  

A tecnologia da indústria e a produção em massa permitia, nessa época, uma 

oferta de produtos nunca antes vistos; então, a propaganda começava a despertar 

nos indivíduos o desejo de consumir, não mais de acordo com a necessidade ou a 

razão, mas, conforme seus próprios impulsos e sentimentos, a fim de suprir suas 

carências e fraquezas.  

Em vista disso, Bernays afirmava que havia a possibilidade de moldar a 

mente das massas de forma que os sujeitos fossem conduzidos na direção desejada 
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pelo mercado. Ele desenvolveu estratégias de propaganda que homogeneizavam as 

reações de grupos, subordinando-os às manobras da mídia, que partiam de 

inseguranças sobre aparência e personalidade humana. Tais estratégias 

despertaram, na maioria das vezes, tipos e quantidades de consumo nocivo, tanto 

para os sujeitos quanto para os ambientes.  

A este exemplo pode-se mencionar o estímulo ao fumo feminino, como forma 

de emancipação da mulher, no intuito de provocar o poderio masculino que 

imperava no início do século XX; o que fez com quê o mercado do tabaco 

multiplicasse seus lucros em enormes proporções desde então (BERNAYS, 1928). 

Nessa época, houve várias propagandas em torno do prazer, da satisfação e da 

liberdade feminina, construídas a partir de imagens e discursos estimulantes, 

exercendo forte influência na sociedade, lamentavelmente, com o mote do cigarro. 

De maneira recíproca, enquanto a mídia opera diligentemente para a sedução 

ao consumo, os consumidores confessam os desejos que lhes são mais atrativos e 

ambos definem valores e conveniências que permeiam tal relação, estabelecendo 

uma troca de poderes interdependentes e constantes. Porém, todos estão 

subjugados aos resultados advindos desse arriscado jogo de interesses, cujos 

objetivos principais são a satisfação de necessidades pessoais imediatas, o acúmulo 

de riquezas, status e poder.  

Apesar de prometerem uma experiência de “totalidade”, as imagens 

midiáticas seriam vestígios efêmeros, pertencentes ao tempo presente, que passa, 

sempre evanescente, em que importa menos o que se comunica e mais como se 

comunica, para simplesmente vender, um produto, um serviço ou uma ideia (ATEM, 

2008).  

Segundo Giacomini Filho (2008), o consumo extravagante e injustificável, tem 

origem nos próprios sujeitos, mas, que são forte e facilmente influenciáveis por 

diversos grupos, empresas ou políticas públicas. Desse modo, um hábito natural de 

sobrevivência transforma-se na epidemia moderna da insaciabilidade: o consumo 

ávido, insensato e nocivo; o consumismo que sustenta o capitalismo e dilui as 

relações humanas. 

Quando se fala em “consumismo” ou “consumo supérfluo” entra-se em um 

campo de discussão e interesse da atual economia social. E isto merece atenção e 

análise detalhada, uma vez que a indústria do mercado se desenvolve em um 

complexo interdependente do qual se beneficia, mas, como todos os envolvidos, 
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também é afetada por seus efeitos, colhendo deste processo os rejeitos ambientais. 

E porque não dizer econômicos? Afinal, que economia não é afetada quando 

pessoas e ambientes enfrentam problemas?  

Partindo desses questionamentos é fundamental refletir sobre o atual modelo 

de consumo, que “estabelece comportamento de dependência e arrependimento, 

desvios de conduta difíceis de imaginar numa sociedade que se diz racional, 

desenvolvida e modelar” (GIACOMINNI FILHO, 2008, p. 51).  

Diante disto, não há como tratar acerca do consumismo e seus efeitos sem 

compreender claramente de que modo as relações humanas estão sendo 

estabelecidas atualmente; uma vez que, assim como outros fenômenos sociais, o 

consumo é antes orientado pelos valores e necessidades preexistentes nos sujeitos, 

seguindo o mesmo padrão do mercado e trabalhando a favor dele. 

Nesse debate, Baumam (2008) destaca o universo virtual, no qual os 

internautas em busca de reconhecimento utilizam-se das chamadas redes sociais – 

ou, como denomina este autor, um “baile de máscaras” –, pois não obriga à tarefa 

da socialização, tendo o sujeito o direito de escolher o momento de estar offline. 

Existe ainda a “possibilidade de assumir diferentes identidades e estabelecer 

relações que seriam socialmente insustentáveis se não fossem virtuais” (BAUMAM, 

p. 147); sendo, portanto, aquilo que gostariam de ser e, graças à tecnologia, tem a 

possibilidade de representar. No ambiente virtual parece mais fácil mover-se 

conforme o modelo econômico predominante; portanto, o universo digital representa 

um instrumento eficiente para adequação social, construção artificial da autoimagem 

e uma das formas de consumo que viabiliza a obtenção do status desejado. 

A busca alucinada pelo prestígio de um status sempre mais elevado governa 

a sociedade do consumo e, nesse império de efêmeros, os bens não são mais 

consumidos em função da satisfação de necessidades ou de utilidades práticas; mas 

em virtude de desejos transitórios, símbolos fantasiosos e valores convenientemente 

agregados ou distorcidos. Para tal, as técnicas de marketing e a propaganda 

contribuíram de forma decisiva na transformação dos objetos e representantes do 

estilo de vida. As pessoas estão procurando encontrar substitutos para os valores 

tradicionais por meio do consumo (ROSA, 2004).  

Porém, quando o consumo está associado à tentativa de redução do 

sentimento de frustração que permeia as relações humanas, este pode facilmente 

tornar-se uma patologia, desenvolvida através de atitudes inconscientes e 
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destrutivas estimuladas pelo consumo veloz de coisas e sensações, que em nada 

preenchem esses indivíduos carentes de subjetividades psicossociais como o afeto.  

Sabendo disso, a mídia, através de um conteúdo comunicacional emotivo, 

promete mais do que a alegria da posse; promete a inscrição na sociedade, o 

ingresso em um grupo, a satisfação da existência em sociedade e, uma vez 

consumidor o sujeito será aceito como tal, afastado dos não consumidores, 

desfrutando a sensação de felicidade plena; busca iniciada no mundo infantil, 

através da possibilidade de ostentação por meio do consumo (RENNER, 2008).  

Partindo do pressuposto de que se consome o que não se precisa, com o 

intuito de suprir uma necessidade que não existe, pois se toma como base fatores 

alheios ao próprio sujeito, até mesmo a busca pelo divino tem sido baseada em um 

caráter imediatista e materialista para a solução de angústias ou problemas 

individuais de um sujeito que intenta constituir sua essência tão somente a partir do 

outro e, da subserviência aos comandos utilitaristas externos. 

Esta pesquisa não esgota esses assuntos deveras complexos, social, 

ambiental e emocionalmente, mas, em virtude da sua seriedade e atualidade, 

estimula e sugere a necessidade de outros estudos e produções com abordagens 

transdisciplinares, servindo de subsídios para lidar com esta realidade. Pois, a não 

satisfação plena do desejo inicial dos sujeitos pode tornar excessivo o hábito de 

consumir uma ação irracional e impulsiva capaz de desenvolver profundas carências 

psicanalíticas, como solidão, infelicidade e revolta; recorrendo os sujeitos mais 

frágeis à dependência química ou à violência. Como lenitivo oportunista desse 

modelo, 

Os ritmos do mercado atenuam arrebatamentos, absorvem e neutralizam as 
depressões, impedindo crises mais definitivas. Morim e Kern deixam bem 
claro que isso não é mais que falseamento da realidade [...] os movimentos 
de mercado que ignorem aspectos antropológicos, de psicologia social e 
política não são apenas dinâmicas cegas, mas assassinas e suicidas 
(MORAIS, 2004, p. 46).  

Fromm (1977) questiona se realmente podemos estar seguros de que não 

estamos nos iludindo. Será que estão nos propondo suprir desejos e necessidades 

humanas realmente legítimas? Nesse cenário caótico vale ressaltar a necessidade 

de análise com referência a tal ilusão quanto à possibilidade de desenvolver, na 

sociedade, eventos de doenças e violências incontroláveis.  
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A eclosão e dispersão do embrutecimento e agressividade dos indivíduos, 

para Birman (2000), é o mal-estar da atualidade que encontra-se historicamente 

ancorado no vazio das trocas inter-humanas. O destino dos desejos assume, pois, 

uma direção marcadamente exibicionista e autocentrada, na qual o horizonte 

intersubjetivo se encontra esvaziado e desinvestido das trocas inter-humanas; 

trágico cenário para a explosão da violência presente na modernidade, bem como o 

individualismo e a solidão. 

Nas capitais brasileiras, em um simples percurso de casa para a escola, 

jovens estudantes podem observar dezenas, senão centenas, de outdoors, 

propagandas de supermercados e muros repletos de anúncios, estimulando o 

consumo e convidando para os mais diversos eventos. Placas em quase todas as 

esquinas direcionam o consumidor com setas para lugares onde se pode comprar 

qualquer coisa e, ficam “logo ali”. Coloridas, estrategicamente localizadas e mais 

iluminadas que as próprias vias, essas mídias podem exercer forte influência em 

torno do consumo, gerando ações compulsivas e alienadas, não apenas entre os 

jovens, mas sobre toda uma sociedade não educada e consciente de suas ações e 

dos efeitos nocivos que o consumismo pode gerar nos âmbitos político, econômico, 

social, cultural, psicológico e ecológico.  

As implicações dos efeitos nocivos do industrialismo no ambiente mostraram 

a iniciação de uma série de alterações extremamente importantes na relação entre 

os seres humanos e o mundo natural (GIDDENS, 1991). Problemáticas como o 

depósito em céu aberto de 76% do lixo encontrado nas ruas das grandes cidades 

brasileiras e a produção diária de cerca de três mil toneladas de lixo ou dois quilos e 

meio de resíduos, em média, por habitante em um dia numa cidade como Recife 

(FARINHA, 2005) tem origem nos próprios seres humanos, sendo a solução, 

portanto, responsabilidade de cada indivíduo. 

Embora seja difícil precisar com exatidão os movimentos consumistas em 

determinadas culturas, que utilizam como matéria prima os recursos naturais para 

produção ou exportação, é possível exprimir um quadro indicador do consumo, 

observando os danos ambientais existentes e tomando como base a quantidade de 

resíduos gerados pela população mundial. 

O Quadro 1, a seguir, demonstra que o excesso na produção mundial do lixo 

não está necessariamente relacionado aos países ricos ou às classes sociais 

economicamente favorecidas, como sugerem alguns autores e ambientalistas. A 
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Índia, por exemplo, é responsável por uma produção de resíduos maior que o dobro 

da quantidade gerada pela China, que possui maior renda per capta e é um país 

mais populoso.  

Quadro 1 – Produção diária de lixo per capita em alguns países versus renda per  
capita versus população total 

PAÍS 
PRODUÇÃO DE 

LIXO 
(kg/hab/dia) 

RENDA PER 
CAPTA* (US$) 

POPULAÇÃO 
(em 

milhões/2002) 

EUA 2,30 35.060 288.369 

AUTRÁLIA 1,59 19.740 19.581 

HOLANDA 1,25 23.960 16.144 

ALEMANHA 1,18 22.670 82.495 

JAPÃO 1,06 33.550 127.144 

CANADÁ 0,99 22.300 31.414 

SUÉCIA 0,83 24.820 8.924 

BRASIL 0,74 2.850 174.485 

MÉXICO 0,65 5.910 100.921 

ÍNDIA 0,40 480 1.048.279 

INDONÉSIA 0,17 710 211.716 

CHINA 0,16 940 1.280.975 

Fontes: Statistics Canadá, 1994; Federal Statistical Office Germany, 2000; Instituto  
Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002; World Bank, 2002. * Ano de referência,  
2002, em dólares dos Estados Unidos. Apud SANTOS, 2008, p. 1017. 

Teoricamente, mais pessoas e mais dinheiro poderia significar maiores níveis 

de consumo e geração de resíduos, mas no caso desses dois países, por exemplo, 

isto não ocorre. As causas que explicam este paradoxo quantitativo podem estar 

associadas a características culturais ou níveis de acesso educacional divergentes 

em ambos os países. 

Isto significa que fatores antropológicos, portanto qualitativos, e 

possivelmente subjetivos, ligados à cultura, também devem ser levados em 

consideração a fim de evitar a propagação de informações e crenças enganadas, no 

intuito de pensar de forma mais complexa a urgência de um novo comportamento 

quanto às ações diante do consumo e da produção de resíduos em nível mundial, 

entre às diversas sociedades, respeitando suas especificidades (SANTOS, 2008).  

Sendo as subjetividades e fragilidades humanas semelhantes ou distintas em 

qualquer parte do mundo, as sociedades modernas apresentam características 

radicais de transformação quanto às relações estabelecidas com o meio natural, 

onde a supremacia da satisfação das necessidades individuais, artificiais ou não, 
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tem imperado como o objetivo existencial dos sujeitos, em detrimento de qualquer 

tipo de benefício coletivo, consciente e justo. Diante disso, 

[...] organismos nacionais e internacionais importantes têm demonstrado 
que a exploração dos recursos naturais já extrapolou os limites de “capital” 
desses recursos, como mostra o inventário do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU) 
divulgado em 2007. Portanto, no contexto global atual, quase todo consumo 
é considerado consumismo, pois mesmo que supra necessidades 
individuais, retrata impacto indesejável no âmbito socioambiental, dado o 
comprometimento dos recursos naturais (GIACOMINI FILHO, 2008, p. 64). 

A sujeição de um ser humano sobre outro, a partir da domesticação servil 

para benefício unilateral, seria um dos impactos sociais negativos mais perversos 

alimentados pela mídia; partindo do pressuposto de que esta se utiliza de inúmeros 

disfarces para seduzir o consumidor, manipulando objetos da cultura. Conforme 

propõe Bourdieu (1989), poderia se pensar que a mídia opera de acordo com a 

utilização de instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento a partir dos quais, sistemas simbólicos 

[...] cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de 
legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a dominação de 
uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria 
força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim 
segundo a expressão de Weber, para a <<domesticação dos dominados>> 
(BOURDIEU, 1989, p. 11).  

Portanto, as relações dos sujeitos seriam sempre estabelecidas com base 

neste universo simbólico, permanentemente elaborado e reelaborado, servindo aos 

interesses de grupos dominantes localizados em estratos sociais superiores. Estes 

seriam corresponsáveis pela formação do seu campo de atuação, ditando as regras 

para os demais grupos que estivessem em um nível socioeconômico inferior.  

Entretanto, Bourdieu (1989) complementa sua proposta de análise, afirmando 

que as relações estabelecidas entre as partes envolvidas não se efetuam de modo 

mecanicista ou unilateral. Trata-se de uma interação dialética entre os grupos 

socioculturais dominantes e que seria mantido e revisto a partir de negociações e do 

aceite dos grupos subalternos. Ainda que os custos sociais da atividade econômica 

tenham sido sempre excluídos dos modelos de análise, a imposição estabelecida 

pelos grupos dominantes, de propor um projeto intelectual para todo o conjunto 

social, não é factível somente a partir do seu poder coercitivo, mas principalmente 

através do consentimento dos grupos subordinados.  
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Jean Baudrillard (1995), como um dos primeiros autores contemporâneos a 

abordar o problema teórico do consumo, acreditava na existência de uma 

“sociedade de consumo”. De acordo com este autor, no consumo, estariam 

baseadas as novas relações estabelecidas entre os objetos e os sujeitos, sendo os 

objetos cada vez mais valorizados do que as pessoas. Embora trágica, em sua 

descrição da realidade, legitimou este processo como inevitável. E, segundo ele, 

faríamos parte de um contexto onde o consumo invadiria a vida das pessoas, suas 

relações envolveriam toda a sociedade e as satisfações pessoais seriam 

completamente traçadas sob o comando do consumo. E parece que ele estava 

certo, pois, “durante o século XX, os muitos mecanismos através dos quais o 

capitalismo ocultou seu caráter explorador têm mudado seu centro de gravidade, do 

campo de produção para o do consumo” (PORTILHO, 2012, p. 72). 

Entretanto, somente existe consumo excessivo por efeito da atual maciça 

produção de mercadorias; programação necessária à manutenção do sistema 

capitalista. E embora estes produtos tenham, hoje, mais tecnologias e 

funcionalidades, é uma exigência do sistema que possuam durabilidade restrita, ou 

obsolescência programada, para que sejam novamente adquiridos e substituídos em 

uma autêntica roda-viva. Mas, apesar de esta realidade ter-se tornado naturalmente 

generalizada, não foi sempre assim. 

Deve-se destacar que a Sociedade de Consumo, como uma ideologia e 
utopia pautada na abundância, adquiriu um status de natural, universal e 
eterna, mas foi na verdade construída e instituída em oposição a outras 
ideologias, utopias e axiologias pautadas na suficiência, que precisaram ser 
neutralizadas para permitir sua emergência (PORTILHO, 2012, p. 68). 

Sobre essas alterações, Giddens 1991 (apud GOLDBLATT, 1996, p. 42) 

pondera que, historicamente, [...] “as mudanças tecnológicas incentivadas pelo forte 

dinamismo do desenvolvimento capitalista compreendem processos de 

transformação do mundo natural completamente diferentes de tudo o que aconteceu 

antes”, referindo-se às instituições do industrialismo como os atuais problemas na 

sociedade. Entretanto, apesar da fragilidade teórica, ausência de apoio experimental 

e a incapacidade de captar as diferenças do impacto no ambiente entre as distintas 

sociedades históricas, Giddens afirmava que as sociedades modernas tiveram 

influência fundamental na natureza e na degradação ambiental.  

Esse mesmo autor traz também interessantes questionamentos sobre os 

automóveis, como exemplo para a importância de se analisar não apenas as 
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consequências diretas de um fato, mas as causas estruturais, que estão associadas 

entre si, e que, de maneira interdependente, transformam os ambientes e degradam 

a natureza. Ele pergunta porquê existem tantos carros e há um controle tão brando 

relativamente à sua utilização se estes são uma causa sabida da emanação de 

gases tóxicos, poluição atmosférica e seus perigos; e porquê os meios de transporte 

alternativos são tão precários. Alerta ainda para a importância de compreender a 

natureza das decisões políticas e econômicas sempre relacionadas às questões 

ecológicas e humanas.  

Soluções e alternativas poderiam ser pensadas e desenvolvidas 

coletivamente, diante dos padrões de consumo moderno e seus efeitos, através de 

medidas preventivas e corretivas propostas pela educação ambiental (EA) em 

contextos formais e não formais, mediante o apoio de políticas públicas, empresas, 

instituições de ensino e sociedade civil.  

A elaboração dessas ideias para a execução de um processo educativo 

concreto e eficaz deve atentar às concepções de suas diretrizes, seus objetivos e 

suas ações, pois, a “construção de um paradigma que se afirme como ecológico não 

se esgota em mudança na forma de pensar, e parte de um projeto político a ser 

concretizado por educadores ambientais e demais grupos sociais comprometidos 

com a ruptura da sociedade vigente” (LOUREIRO, 2011, p. 136). 

A EA pode, claramente, contribuir, não apenas com o processo de 

sensibilização diante de questões ambientais mais amplas, como também propor 

efetivamente um modelo de consumo, que considera a responsabilidade dos sujeitos 

diante de suas ações, a partir do despertar para o compromisso e a prática real da 

solidariedade, do respeito e do amor entre os indivíduos e com o meio que os cerca, 

afinal, 

[...] hoje, mais do que nunca a natureza e os seus processos visualizados 
de maneira paradoxal pelas recentes catástrofes passaram a exigir da 
sociedade um posicionamento e também, respostas filosóficas sobre o seu 
ser e o seu estar, perguntas que nos remetem a uma reflexão sobre as 
relações da sociedade com a natureza (VITTE, 2007, p. 40).  

Para tal, ao longo do curto processo de discussões no que concerne às 

questões ambientais, inúmeros educadores e ambientalistas têm proposto uma 

infinidade de metodologias, a fim de atender à urgência das abordagens educativas 

condizentes com o tempo presente.  
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Embora seja necessária uma transformação dos princípios que organizam o 

conhecimento e, que sejam quebrados muitos dos sólidos e vazios paradigmas 

pedagógicos, a EA também precisa lançar mão de algumas didáticas, de fato, úteis 

aos objetivos a que se propõe. A dimensão lúdica, por exemplo, a partir do qual a 

mídia se utiliza de forma talentosa e eficiente, pode ser um excelente recurso para 

propor ideias criativas e eficazes contrárias aos padrões dominantes de consumo. 

O amor, o respeito e todos os valores culturais foram ardilosamente 

deturpados pelo modelo de sistema capitalista, disseminado pelo mundo inteiro, cuja 

crença das sociedades, segundo Bourdieu (1989), deu legitimidade a simbologia do 

seu poder. Portanto, o trabalho pedagógico, lúdico e artístico, porém não menos 

reflexivo, como apenas uma das inúmeras formas, para tratar dos complexos temas 

aqui abordados, 

[...] pode contribuir para a ação educativa, possibilitando o desenvolvimento 
de novos olhares sobre o meio ambiente que nos cerca e sendo vital para o 
nosso pleno desabrochar. O mágico mundo da imaginação e das artes 
transporta-nos a um ambiente utópico que pode e deve ser utilizado na 
construção de um planeta mais saudável, fraterno, contagiante; enfim, 
encantado. (PEDRINI, 2007, p. 96-97).  

A seguir, esta pesquisa aborda a EA recomendada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos como um de seus instrumentos e, algumas normas estaduais 

relativas a estes resíduos; assunto intrinsecamente ligado à discussão relativa ao 

consumo na sociedade humana, bem como a alguns dos seus efeitos descritos 

anteriormente. Dados sobre os resíduos gerados no estado, resultantes do 

consumo, extraídos de fontes secundárias, também são apresentados à frente no 

intuito de quantificar e qualificar o referido debate. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Nesta segunda parte, são discutidas importantes leis estabelecidas no intuito 

de regulamentar a geração de resíduos sólidos tomando a EA (educação ambiental) 

como um de seus instrumentos normativos. Algumas características pertinentes a 

essa legislação, proposta em maior ou menor abrangência, como tentativa de 

minimizar os efeitos nocivos derivados desses resíduos são apresentadas adiante. 

Dentre essas características está a importante recomendação para a participação 

responsável de todos os evolvidos nos processos de produção, comercialização, 

consumo e descarte. 

As temáticas do consumo e da geração de resíduos nunca foram tão 

discutidas como têm sido no início deste século. Entretanto a relevância de sua 

abordagem e essência complexa, vinculada às múltiplas dimensões, – política, 

econômica, social, cultural, psicológica e natural – também devem ser consideradas. 

O tratar dessas questões precisa ir além do desenvolvimento do processo 

mercadológico; desde a criação de uma necessidade humana até as motivações 

para elaboração de produtos e serviços, suas comercializações, utilizações e 

descartes. 

Ter em conta as dimensões e complexidades dessas temáticas possibilita à 

EA trabalhar com outros subtemas além da coleta seletiva para a reciclagem; 

conteúdo mais presente nas instituições de ensino em suas tentativas de aproximar 

o ser humano do ambiente natural objetivando estimular ações de cuidado. 

Reflexões e projetos práticos que estimulem a não geração desses resíduos, são 

opções mais eficazes, pois estão diretamente associadas não apenas às formas de 

produção, mas principalmente à redução de um consumo excessivo. 

A cada ano se tem registrado no país um aumento constante da geração de 

resíduos por pessoa, principalmente nas capitais das Regiões menos desenvolvidas, 

onde “contingentes de menor renda já ingressaram no consumismo, como pode ser 

observado, em algumas cidades, pelo aumento do lixo urbano” (GIACOMINI FILHO, 

2008, p. 50). Além da renda per capita, fatores culturais, religiosos, políticos, 

grupais, entre outros também influenciam e contribuem, tanto para consumo quanto 

para geração de resíduos, segundo esse autor. 

Porém, antes dos resíduos existirem, produtos são idealizados, fabricados, 

comercializados e consumidos. Tal processo pareceria lógico, simples e inofensivo 
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se não trouxesse consigo inúmeros problemas ambientais. Tanto é, que, um dos 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 12.305) considera a 

não geração desses resíduos a primeira e mais importante forma de controlar os 

efeitos maléficos advindos desse fenômeno. Caso essa opção não tenha sido 

priorizada entre as escolhas dos sujeitos, a PNRS elenca alternativas secundárias 

para minimizar os efeitos nocivos da geração de resíduos (BRASIL, 2010). 

A PNRS tanto integra a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 

expressa na Lei 6.938 de 1981 (BRASIL, 1981), quanto declara sua articulação com 

a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (BRASIL, 1999) e, aborda temas 

associados a consumo, produção de mercadorias e geração de resíduos, 

concebendo a EA como um de seus instrumentos. A PNRS, instituída em 2010, bem 

mais extensa que a PNEA, apresenta-se como o reflexo da preocupação social com 

os recursos naturais, a saúde pública e o volume de resíduos, abrangendo pessoas 

físicas e jurídicas, de direito público e privado, responsáveis direta ou indiretamente 

pela geração de resíduos sólidos, ou pelo seu gerenciamento. 

Propõe um conjunto de diretrizes e ações que objetivam a gestão integrada e 

o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, no intuito de incentivar o 

desenvolvimento da consciência ambiental, de tecnologias limpa e o crescimento 

econômico que não esgote os recursos para o futuro. Para tal, baseia-se em 

padrões denominados sustentáveis de produção e consumo, fundamentos na 

premissa de atender as necessidades das atuais gerações, permitindo-lhes 

melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e a 

manutenção das gerações futuras. 

Esta Política intima todas as instâncias da sociedade – poderes públicos, 

empresas e sociedade civil – a participar, assumindo suas responsabilidades diante 

do que lhes competem, a partir de uma estrutura legislativa abrangente, 

interdependente e articulada com outras leis e decretos, sobre plano de 

saneamento, produção de agrotóxicos, mudanças do clima, vigilância sanitária, 

sanidade agropecuária, normas industriais e outros assuntos relacionados à 

produção de resíduos e qualidade ambiental.   

Embora não seja o objetivo desta pesquisa aprofundar-se em bases do direito 

ambiental, segue-se a abordagem de alguns pontos da PNRS importantes à EA. Em 

seu artigo 5º, por exemplo, afirma articular-se com a Política Nacional de Educação 
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Ambiental – PNEA, regulada pela Lei 9.795 (BRASIL, 1999); enquanto no artigo 8º 

se refere à EA como um de seus instrumentos. 

A PNRS estabeleceu ademais importantes metas para a gestão dos resíduos 

sólidos, mas seus princípios fundamentam-se em bases jurídicas genéricas, 

abstratas e indeterminadas. Contudo, estas servem, ao menos, como guia para 

elaboração e execução de normas jurídicas com menor abrangência que tratem 

relativamente a esse tema (SANTOS, 2012).  

Amparada por princípios fundamentais, a PNRS tem como principal objetivo a 

qualidade de vida das gerações atuais e futuras, a partir da saúde pública e do 

equilíbrio nas condições ambientais. Seus objetivos, elencados no artigo 7º, 

retomam esta mesma ordem de prioridade no artigo 9º, quando lista suas diretrizes. 

No artigo 8º esta Política elenca seus instrumentos e inclui a EA como um deles; 

sendo esta apresentada a partir da mesma concepção genérica proposta na PNEA. 

Entende-se por “resíduos”, conforme a PNRS aqueles materiais que podem 

ser reaproveitados ou reciclados; diferenciando-se dos “rejeitos”, aqueles que, 

depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 

outra possibilidade que não seja a disposição final ambientalmente adequada. 

Essa Política Nacional incube ao país, estados e municípios a gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos e aplicação dos instrumentos econômicos 

quanto à responsabilização dos geradores. Como subsídio, a PNRS sugere, em seu 

capítulo II, no âmbito das três esferas federais, a criação de seus respectivos planos 

de resíduos sólidos, apresentando diagnóstico da situação atual desses resíduos, 

proposição de cenários, metas de redução, reutilização, reciclagem e 

aproveitamento energético, eliminação e recuperação de lixões, dentre outras 

informações. Em especial, esta Lei sugere, em seu inciso X do artigo 19º, nos planos 

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, a criação de programas e ações 

de EA que promovam prioritariamente a não geração e, posteriormente, a redução, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos. 

A PNRS indica ainda a criação de planos de gerenciamento aos geradores de 

resíduos, dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de 

saúde, de mineração, estabelecimentos comerciais que gerem resíduos perigosos, 

às empresas de construção civil, e aos responsáveis pelos resíduos de serviços de 

transportes e atividades agrossilvopastoris. Segundo a Lei, todos devem oferecer 
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descrição do empreendimento, diagnóstico dos resíduos sólidos gerados e 

informações concernentes às ações preventivas e corretivas, metas e 

procedimentos relacionados à minimização da geração desses resíduos, medidas 

saneadoras dos passivos ambientais, entre outras declarações. 

No artigo 31º, do capítulo III, quando a PNRS trata das responsabilidades 

compartilhadas, chama atenção para alguns objetivos relevantes a serem 

examinados por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Um desses 

objetivos, expresso no inciso II, do mesmo artigo, diz respeito à divulgação de 

informações relativas às formas de evitar a geração, reciclar e eliminar os resíduos 

sólidos associados a seus respectivos produtos; sendo assim uma possível forma de 

orientar ou educar a sociedade quanto às suas escolhas diante do consumo.  

No inciso seguinte do artigo supracitado, sobre o recolhimento dos resíduos 

remanescentes após o uso, como ação desenvolvida pelas empresas no caso de 

produtos objeto de sistema de logística reversa, pode, implicitamente, ser 

considerado, de alguma forma, igualmente um processo educativo, ainda que o fator 

motivacional principal seja o lucro empresarial, em virtude da economia energética.  

Outras indicações alusivas a um processo educativo ocorrem na PNRS, ao 

sugerir, no artigo 32º, que as embalagens sejam fabricadas com materiais que 

propiciem a reutilização ou a reciclagem, restritas em volume e peso; ou, do mesmo 

modo, quando obriga, no 33º, a logística reversa aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. 

Para finalizar o capítulo III, no artigo 35º, em relação aos consumidores, outra 

maneira de educar para ações de cuidado ambiental pode ser considerada – ainda 

que possa haver incentivos econômicos por parte do poder público municipal, como 

coloca o parágrafo único do referido caput –, quando obriga a estes acondicionar 

adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, 

disponibilizando-os para recolhimento ou devolução, sempre que estabelecido 

sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal. 

Outro ponto da PNRS que, sutilmente, toca no aspecto educativo, encontra-se 

no capítulo V, relativamente aos seus instrumentos econômicos quando afirma, no 

artigo 42º, a possibilidade de o poder público promover incentivos financeiros como 

o desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 

resíduos sólidos. 
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O cerne da PNRS não é diretamente a EA, contudo, esta pode divulgar a 

existência e o conteúdo da Política, em meio às suas ações e atividades reflexivas, 

possibilitando a participação pública e a intervenção social para a mudança de 

hábitos e o estabelecimento da qualidade ambiental equitativa, duradoura e 

eficiente. Se a PNRS afirma sua articulação com PNEA, ambas devem caminhar 

juntas nos processos educativos, ambientais, jurídicos, políticos e sociais; inclusive 

nas eventuais alterações que estas Leis necessitem para serem aplicadas de forma 

realmente clara, objetiva e eficiente. 

De acordo com diagnóstico de resíduos sólidos urbanos, realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para o período de 2000 a 2008, publicado 

em 2012, o Nordeste foi a segunda maior região produtora de resíduos do país, 

ficando atrás apenas da Região Sudeste. Nesse período, enquanto a produção de 

resíduos do Sudeste diminuiu, todas as outras regiões aumentaram sua produção e, 

o Nordeste continua sendo a segunda maior região produtora de resíduos do país.  

Conforme Quadro 2 a seguir, o aumento da geração de resíduos na Região 

Nordeste refere-se tanto ao total/dia quanto por habitante/dia. Contudo, de acordo 

com o Quadro 3 apresentado na sequência, a coleta seletiva não acontece de 

maneira adequadamente proporcional à geração de resíduos nas regiões 

destacadas (IPEA, 2012). 

 Quadro 2 – Resíduos sólidos domiciliares e/ou públicos coletados 

Unidade de análise 

Quantidade de resíduos coletados Quantidade de resíduos por habitante urbano 

2000 2008 2000 2008 

(t/dia) (t/dia) (kg/hab. dia) (kg/hab. dia) 

Brasil 149.094,30 183.481,50 1,1 1,1 

Norte 10.991,40 14.637,30 1,2 1,3 

Nordeste 37.507,40 47.203,80 1,1 1,2 

Sudeste 74.094,00 68.179,10 1,1 0,9 

Sul 18.006,20 37.342,10 0,9 1,6 

Centro-Oeste 8.495,30 16.119,20 0,8 1,3 

Fonte: Adaptado do IPEA, 2012 
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      Quadro 3 – Distribuição da coleta seletiva por região 

Unidade de análise 
Municípios com coleta seletiva 

2000 2008 

Brasil 451 994 

Norte 1 21 

Nordeste 27 80 

Sudeste 140 408 

Sul 274 458 

Centro-Oeste 9 31 

      Fonte: Adaptado do IPEA, 2012 

No estado de Pernambuco, para tratar de questões relativas aos resíduos 

sólidos foi instituída a Lei nº 14.236, em 13 de dezembro de 2010 (PERNAMBUCO, 

2010), que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Esta Lei apresenta 

diretrizes, princípios, objetivos e recursos para gestão, responsabilidades e 

instrumentos econômicos para o trato das questões aplicáveis aos resíduos sólidos.  

Desta Lei, destaca-se, em seus princípios, a importância da sequência 

estabelecida no artigo 5º, inciso I, no qual se propõe o “atendimento e implantação 

da hierarquia dos princípios de Redução, Reutilização e Reciclagem (3Rs)”; em 

conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que considera a 

“redução” ou “não geração” como prioridade e, por fim, a reciclagem. No mesmo 

artigo 5º, outro aspecto fundamental, exposto no inciso III, recomenda o 

“desenvolvimento de processos sociais que busquem a alteração dos padrões de 

produção, consumo sustentável e consciente de produtos e serviços”; propondo 

ações preventivas.  

Entretanto, como a legislação é apenas um instrumento que regulamenta, 

mas não educa, é preciso atentar para o conceito de sustentabilidade que tem sido 

concebido no estado por parte dos envolvidos no processo de EA e a interpretação 

prática da Lei nas ações sociais cotidianas em relação ao consumo e destinação 

adequada dos resíduos urbanos diários. Sobre isto, a própria Lei estadual 

mencionada, como um dos seus objetivos, expressa no artigo 6º, inciso IV, a 

promoção de ações educativas, ao menos no que se refere ao descarte adequado 

dos resíduos.  

No artigo 7º, inciso III, esta mesma Lei sugere a implantação de programas de 

EA, mas não detalha; embora indique sua prioridade, no inciso XII do mesmo artigo, 

especialmente em relação ao descarte apropriado de resíduos recicláveis. 

Lamentavelmente tal prioridade torna-se incoerente, pois contraria a hierarquia dos 
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princípios de “Redução, Reutilização e Reciclagem (3Rs)”. A reciclagem é 

apresentada como último recurso para a gestão dos resíduos sólidos, mas, nas 

diretrizes da referida Lei; quando associada à EA, a atenção aos recicláveis torna-se 

prioridade. A EA é recomendada na Lei como um de seus instrumentos, expressa no 

inciso X do artigo 8º, mas também não a detalha, apenas cita. 

Nos capítulos X e XI, sobre apoio técnico e incentivo, a Lei estadual destaca 

novamente os resíduos recicláveis, sugerindo parcerias e incentivos fiscais às 

indústrias recicladoras. Em seguida, a Lei dedica um capítulo inteiro à logística 

reversa, com propostas de reutilização e reciclagem. Quando se refere às 

campanhas publicitárias com mensagens educativas, volta a destacar os recicláveis, 

advertindo o consumidor sobre o descarte inadequado, no pós-consumo.  

Para concluir, as disposições finais da Política Estadual de Resíduos Sólidos 

de Pernambuco, sugere a produção de sacolas plásticas recicláveis. Percebe-se que 

a hierarquia entre os “3Rs” estabelecida no artigo 5º perde consistência no decorrer 

desta norma, declarando sua prioridade, na prática, ao atendimento e 

implementação da reciclagem. Tal opção beneficia as indústrias e o sistema 

econômico; enquanto a proposição para a redução do consumo comprometeria as 

atividades desse mercado e a economia que dele depende.  

Esta Lei revoga a Política Estadual de Resíduos Sólidos anterior – Lei 12.008 

de 2001 –, anulando alguns aspecto extremamente importantes. Dentre esses, as 

proposições para a participação dos segmentos organizados da sociedade para 

implementação e acompanhamento da Política; a orientação dos atuais padrões de 

produção e consumo, reduzindo o desperdício, o consumo perdulário, de forma a 

atender às necessidades básicas da população; o estabelecimento de padrões 

sustentáveis de produção e consumo que reduzam os problemas ambientais e as 

desigualdades sociais; a integração da Política Estadual de Resíduos Sólidos às 

políticas de erradicação do trabalho infantil; a promoção de um modelo de gestão de 

resíduos sólidos com uma visão sistêmica, que leve em consideração as variáveis 

ambientais, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas; dentre outros princípios e 

pressupostos importantes e que são realidades latentes em nosso estado 

(PERNANBUCO, 2001). 

Ainda sobre o tratamento deste assunto no estado, em último Relatório 

trienal, correspondente ao período de 2011 a 2014, das atividades da Agência 

Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o termo “resíduos” aparece apenas como uma 
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das temáticas dos cadernos de atividades elaborados pelo setor de EA dessa 

agência e, como uma das categorias das denúncias recebidas e registradas pela 

CPRH. No que diz respeito aos resíduos sólidos, encontra-se disponível ao público, 

no site dessa agência apenas informações sobre resíduos industriais em inventários 

de 2001 a 2003, além de algumas leis e decretos estaduais, na maior parte tratando 

acerca do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 

distribuído aos municípios, destinados à melhoria das condições de saúde, 

educação, meio ambiente e aumento da Receita Tributária Própria, os chamados 

aspectos socioambientais.  

A CPRH como uma agência que trabalha em regime de cooperação, com 

vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos, iniciou o “Projeto Novas Ambientais”, em 2012, para tratar dessas 

questões, com o objetivo de possibilitar um espaço aberto para discussão das 

principais novidades na área de meio ambiente no estado de Pernambuco. Dentre 

as temáticas abordadas nesse projeto e discutidas entre os servidores da CPRH e o 

público em geral, estão o “Plano Estadual de Resíduos Sólidos” e “Projetos de 

Remediação de Áreas de Lixão”, em 2012 e as “Alternativas para Destinação de 

Resíduos Sólidos na Cidade de Recife”, em 2013. (CPRH, 2014, p. 45) 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos para Pernambuco, publicado em 2012 

pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) do estado, que deu 

vida à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), mostra que o cenário de 

degradação ambiental se agrava na região em decorrência da precariedade na 

disposição dos resíduos e lançamento de esgotos industriais e domésticos sem 

tratamento, resultado de um crescimento urbano e industrial historicamente 

desordenado no que se refere à infraestrutura necessária ao bem-estar das 

populações, quanto à educação, saúde, alimentação, sistema viário e saneamento. 

Destaca-se também a falta de capacitação de profissionais, 
descontinuidade administrativa com a troca dos dirigentes, legislação 
insuficiente, falta de planejamento, falta de escala na prestação dos 
serviços, contratos mal gerenciados e incapacidade dos órgãos municipais 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em contratar 
financiamentos para realizar investimentos (PERNAMBUCO, 2012, p. 53). 

Contudo, embora o Plano supracitado apresente muito mais resultados, 

referentes apenas ao ano de 2012, objetiva justamente construir novas 

possibilidades, com a gestão de resíduos sólidos de forma integrada, 
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profissionalizada, regionalizada e consorciada. De acordo com esse documento, a 

geração de resíduos em Pernambuco, no ano de 2012 foi de 1,05 Kg/hab/dia, 

somando 3.116.188,73 toneladas nesse ano e, em sua projeção para até 2032, 

haverá um crescimento na produção total desses resíduos de aproximadamente 

10%. Paralelamente, esse documento informa que em igual período a Região 

Metropolitana foi responsável pela geração de quase 47% dos resíduos totais do 

estado. 

Nessa mesma época, a composição gravimétrica dos resíduos no estado 

apresentou que apenas 25,70% desses resíduos são recicláveis, 17,84% são 

rejeitos (resíduos não passíveis de tratamento) e 56,46% de resíduos orgânicos. 

Este quadro se agrava quando, no mesmo ano, 80% dos municípios do estado 

destinaram seus resíduos aos lixões; ambientes que não oferecem tratamento 

adequado aos resíduos, provocando efeitos nocivos incalculáveis. Do total de 

resíduos gerados no estado, 58,08% foram destinados aos aterros sanitários, 

38,94% aos lixões, 2,94% aos aterros controlados e 0,03% não foi informado 

(PERNAMBUCO, 2012).  

De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco, se o 

estado reciclasse apenas o total de resíduos com este potencial acumularia R$ 40 

milhões de reais por mês, além de diminuir o espaço utilizado para destinação final 

e, consequentemente, a degradação ambiental que tem se agravado. Se essa 

responsabilidade fosse extensiva aos resíduos orgânicos a despesa pública seria 

ainda menor e a conservação ambiental mais eficiente. 

Inúmeros outros dados, sobre os resíduos, informados nesse documento, por 

município e por região, são fundamentais à criação de alternativas às necessidades 

das populações e às condições ambientais de acordo com a realidade do estado. EA 

e políticas públicas poderiam fomentar o hábito da compostagem para que toda 

sociedade se responsabilizasse diante do próprio consumo e, consequentemente, 

da sua geração de resíduos; especialmente o orgânico, maior parte do volume 

produzido. 

Composteiras domésticas fabricadas por presidiários, por exemplo – como 

uma das alternativas para redução da pena –, distribuídas gratuitamente em postos 

educativos construídos em diferentes lugares da cidade, estruturados para a 

abordagem desse tema, a partir de propostas lúdicas e dinâmicas, poderia ser uma 
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opção prática, eficiente, com baixo custo e capaz de eliminar grande parte dos 

problemas decorrentes dos resíduos orgânicos. 

Com base na discussão relativa ao consumo e, levando em consideração o 

cenário da produção e destinação de resíduos sólidos no estado de Pernambuco, 

vê-se que o debate sobre esses assuntos de forma conectada às dimensões 

política, econômica, social e ecológica é bastante complexo; sendo de extrema 

relevância sua inserção no contexto escolar de forma crítica e participativa. 

Abordagens que estimulem as crianças, desde pequenas, a perceberem-se como 

sujeitos coletivos e dinâmicos, que interferem e sofrem interferências 

constantemente, possibilitam a estima por ações mais ponderadas, cooperativas e 

solidárias diante do outro e dos ambientes. 

A construção de uma EA crítica no espaço escolar pode favorecer discussões 

reflexivas contínuas e ações ambientais conscientes, constituídas com base em 

relações naturalmente respeitosas e hábitos saudáveis duradouros. O processo 

educativo crítico e transformador supera estratégias pedagógicas de mero 

condicionamento, cumprimento de ordens ou emprego de punições, bem como 

assimilação mecânica de conteúdos; ele estimula nos indivíduos a estruturação de 

convicções profundas, que consideram necessidades, limites, capacidades, 

complexidades e subjetividades para além dos próprios interesses. E nesse 

ambiente fértil cria-se uma lógica fundamentada na pedagogia de atividade e 

cooperação; distinta da estabelecida pela cultura dominante, que instiga à 

competitividade, ao materialismo, individualismo e consumismo (ELIAS, 2010). 
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4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 

 

Em regra geral, boa parte dos trabalhos sobre EA começam a traçar suas 

primeiras referências históricas, tomando como base, acontecimentos ligados às 

discussões ambientais recentes, de meados do século XX até à atualidade; 

deixando para trás bases filosóficas importantes acerca do pensamento ambiental, 

que poderiam trazer valiosas reflexões e subsidiar sólidas propostas de EA – formal, 

não-formal e informal2.  

Embora educação e filosofia tenham algumas vezes distintas concepções de 

natureza, há certos aspectos complementares importantes entre uma e outra, no 

que diz respeito à necessidade de construção emancipatória do pensamento. Tanto 

filosofia quanto educação desenvolveram-se, ao longo do tempo, oferecendo novas 

maneiras de pensar e agir, aproveitando as experiências das gerações anteriores, 

contudo, 

[...] para a Educação não se transformar em uma simples transmissão de 
informações de uma geração à outra, sem qualquer mudança ou 
aprimoramento, a Filosofia nela tem interferido para que se tornasse uma 
atividade capaz de autocrítica, eis o elo fundamental entre Filosofia e 
Educação (BATISTA, 2007, p. 41). 

Independente da concepção do estudioso, a filosofia possibilita reflexões 

globalizantes, ao examinar os problemas na perspectiva do todo, relacionando seus 

diversos aspectos; característica profundamente importante à abordagem de uma 

EA crítica e reflexiva. Para Marcondes (2000) a filosofia consiste num tipo de ciência 

que vai além dos sentidos, princípios e causas secundárias; ela abrange o 

conhecimento genérico e abstrato das causas primárias e universais. 

Nesse sentido, a educação ambiental como uma área extremamente ampla, 

que se propõe a pensar e agir sobre as mais diferentes formas de interação do ser 

humano com o meio, precisa da colaboração de recursos teóricos e conceituais 

oriundos também da filosofia; a fim de que o conhecimento seja construído a partir 

de reflexões críticas, complexas e transformadoras. Assim como outras ciências que 

nasceram no bojo dos pensamentos filosóficos, “cabe à Educação Ambiental ouvir o 

que a Filosofia tem a dizer sobre questões acerca do ser humano, da natureza e das 

                                                 
2 “A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal 

como aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, 
amigos, etc., carregada de valores e cultura próprias, de pertencimento e sentimentos herdados; e a educação 
não formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de 
experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (GOHN, 2006, p. 28). 
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relações entre um e outra, a fim de que possa pensar que caminhos deve tomar no 

sentido de cumprir a sua função” (BATISTA, 2007, p. 41).  

Os primeiros filósofos questionaram o pensamento mítico predominante e 

dessacralizaram a natureza ao criar conceitos e estimular debates argumentativos e 

políticos. Abrangendo os mais diversos campos do saber e propondo constantes 

indagações diante dos problemas a serem enfrentados “começaram a teorizar sobre 

o universo e a natureza ao procurar racionalmente o princípio de todas as coisas” 

(ARANHA, 2006, p. 22).  

Há mais de dois mil anos a perspectiva de natureza romântica foi questionada 

em busca de explicações conscientes, práticas e realistas. Considerando que as 

discussões referentes às questões ambientais dizem respeito à maneira pela qual o 

ser humano pensa a natureza e, as interações com ela estabelecidas, tratar esse 

tema pela ótica filosófica pode transformar discussões meramente polêmicas e 

piegas em ações conscientes, verdadeiramente frutíferas e participativas. 

A partir do resgate de concepções formuladas há milênios e da clareza dos 

valores que orientam a ação educativa, as reflexões alusivas às matérias ambientais 

podem encontrar subsídios nos conceitos de ambiente, que principiam com os pré-

socráticos imbuídos de pensamentos bem diferentes dos esquemas e classificações 

atuais acerca do que se compreende por meio natural. No período em que a filosofia 

ocupava-se fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das 

transformações na natureza, ambiente seria o ethos, de onde provém a palavra ética 

e, que significa originariamente morada. 

A educação abordando o ambiente a partir do conceito filosófico de morada 

que, de acordo com Unger (2006), se concretiza nos múltiplos níveis da existência 

humana relacionada às concepções de convivência, tempo, vida, morte e 

movimento, possibilita a percepção do sujeito não como parte da natureza 

observada, mas a própria natureza vivida. Assim, esse sujeito tem a possibilidade de 

cuidar do outro como a extensão do zelo próprio, com base no entendimento de que, 

mesmo em diferentes ambientes, todos compõem a mesma habitação, conectados, 

exercendo influências uns sobre os outros constantemente. 

Contudo, para desenvolver EA apropriando-se do conceito de ambiente a 

partir do período filosófico pré-socrático seria necessário inverter toda a lógica de 

pensamento instituída pelas civilizações modernas; que transforma sabedoria em 

conhecimento e este em informação – banalizando e fragmentando saberes, 
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vendidos e comprados como mercadorias perecíveis –, pois, para pensadores como 

Anaximandro, Heráclito, Parmênides e Empédocles, 

[...] a sabedoria não reside em ter muitas informações, mas em manter-se 
em sintonia com a lei que dá origem, anima e permeia a physis, a sabedoria 
de reconhecer na multiplicidade de manifestações do real, a Unidade 
profunda de todas as coisas. Esta unidade é, por sua vez, dinâmica: não 
exclui, mas inclui, o movimento, o múltiplo, o diverso; inclui o ser humano, 
que precisa aprender a pôr-se a escuta do Cosmos e de seus sinais, 
encontrando o comum acorde que vibra na totalidade do real (UNGER, 
2006, p. 28). 

Mais de dois mil anos depois os antigos pensamentos filosóficos apresentam-

se atualíssimos e urgentes ao processo de educação institucionalizada, pois muitos 

lugares ainda privilegiam conhecimentos ou informações refletidos como as sombras 

da caverna descritas por Platão ou depositadas a partir de um conhecimento 

bancário como critica Paulo Freire (2011), em detrimento do estímulo ao campo das 

ideias e à emancipação e valorização do sujeito a partir das próprias experiências. É 

preciso ir além do que está posto, soltar as amarras de concepções 

preestabelecidas e alienadoras dos sentidos, se permitindo conhecer além da única 

realidade que se conhece, pois esta pode ser apenas uma falsa ou imperfeita 

imagem refletida por outrem (UNGUER, 2006). 

Hoje, inúmeros autores concebem e descrevem o termo ambiente de variadas 

formas, influenciados por diferentes processos ideológicos, construindo discursos, 

transformados e moldados de forma dispersa, heterogênea e, muitas vezes, 

orientados por conveniências de ordem econômica ou critérios políticos 

beneficiadores de minorias privilegiadas. 

Da mesma forma que alguns pensadores antigos influenciaram para o 

entendimento sistêmico, complexo e interdependente; outros inspiraram a lógica 

dualista, fragmentada e linear. Se estas influências sobrevieram às ciências e seus 

métodos, a educação não poderia encontrar-se fora desse efeito. E assim surgiram 

as muitas vertentes da EA, imersas em sutis, porém, diferentes discursos e 

ideologias. Essa desarmonia reflete-se constantemente em sua prática, na qual 

inúmeras atividades são desenvolvidas de maneira superficial, dissimulada ou 

ineficaz. 

Enquanto há séculos estudiosos eram capazes de arriscar suas vidas, se 

necessário, para defender o que acreditavam, apoiados em permanentes 

discussões, estudos e experimentações; hoje para identificar concepções distintas a 
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respeito de objetivos, valores, causas e efeitos é preciso aprofundar-se na essência 

do discurso relacionando-o com a complexidade que o permeia e a prática que o 

revela pois, na maioria dos casos, não se apresentam de forma clara e precisa como 

antigamente.  

A ciência avançou, tornou-se mais complexa e, para que teorias fossem 

construídas, grandes fragmentações foram estabelecidas, simplificando a 

constituição dos saberes. Entretanto, tendo em vista a amplitude, profundidade e 

unidade de muitos pensamentos filosóficos, quanto ao que considerava ambiente, o 

entendimento de circuito aberto, complexo e interdependente retorna como uma 

estrutura de pensamento mais adequada às discussões ambientais da 

contemporaneidade.  

O entendimento da vida em sua totalidade, na completude dos contrários, 

havendo comunicação entre o início e o fim, com base em concepções cíclicas e 

conectadas de todas as formas de vida, relações e acontecimentos, possibilita a 

construção de alternativas aos problemas ambientais da atualidade de forma muito 

mais realista, participativa e eficiente. 

Os debates acerca dos atuais problemas ambientais no mundo tiveram início 

na segunda metade do século XX e foram marcados por inúmeras conferências, 

elaboração de relatórios, criação de metas e limites para uso de bens naturais, 

crescimento urbano e industrial. No ano de 1965, em um evento de educação 

promovido pela Universidade de Keele, no Reino Unido, foi adotada pela primeira 

vez a expressão Educação Ambiental. Em 1972, na Conferência das Nações Unidas 

realizada em Estocolmo sobre o Ambiente Humano, a dimensão ambiental na 

educação tornou-se assunto oficial e ganhou projeção mundial envolvendo aspectos 

culturais, políticos e sociais (LOUREIRO, 2012).  

Apesar da importância contida nos antigos conceitos filosóficos de ambiente, 

discorrer atualmente sobre EA remete, inevitavelmente, a alguns acontecimentos 

históricos mais recentes, que também serviram de base inspirativa para o início das 

primeiras construções teóricas desta “nova” educação que, até os dias atuais, ainda 

encontra-se em permanente (re)configuração, (re)definindo-se a depender dos 

objetivos propostos e resultados esperados. Por sua vez, as teóricas que atribuíram 

um nome a essa “nova” forma de educar, possibilitaram sua institucionalização 

pública e privada, legislações específicas, acordos internacionais e muitos avanços. 
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No Brasil, as primeiras atividades de EA tiveram início nos anos 1970, por 

meio de entidades conservacionistas, quando lutas sociais e ecológicas ainda se 

manifestavam muitas vezes a partir de concepções e objetivos divergentes, 

insipientes e sufocados pela ditadura militar. Em 1980 inicia o estabelecimento de 

novas posições teóricas e políticas mais problematizadoras da EA. Grupos 

ambientalistas mais críticos começaram a denunciar os problemas ambientais 

incluindo nestes as relações sociais.  

A década de 1990, marcada pela redemocratização, favoreceu a retomada 

dos movimentos sociais e o fortalecimento da educação popular e emancipatória a 

partir de perspectivas críticas. Nesse cenário de padrões, social, político e 

econômico questionados, propício à ampliação do diálogo, a EA, inspirada na 

pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire, “em que indivíduos e grupos tomam 

consciência do ambiente por meio da produção e transmissão de conhecimentos, 

valores, habilidade e atitudes” (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013, p. 65) 

apresentava-se como uma proposta revolucionária para formação de sujeitos 

capazes de atuar no mundo a partir de novos valores e modelos de organização 

social.  

Esta pesquisa não objetiva resgatar o histórico da EA ou recontar seus 

momentos “gloriosos” repetidos a exaustão em muitos trabalhos sobre o tema. Mas, 

o fato é que ela surgiu no bojo do movimento ecológico em meio à busca de 

soluções aos problemas ambientais, por isso foi vista, muitas vezes, de maneira 

idealizada, mistificada e capaz de resolver todos esses problemas. Entretanto, com 

o entendimento de sua complexidade ainda em construção, ela pode ser apenas um 

dos caminhos para transformação dos quadros de degradação ambiental e 

desigualdades sociais.  

Para caracterizar a importância da palavra “ambiental” na prática educativa, 

Carvalho (2004) afirma que 

[...] por mais que se argumente que a ideia de educação inclui a educação 
ambiental, dificilmente se poderá reduzir toda a diversidade dos projetos 
educativos a uma só ideia geral e abstrata de educação. O que se arrisca 
apagar sob a égide de uma educação ideal desde sempre ambiental são as 
reivindicações de inclusão da questão ambiental, enquanto aspiração 
legítima, sócio-historicamente situada, que sinaliza para o reconhecimento 
da importância de uma educação ambiental na formação dos sujeitos 
contemporâneos (p. 17). 
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 A autora entende que EA é, antes de tudo, educação, e que historicamente a 

palavra “ambiental” traz consigo uma essência que diluída poderia fazer da EA 

apenas educação, encerrando a diversidade de concepções e práticas existentes 

em diferentes “educações ambientais”. Justamente por EA se tratar, conforme 

Carvalho, de educação, os muitos estudos sobre esse tema estão distribuídos em 

diversos campos do conhecimento, não apenas nos programas de pesquisas em 

biologia ou pedagogia; apesar de ainda serem predominantemente encontrados 

nessas áreas. 

Acrescentar o adjetivo “ambiental” à educação tradicional, em virtude da 

percepção da necessidade de vincular as questões ambientais ao ensino, formal, 

informal e não formal, propiciou maior visibilidade a estas discussões, entretanto, 

trouxe consigo a permanência da fragmentação dos saberes, tornando-os turvos e 

fluidos.  

A partir de uma cobertura superficial, a EA tem sido apresentada como única 

e adequada a qualquer discurso ambiental, independente dos objetivos propostos ou 

privilégios auferidos. Porém, não basta falar em “uma Educação Ambiental genérica, 

e sim aquela que se nutre das pedagogias progressistas histórico-crítica e libertária, 

que são as correntes orientadas para a transformação social” (LOUREIRO, 2012, p. 

17). 

Em sua trajetória histórica a EA parece ser uma só, como se propõe o ato de 

ensinar, cujo discurso aparenta certa unanimidade, mas, em essência, é possível 

encontrar diferentes objetivos e valores, que determinarão os resultados nem 

sempre também apresentados de forma clara, real ou coerente. Assim, conceitos de 

EA foram construídos sob diferentes e opostos argumentos. Muitos destes conceitos 

privilegiam interesses mais individuais que coletivos, atendendo a pequenos grupos 

em detrimento da maioria.  

Dentre às sutis, diferentes e nem sempre denominadas vertentes da EA 

encontra-se o grupo conceitual que inspira esta pesquisa, cujo alicerce metodológico 

fundamenta-se em perspectivas conhecidas como crítica, emancipatória e/ou 

transformadora. Esse grupo possui diferentes denominações, mas ideias 

semelhantes e complementares, podendo ser consideradas irmãs, pois tem as 

mesmas matrizes políticas e pedagógicas; acreditam num outro mundo possível, 

não a partir de ações reformistas e pontuais, mas transformações revolucionárias e 

contínuas. 
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Carvalho (2004) afirma que “a educação ambiental crítica tem suas raízes nos 

ideais democráticos e emancipatórios do pensamento crítico aplicado à educação” 

(p. 18). Conforme esta autora, os ideais desta educação deram origem à chamada 

“educação popular”. Contrária à visão tecnicista e conservadora da educação, 

Carvalho aponta na mesma perspectiva teórica da educação proposta por Paulo 

Freire, que forma sujeitos sociais emancipados. A autora, no mesmo trabalho, 

acrescenta ainda que “[...] o projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental 

Crítica seria o de contribuir para a mudança de valores e atitudes, contribuindo para 

a formação de um sujeito ecológico” (p. 18). 

Partindo dessa mesma abordagem, Guimarães (2004) afirma que a EA deve 

tratar-se da contraposição à educação passiva e tutelada existente, como superação 

desta. Desse modo, o termo “crítica” é incorporado em virtude da necessidade de 

propor “uma ação educativa que seja capaz de contribuir com a transformação da 

realidade, que historicamente, se coloca em uma grave crise socioambiental” (p. 25). 

Não há mais espaço para uma educação instrumento de doutrinação conservadora 

e, a escola, como sua representante institucionalizada, precisa fortalecer o 

pensamento autônomo, crítico e questionador. 

Conceitualmente, esta vertente já aponta claramente para a necessidade de 

transformação, em sua lógica de ação e reflexão. Esta é uma condição para a 

efetivação coerente do processo educativo proposto por essa linha teórica da EA; 

que, aos poucos vai tomando o lugar da perspectiva tradicional, considerada por 

este autor, ultrapassada, “conservadora [...], cartesiana [...], antropocêntrica [...]” 

GUIMARÃES, (2004), inapta de transformar uma realidade (a qual ela própria é um 

dos mecanismos de reprodução), conserva o movimento de constituição da 

realidade de acordo com os interesses dominantes – a lógica do capital” (p. 25). 

Referindo-se a esta EA conservadora, individualista e comportamentalista, 

Guimarães descreve seu processo como  

[...] uma compreensão de mundo que tem dificuldades em pensar o junto, 
conjunto, totalidade complexa. Focado na parte, vê o mundo partido, 
fragmentado, disjunto. Privilegiando uma dessas partes, o ser humano, 
sobre as demais, a natureza, estabelece uma diferença hierarquizada que 
constrói a lógica da dominação. Pela prevalência da parte na compreensão 
e na ação sobre o mundo, desponta características da vida moderna que 
são individuais e sociais: sectarismo, individualismo, competição 
exacerbada, desigualdade e espoliação, solidão, violência. A violência 
sinaliza para a perda da afetividade, do amor, da capacidade de se 
relacionar do um com o outro (social), do um com o mundo (ambiental), 
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denotando a crise socioambiental que é de um modelo de sociedade e seus 
paradigmas; uma crise civilizatória (p. 25).  

Essa EA conservadora que mantém inalterados os modelos político, 

econômico e cultural não tem condições de sugerir novas possibilidades para a 

formação de sujeitos capazes de atuar no mundo a partir de sistemas mais 

eficientes para redução dos impactos ambientais negativos causados pelos atuais 

padrões de organização social. Para que a EA seja viva, dinâmica e possa frutificar, 

transformando o modelo contemporâneo de sociedade, segundo Layrargues (2012) 

é “necessário evitar leituras superficiais e simplificadoras da realidade, que resultam 

em práticas incoerentes e inconsistentes” (p. 19). Esse mesmo autor, concordando 

com Guimarães (2004), afirma que, 

[...] Ou a Educação Ambiental se integra à leitura complexa do mundo, ou 
estará fadada a servir ao capitalismo como um instrumento ideológico de 
reprodução do seu modo de produção, aprofundando o abismo social e a 
diluição cultural em nome de uma ética “ecológica”, que a rigor, sozinha, é 
dotada de duvidoso poder de interferência na dinâmica da mudança 
ambiental (LAYRARGUES, 2012, p. 20). 

Outro conceito que faz alusão ao mesmo grupo teórico, ou vertente de EA 

crítica, é o denominado “transformador”. Para Loureiro (2012) – que inicialmente 

considera a adjetivação “ambiental” apenas para destacar dimensões esquecidas 

pelo fazer educativo tradicional – “A educação ambiental transformadora enfatiza a 

educação como processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e 

refletimos, transformando a realidade de vida. Esta focada nas pedagogias 

problematizadoras do concreto vivido [...]” (LOUREIRO, 2004, p. 81). Diferencia-se 

da convencional, comportamentalista e centrada no indivíduo incapaz de realizar 

mudanças efetivas e conscientes, pois, apresenta-se como “meio para se buscar 

novas sínteses que indiquem caminhos democráticos, sustentáveis e justos para 

todos [...], crítica e autocrítica constante e na ação política como forma de se 

estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação social [...]”(LOUREIRO, 

2004, p. 81) .  

A EA crítica e transformadora dialoga harmonicamente com o pensamento de 

Paulo Freire, que considera o processo educativo um movimento em direção à 

emancipação do sujeito, liberto de uma educação “bancária” (FREIRE, 2011). Esta 

perspectiva fundamenta-se em uma proposta de educação que seja realmente 

participativa, dialógica, frutífera e democrática. Inspirado nesse plano, Layrargues 

(2014) considera os ideais educativos freireanos “[...] luz que ilumina o caminho, é a 
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clareza que a dá segurança, é a torre que dá o fundamento, é a energia que comove 

e movimenta [...], fórmula possível de lidar e transformar a realidade [...], de tomar o 

destino nas próprias mãos” (p. 10).  

Outros chamam esta EA de popular, direcionada à “formação de sujeitos 

políticos, capazes de agir criticamente na sociedade” (CARVALHO, 2001, p. 46), 

opondo-se à comportamental, cuja mudança de atitude se dá individualmente, 

independente e desinteressada da transformação social coletiva. Para esta autora a 

visão naturalista-conservacionista “é a redução do meio ambiente a apenas uma de 

suas dimensões, desprezando a riqueza da permanente interação entre a natureza e 

a cultura humana” (p. 38). A EA libertária, igualmente de caráter crítico, fundamenta-

se na ruptura com modelos e paradigmas que limitam o pensamento e restringem 

ações. De acordo com Barchi, 

A educação que se deseje libertária e ecológica, como produtora de 
diferenças e diferenciação, ou seja, de singularidades, torna-se ato de 
resistência à opressão e ao processo de degradação ecológica global, e de 
reivindicação potencialmente construtiva de novas formas de fazer e 
pensar, a partir do momento em que elas surgem de dinâmicas e desejos 
em comum (s/d, p. 9).  

A emancipatória também configura-se como uma EA semelhante às acima 

citadas. Inspirada no referencial freireano da dialogicidade, esta concepção para 

Lima (2004) trata-se da educação que pretende 

[...] ampliar os espaços de liberdade dos indivíduos e grupos que dela 
participam, transformando as situações de dominação e sujeição a que 
estão submetidos através da tomada de consciência de seu lugar no 
mundo, de seus direitos e de seu potencial para recriar as relações que 
estabelece consigo próprio, com os outros em sociedade e com o ambiente 
circundante (p. 104). 

Destituído de uma educação “depositária” (FREIRE, 2011), alienada e 

opressora; a partir da práxis, da apreensão da totalidade e relações dialéticas, entre 

partes e todo, o sujeito tem a possibilidade concreta de atuar como protagonista na 

“superação da dicotomia entre sujeito-objeto que leva à reificação da vida e à 

alienação” (SILVA; PERNAMBUCO, 2014, p. 144). Sendo assim, a EA 

fundamentada nos moldes freireano de projeto educativo emancipatório, pode 

perfeitamente relacionar-se com a EA contra-hegemônica, mencionada 

anteriormente. 

A eco-pedagogia proposta por Gadotti (2000) de igual modo dialoga com as 

perspectivas acima descritas. Esse autor admite o pensamento crítico e inovador 
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como transformador da sociedade, a formação de cidadãos conscientes local e 

globalmente, e a compreensão holística sobre as relações do homem com o meio 

natural.  

Todas estas perspectivas configuram o caráter crítico da EA sobre o modelo 

de sociedade, apresentam influência freireana e opõem-se à educação 

conservadora, opressora, alienadora, estagnadora e mercadológica.  

Tendo em vista a gravidade socioambiental, estes pensadores não acreditam 

em propostas apenas reformistas e subjetivas, mas em ações concretas e 

revolucionárias, capazes de transformar contextos sociais, valores humanos e 

condições ambientais. 

No quadro 4 a seguir estão organizadas e resumidas de maneira didática 

algumas características discutidas nesta pesquisa no que corresponde à essência 

da EA crítica e, antagonizadas às particularidades que constituem a EA 

conservadora. 

Quadro 4 – Diferenças entre educação ambiental crítica e conservadora 

 
Fonte: Adaptado de REBOUÇAS, 2012 

CRÍTICA CONSERVADORA

Visão de mundo ampla, complexa e multidimensional
Concepção de mundo fragmentada, reducionista e 

desassociada dos problemas ambientais

Conteúdos educativos contextualizados Abordagem genérica  e descontextualizada

Questões éticas, políticas, econômicas, sociais e 

culturais na relação entre educação e ambiente

Problemática ambiental compreendida como uma 

questão biológica e naturalista

Metodologias inter e transdisciplinares
Metodologias disciplinares, fragmentadas, reducionistas 

e desarticuladas

Pensamento crítico e revolucionário Perspectiva crítica limitada, inexistente ou reformista

Reflexão associada à ação no processo pedagógico Processo pedagógico expositivo-receptivo-passivo

Criatividade, cooperação e inovação
Supervalorização e dependência da tecnologia como 

solução aos problemas ambientais

Ênfase nos problemas ambientais relacionados ao 

consumo e à geração de resíduos

Ênfase nos problemas ambientais relacionados à 

produção e ao comércio

Mudança de atitudes Responsabilização genérica sem compromisso individual

Autonomia dos sujeitos Sujeitos leigos, apáticos e desarticulados

Participação social
Noções de cidadania e participação reduzida a uma 

concepção liberal passiva, disciplinar e tutelada

Integração das dimensções individuais e coletivas da 

sociedade

Desarticulação entre as dimensões individuais e coletivas 

da sociedade

Transformação e emancipação da sociedade Manutenção dos padrões de organização social

Respeito à diversidade cultural, ecológica e de saberes
Hierarquização e preconceito cultural, ecológico e de 

saberes, com privilégio de uns em detrimento de outros
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As possíveis bases para construção de propostas pedagógicas em EA no 

país são descritas a seguir a partir da Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) e, mais a frente, do eixo temático “Meio Ambiente” contido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) da educação. O grupo conceitual das vertentes de 

EA e os ideais dos teóricos supracitados que inspiraram esta pesquisa são também 

encontrados em alguns outros estudos desenvolvidos recentemente no país.  
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5 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL 

 

A criação de leis como parte de processos históricos, vinculados às formas de 

vida humana, seus valores, expectativas e necessidades de regulação, pretende 

estabelecer conformidades a fim de haja adequação de condutas em benefício da 

coletividade. Eventos locais e globais que marcaram as discussões ambientais 

deram origem a inúmeras políticas, programas, leis e decretos. Estes instrumentos 

foram criados a partir da necessidade de conter o esgotamento de bens naturais e 

os desastres ambientais advindos do uso imediatista, arbitrário e antropocêntrico da 

natureza apenas como um recurso útil aos interesses econômicos, políticos e sociais 

da espécie humana. 

Acordos, leis, políticas, programas e tratados começaram a ser pensados a 

partir de movimentos ambientalistas que surgiram em virtude de acontecimentos que 

evidenciavam a degradação ambiental em nível global. A bomba atômica, 

desenvolvida já na década de 1940, por exemplo, demonstrou que a forma humana 

de atuação no ambiente poderia destruir a todos (Grün, 1996). Tal constatação, 

aliada ao desaparecimento de espécies pelo uso de pesticidas agrícolas, 

apresentado por Rachel Carson (1962) em Silent Spring, como os primeiros sinais 

do pensamento ambientalista, manifestaram o início das ideologias 

preservacionistas, revelando posições políticas e inspirando normativas. 

No Brasil inúmeras leis relacionadas ao meio ambiente e à EA foram 

elaboradas, em níveis municipal, estadual e federal, para regulamentar as ações 

humanas. Embora haja diferentes interpretações do texto dessas leis, quanto aos 

níveis e formas de preservação do meio natural, de acordo com a Constituição 

Brasileira, em seu artigo 225, “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” 

(BRASIL, 1988). 

Independente da concepção de meio ambiente, este assunto tem sido cada 

vez mais presente, abordando temas associados, em normas gerais e específicas. 

Dentre os temas presentes na legislação brasileira e relacionados a esta pesquisa 

estão EA e resíduos sólidos, e estes conectados ao consumo. As discussões desses 

temas ambientais e suas legislações específicas vêm amadurecendo aos poucos no 

país; com acontecimentos e regulamentações servindo de base uns para outros. 
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Esses instrumentos podem, a priori, servir como subsídios para muitas 

reflexões, culturais, sociais, políticas, econômicas, éticas e ambientais; favoráveis ou 

contrárias aos conteúdos tratados nos textos das leis. Favoráveis, se considerados 

tentativas realmente válidas à reestruturação e consolidação de ações e valores em 

benefício da coletividade humana e dos ecossistemas. Contrárias, caso esses 

instrumentos tenham sido elaborados propositadamente de forma vaga, no intuito de 

assistir seletiva ou superficialmente a algumas demandas da sociedade, objetivando 

apenas manter o status quo. Ressalta-se que, se a EA, tomando como base a 

legislação, não for desenvolvida de maneira crítica, eficaz e duradoura, conforme 

discutido anteriormente, esses instrumentos não terão utilidade, quando sugeridas 

as suas propostas para este fim.  

Sabendo que leis não são criadas para educar, mas para regular, obrigar e 

punir; pode-se realmente considerar estes instrumentos como subsídios válidos à 

EA que se pretende desenvolver no país? Nesses instrumentos há objetividade e 

clareza para que sejam, de fato, úteis e aplicáveis? Quais as relações, importância e 

contribuições de tais instrumentos para a consolidação da EA desenvolvida no 

ensino formal? Podem servir ao processo de construção do sujeito cidadão, crítico e 

autônomo diante de suas escolhas de consumo e das formas de produção do 

mercado? Possibilita aos indivíduos imergirem em movimentos de conscientização e 

sentirem-se coletivamente responsáveis pelo ambiente onde vivem, independente 

de seus interesses pessoais? Qual o tipo de EA o país espera construir tomando 

estes instrumentos normativos como referência? Para responder a estas perguntas 

é preciso saber qual educação se deseja, o que é necessário ser feito diante das 

problemáticas ambientais e quais valores e prioridades orientam estas escolhas.  

Janke (2012) destaca a importância da participação eficiente dos sujeitos na 

discussão e criação das políticas públicas para a incorporação da EA em favor de 

atividades sociais, “objetivando o enfrentamento das vinculações políticas à uma 

convergência teórica hegemônica” (p.130). Tendo em vista que a EA pode acontecer 

de maneira formal na escola, cabe aos professores e gestores dessas instituições 

conhecerem, divulgarem e refletirem o conteúdo e aplicabilidade das normativas já 

elaboradas, bem como intervirem propondo a criação de outros instrumentos, em 

consonância com as realidades ambientais locais. 

Uma das normativas mais importantes sobre EA elaboradas no país foi 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – Lei 9.795 de 1999; apresentando 
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princípios e concepções legais de EA, com propostas para sua aplicabilidade no 

ensino formal e não formal. A PNEA é uma Lei relativamente pequena, com 21 

artigos elencados em apenas quatro capítulos, abordando de forma ampla as 

questões ambientais, a serem trabalhadas em um processo educativo participativo e 

contínuo.  

Esta Lei teve como uma de suas inspirações o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (TEASSRG), 

um dos documentos com princípios que tratam de uma EA transformadora, gerados 

em um Fórum paralelo da sociedade civil, na Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92, no Rio de Janeiro. 

Esse Tratado considera EA como um processo de aprendizagem permanente 

para a sustentabilidade equitativa (FÓRUM, 1992). De forma equivalente, a PNEA 

propõe, em seu 2º artigo, que a EA seja desenvolvida como um processo 

permanente. Porém, existem inúmeras contradições entre o que se faz e os 

fundamentos democráticos que constam na PNEA (LOUREIRO, 2012). Tais 

incoerências podem surgir a partir de aspectos existentes não apenas na prática 

educativa, mas também em virtude da subjetividade ou imaterialidade da própria Lei. 

Em seu Capítulo I a PNEA trata sobre o entendimento de EA, formal e não 

formal, suas diretrizes, seus princípios e objetivos. O Capítulo II traz, nas 

disposições gerais da política, seus órgãos e entidades integrantes, suas linhas de 

atuação, ações e formas de EA, presentes no ensino formal e não formal. No 

Capítulo III descreve sua execução a partir da coordenação de Órgão Gestor e suas 

atribuições, assim como os critérios para alocação de recursos vinculados à Política. 

O Capítulo IV encerra esta Lei apresentando suas disposições finais sobre 

regulamentação, prazo de publicação e vigor.  

Refletindo sobre a EA proposta no Capítulo I da PNEA, em seu artigo 

primeiro, destaca-se a importância do entendimento da educação considerada por 

esta Lei adequadamente como um processo; cuja construção acontece ao longo do 

tempo, a partir da consolidação de conhecimentos, valores, atitudes e competências.  

O conceito de EA definido pela Política, “mesmo apresentando um enfoque 

conservacionista [...], coloca o ser humano como responsável individual e 

coletivamente pela sustentabilidade” (LAYRARGUES et al., 2007, p. 26). Entende-se 

por conservacionista a EA que difere da crítica, conforme apresentado no Quadro 4, 
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exposto anteriormente. A PNEA não menciona a distinção entre tais propostas, 

portanto também não se posiciona a favor de uma ou em detrimento de outra. 

Para esclarecer a diferença entre ambas as propostas de EA e o quanto são 

opostas, alguns conceitos de importantes autores e suas fundamentações a esse 

respeito, para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica coerente, conforme 

apresentados anteriormente, são reforçados a seguir. 

Para Guimarães (2004) a EA conservadora seria uma matriz anterior à EA 

crítica, a qual esta última se opõe. Este autor define a EA conservadora como 

aquela cujas soluções ambientais são identificadas em paradigmas que promoveram 

seu próprio estado de destruição, sob a lógica produtiva do capitalismo, propondo 

um discurso capaz de garantir sua permanência; o que se trata de uma proposta 

absurdamente incoerente.  

Em oposição, a “concepção de EA crítica estaria aliada à ideia de superação 

do atual sistema produtivo e do próprio modelo de sociedade por ele sustentado, 

responsáveis pelo atual estado de degradação humana, social e ambiental” 

(ARAÚJO, 2011, p. 63). Para construir EA crítica seria preciso, como discutido no 

início do tópico anterior, estabelecer conceitos de ambiente diferentes dos atuais a 

partir de valores opostos à lógica capitalista do pensamento moderno. Esta EA não 

sugere propostas reformistas, remendos, soluções improvisadas; pressupõe ações 

revolucionárias, inclusive de caráter político e legal.  

Tais esclarecimentos denotam a importância e necessidade de um 

posicionamento claro diante das escolhas teóricas que embasarão as práticas de EA 

dentro e fora das instituições formais de ensino. Se a PNEA não expressa de forma 

evidente tal distinção, a responsabilidade por estas escolhas localiza-se 

especialmente nas mãos dos educadores ambientais. 

O conceito de EA adotado pela PNEA em seu artigo 1º é semelhante ao 

expresso no TEASSRG gerado durante a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que também a considera um processo de 

aprendizagem permanente:  

Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade 
equitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no 
respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações 
que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação 
ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de 
interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 
coletiva em nível local, nacional e planetário (FORUM, 1992). 
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Entretanto, carregado de subjetividade e tamanha amplitude, o conceito 

adotado pelo documento gerado durante a Eco-92 descrito na PNEA torna-se vazio 

e inoperante, pois, apesar das palavras, em essência, não expressa exatamente sua 

relevância para a prática da EA. Assim como outras questões abordadas em todo o 

texto da Lei, a definição de EA, seus princípios e objetivos seguiram 

[...] – e talvez com muita eficácia – a tendência dos textos internacionais 
sobre o assunto: a de deixar mais lacunas que espaços fechados. Em 
outras palavras, é uma definição que não define, que não ataca o problema, 
que não aponta suas causas, que não sugere soluções. O texto sequer 
menciona os pontos de conflito, cuja elucidação, mais polêmica, geraria os 
elementos necessários à efetivação da própria EA. Ela não menciona o 
processo de degradação do meio ambiente nem a lógica sociocultural, 
político-ideológica e científico-disciplinar que o gerou. E cita, muito menos, 
as diretrizes práticas [...], que constituiriam o caminho de reparação. 
(ARAÚJO, 2011, p. 67) 

Além da questão conceitual da EA ser bastante complexa e variável, cujo 

posicionamento não é declarado pela Lei 9.795, Furtado (2009) também destaca a 

visão antropocêntrica com a qual o artigo 1º da PNEA se refere ao meio ambiente, 

como um bem de uso; portanto consumível e, cujos limites desse uso, prejuízo e 

agressão, norteadores da prática educativa, não são expressos. Tal fato poderia ser 

associado às formas de consumo e que o TEASSRG relaciona às condições 

ambientais, à qualidade de vida e às desigualdades sociais, considerando que, 

a preparação para as mudanças necessárias depende da compreensão 
coletiva da natureza sistêmica das crises que ameaçam o futuro do planeta. 
As causas primárias de problemas como o aumento da pobreza, da 
degradação humana e ambiental e da violência podem ser identificadas no 
modelo de civilização dominante, que se baseia em superprodução e 
superconsumo para uns e em subconsumo e falta de condições para 
produzir por parte da grande maioria (FORUM, 1992). 

Outro ponto que precisa ser analisado ainda neste primeiro artigo é o uso da 

palavra “conservação” expressa vagamente, remetendo ao sentido de cuidar, em 

toda sua amplitude. Tal palavra também é encontrada no inciso primeiro, do artigo 3º 

desta Lei. Entretanto, esta se confunde com o termo “preservação”, utilizado no 

inciso IV, do artigo 5º.  

A PNEA não distingue ou especifica a diferença fundamental entre tais 

conceitos no que diz respeito às formas distintas de relacionamento do ser humano 

com o ambiente. Contudo, estes dois termos refletem correntes ideológicas diversas. 

Enquanto os preservacionistas defendem que não haja interferência humana em 

áreas naturais protegidas, independente do interesse e valor econômico; os 
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conservacionistas acreditam na possibilidade de manejo sustentável dessas áreas, a 

partir de gestão eficiente e criteriosa.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), regulado pela Lei 

9.985 de 2000, também conceitua separadamente os termos conservação da 

natureza e preservação. De acordo com esta Lei conservação diz respeito ao 

“manejo de uso da natureza com base na utilização sustentável garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral” (artigo 2º, inciso II); enquanto a preservação 

trata-se de “um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à 

proteção de longo prazo das espécies, seus habitats e ecossistemas, para a 

manutenção dos processos ecológicos” (artigo 2º, inciso V). E reforça a concepção 

de preservação no § 1º do artigo 7º quando afirma que nessas áreas o uso dos 

recursos naturais se dá de forma indireta, com exceção apenas dos casos previstos 

nesta Lei.  

Percebe-se que os termos conservação e preservação não possuem o 

mesmo significado como a PNEA parece sugerir; sendo o primeiro ligado ao uso 

sustentável e o segundo relacionado à proteção integral para manutenção. Embora 

o SNUC expresse estes esclarecimentos, apresenta muitos paradoxos conceituais e 

legais quanto aos princípios que norteiam o estabelecimento de unidades de 

conservação no Brasil (DIEGUES, 2001); mas estas questões podem ser temas para 

outra pesquisa, inclusive com aprofundamentos riquíssimos. Na prática, tanto a 

vertente de EA precisa ser determinada, quanto as ideologias que fundamentam tais 

escolhas. 

No segundo artigo da PNEA, alguns detalhes precisam ser analisados com 

um pouco mais de atenção. Considerar a EA como um componente da educação 

nacional pode suscitar a interpretação de que esta seja concebida como apenas um 

apêndice, meramente expositivo, caracterizando um ensino majoritariamente teórico, 

como desenvolvido predominantemente na educação convencional (BOER, 2007). 

Vista dessa forma por muitos educadores, a EA acaba excluída de qualquer 

proposta pedagógica ou relegada a momentos esporádicos, uma vez que não é 

concebida como a própria forma de educar, mas apenas um elemento que pode, ou 

não, ser acrescido à educação tradicional, ainda que esta seja desconexa da EA 

crítica.  

Se já existe e é utilizada uma estrutura de conteúdos e métodos a partir da 

educação tradicional, para estes educadores, outra forma de educação não tem 
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sentido ou utilidade. E se a própria Lei Nacional que rege a EA a apresenta como 

um componente, um mero acessório, que compõe a educação instituída, a 

concepção de EA como filosofia norteadora da educação geral, levará décadas para 

tornar-se natural em meio às praticas de ensino-aprendizagem com vistas a um 

processo crítico, emancipatório e transformador. 

No artigo 3º a PNEA elenca, em seis incisos, os atores os quais incube pela 

EA, como parte do processo educativo mais amplo. Dentre estes, o Poder Público; 

as instituições educativas; os meios de comunicação; as empresas, entidades de 

classe, instituições públicas e privadas; e a sociedade como um todo. No caput 

desde artigo a Lei diferencia claramente educação “ambiental” da “mais ampla”; 

indicando assim dois tipos de educação, bem como sutilmente indicado no artigo 2º.  

Esse entendimento equivocado, e amplamente difundido, de que EA é outro 

tipo de educação, diferente da “mais ampla”, a torna um saber alheio, submerso em 

uma linguagem estranha e não pertencente ao que se conhece nos padrões 

tradicionais de educação. Sendo assim, se a EA é uma educação diferente, 

possivelmente os incumbidos desta tarefa terão grandes dificuldades ou falta de 

interesse para apropriar-se de um conhecimento que todos têm direito, segundo a 

Lei, mas apresenta-se como um saber distinto do processo pedagógico 

convencional (BRASIL, 1999).  

Os incisos do artigo 3º da PNEA demonstram que, da mesma forma que 

todos têm direito à EA, os atores incumbidos pelo processo educativo devem 

responsabilizar-se por ela. Espera-se assim, que todos saibam exatamente como 

desenvolver suas propostas de EA, ainda que suas metodologias não tenham sido 

detalhadas de forma explícita em nenhum dos artigos da Lei em questão. 

Novamente percebe-se a importância e responsabilidade dos educadores 

ambientais neste processo. 

Na tentativa de esclarecimento desta “nova educação”, o artigo 4º da PNEA 

traz o que chama de princípios básicos da EA, a partir do uso de termos que 

poderiam indicar caminhos necessários ao seu desenvolvimento. Porém, nestes, a 

Lei apenas ensaia sobre “enfoque”, “concepção”, “pluralismo”, “vinculações”, 

“garantia”, “abordagem” e “diversidade”, relacionando estes termos à EA a qual se 

refere; entretanto não a determina (BRASIL, 1999). 

Tais princípios são descritos de forma bastante genérica, dificultado a 

execução por parte dos atores incumbidos por um processo desconhecido; caso 
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tomem apenas a PNEA como referência para a construção da EA que desejam. 

Dentre estes atores está o professor, que “vem sendo responsabilizado por uma 

educação cada vez mais ampla, com objetivos difusos e ambíguos, o que aumenta 

sua relação de culpa com os problemas que na verdade são mais complexos, de 

ordem institucional e social” (JANKE, 2012, p. 137).  

Como lei nenhuma pode ser construída de forma definitiva e acabada, pois 

partem de processos históricos, e estes são dinâmicos, é preciso problematizar a EA 

contida na legislação, bem como relacioná-la à prática do professor e ao papel social 

da educação. A articulação para definição de soluções aos problemas ambientais 

entre os responsáveis pela EA é outro fator que contribui imensamente à eficácia do 

processo educativo e execução frutífera da PNEA. 

Segundo Contreras (2002), cabe também ao docente a atitude de analisar o 

sentido político, econômico e social da escola, sua função, seus valores e padrões 

ideológicos a fim de que possa compreender a estrutura educacional na qual está 

inserido. Analisando de forma crítica seu trabalho, professores têm a oportunidade 

de pensar sua própria atuação e superar o contrassenso de divisões entre 

concepção e execução; legislação e aplicabilidade; alienação e autonomia; 

estagnação e superação.  

Os sete objetivos fundamentais da EA, elencados do artigo 5º da PNEA, tão 

importantes à execução da Política quanto os seus princípios, são igualmente 

amplos, deixando lacunas cruciais à sua interpretação e aplicabilidade, tanto dentro 

da escola, quanto fora dela. Sendo assim, dependendo da perspectiva ou interesses 

dos que, amparados por esta Lei, se propuserem a desenvolver ações de EA, estas 

podem variar bastante em forma e em conteúdo. Portanto, o educador ambiental 

deve buscar outras fontes e referências, no intuito de construir um processo 

pedagógico sólido, eficaz e transformador.  

Fundamentos como compreensão integrada do meio ambiente, citado no 

inciso I, por exemplo, pode abrir espaço para a inserção, exclusão e principalmente 

superficialidade de quais aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos serão escolhidos para serem trabalhados 

na prática educativa (BRASIL, 1999). “A questão da cidadania, por exemplo, é um 

termo discutível já que só pode ser considerado cidadão quem está incluso 

socialmente, o que não é uma realidade concreta para muitos dos brasileiros” 

(JANKE, 2012, p. 171).  
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Para serem praticadas de forma coerente e eficaz, dentre outras questões, as 

propostas da PNEA precisam dialogar com a realidade concreta, com as 

necessidades e características do país e, quem dialoga são pessoas. Numa 

perspectiva material e dialógica, relativa à educação, no caso desta Lei, os docentes 

são os atores responsáveis por tornar real e possível a prática da EA no ambiente 

escolar. 

A garantia de democratização das informações ambientais, proposta no inciso 

II do mesmo artigo da PNEA, não estabelece a qualidade, a segurança, as formas, o 

tempo ou os lugares para divulgação destas informações, de modo que possibilite 

acessibilidade para todos de acordo com as necessidades de cada cidadão 

(BRASIL, 1999).  

Para garantir, por exemplo, alcance à transmissão de conteúdo para pessoas 

com deficiências é preciso que medidas necessárias sejam adotadas, conforme 

inciso VIII, do § 3º, do artigo 8º da Lei 12.527 de 2011 (BRASIL, 2011), que regula o 

acesso a informações, previsto na CF/88. Os docentes precisam estar atentos não 

apenas a PNEA, mas também a outras normas, leis e condutas que materializem as 

propostas de EA construídas no espaço escolar e em outros ambientes. 

Em sequência, o inciso III da PNEA sugere o estímulo e fortalecimento de 

uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social (BRASIL, 1999). 

Neste, destaca-se a singularidade empregada para ambas as problemáticas citadas; 

quando estas são múltiplas, complexas, interdependentes e variáveis. Cabe aos 

docentes compreender e trabalhar a multiplicidade das questões ambientais e suas 

inter-relações, construindo um fazer educativo crítico, conectado e eficiente. 

O inciso IV do mesmo artigo propõe o incentivo à participação individual e 

coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania. Entretanto, a concepção do termo “qualidade ambiental” 

pode variar bastante, pois o que um indivíduo ou grupo considera qualidade a partir 

de seus referenciais pode não ser um valor para outro (BRASIL, 1999). O processo 

educativo precisa estar livre de generalizações e homogeneizações que limitem o 

fazer ambiental. 

O termo “qualidade” além de polissêmico possui uma dimensão subjetiva, por 

incorporar conceitos como felicidade e bem-estar, que variam de acordo com a 

cultura, a classe social e, até crenças espirituais. Novamente vê-se a necessidade 



69 

 

do estabelecimento de propostas concretas para a construção de uma EA possível e 

real; coletiva e democrática; sensível e dialógica. 

O inciso V apresenta um objetivo aparentemente equilibrado. Contudo 

fundamenta-se em princípios que podem suscitar desigualdades de concepções e 

aplicabilidades; pois o sentido dos termos “liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade” varia 

consideravelmente entre os planos individual e coletivo, econômico e social, político 

e ambiental (BRASIL, 1999). Numa cultura na qual predominam valores mercantis e 

padrões de troca preocupa que estes sejam os referenciais usados para orientar a 

prática de tais princípios. 

O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia, 

apresentados no inciso VI da PNEA, não determina que áreas da ciência ou em 

benefício de quem será a tecnologia empregada pelos atores incumbido da EA. 

Podendo algumas áreas da ciência ou o uso de tecnologias serem escolhidas 

arbitrariamente em detrimento de outras. 

Isto se torna questionável se levados em consideração os padrões do sistema 

econômico vigente no processo destas escolhas, cuja lógica é a diminuição de custo 

pela maximização de lucros em curto espaço de tempo para benefícios de poucos. 

Os valores cultivados dentro do ambiente escolar precisam ser bem diferentes dos 

alimentados pelo mercado que nutrem o consumo, quando se deseja uma educação 

que se pretenda contra-hegemônica e, eficiente à redução dos impactos causados 

pelos padrões de organização social, injustos e destrutivos. 

A Política propriamente dita, apresentada em seu Capítulo II, divide-se em 

três Seções. Na Seção I, o artigo 6º, indica apenas sua instituição; o 7º dispõe sobre 

os órgãos e entidades envolvidos em sua esfera de ação, embora não os identifique. 

Na mesma Seção, o artigo 8º, dividido em três parágrafos, elenca suas linhas de 

atuação com as atividades que devem ser realizadas pelos órgãos e agentes sociais 

envolvidos no desenvolvimento da EA formal e não formal; entretanto, não define 

quais órgãos ou agentes deverão executar quais trabalhos, a que tempo, ou com 

que frequência (BRASIL, 1999). 

O §1º, do artigo 8º, atesta que as atividades da Política devem tomar como 

base seus princípios e objetivos; contudo, se essas atividades fundamentarem-se 

em princípios e objetivos superficiais, incoerentes, arbitrários ou subjetivos suas 

linhas de ação também o serão. Os incisos subordinados ao §2º do mesmo artigo, 
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referentes à capacitação de recursos humanos, tratam ambiente natural como uma 

área de conhecimento à parte que precisa ser incorporada as já existentes. Isto 

significa que, não apenas na sua execução, mas, também na formação dos sujeitos 

a EA é tratada como um “apêndice”, um complemento à educação convencional; 

constituindo-se a partir de um modelo fragmentado, previamente concebido e 

legislado.  

No processo de formação destes educadores “ainda persistem dificuldades 

em estabelecer com clareza os conteúdos, métodos pedagógicos e de avaliação 

imprescindíveis para o processo educativo ambiental” (JANKE, 2012, p. 133). Sendo 

assim, os docentes, como atores responsáveis pela prática da EA no espaço escolar 

precisam buscar qualificações extras e interdisciplinares; além de suas formações 

básicas. 

No §3º subsequente, sobre ações de estudos, pesquisas e experimentações, 

a Lei aclama que estas devem inserir a dimensão ambiental, entretanto, não 

determina quais temas serão considerados ou priorizados nesta dimensão 

extremamente ampla e complexa. Contudo, o docente enquanto eterno pesquisador 

pode e deve intervir no processo de escolha dos temas a serem tratados como 

relevantes ao desenvolvimento da ciência para a construção de valores e atitudes 

comprometidos com a cidadania ambiental e a justiça social. 

A Seção II do mesmo Capítulo, intitulado “Da Educação Ambiental no Ensino 

Formal”, é o conteúdo mais importante de toda a PNEA para as instituições de 

ensino formal que se propõem desenvolver EA tomando esta Lei como subsídio 

legal e uma das referências às suas propostas pedagógicas. Nesta Seção estão 

compreendidos os artigos do 9º ao 12º.  

O Art. 9º apenas enumera os níveis e classifica as formas de ensino nas quais 

a EA escolar deve ser desenvolvida: no âmbito dos currículos das instituições de 

ensino públicas e privadas, da educação básica, superior, especial, profissional e de 

jovens e adultos. Porém, a Lei não é clara quanto a sua obrigatoriedade em todos os 

níveis e modalidades de ensino existentes. Embora a Lei não expresse, tomando 

seu artigo 2º como referência, poderiam ser incluídas também no artigo 9º desta 

seção, a educação à distância e a educação escolar indígena ou quilombola 

(LAYRARGUES et al, 2007). 

Em sequência, no Art. 10º, a PNEA assegura que a EA será desenvolvida 

como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
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modalidades do ensino formal; devendo, de acordo com o Decreto 4.281 de 2002, 

que regulamenta a PNEA, utilizar como referência os Parâmetros e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e consignar recursos, inclusive privados, para o cumprimento 

das atividades e objetivos da Política (BRASIL, 1999). 

Nos parágrafos ulteriores emprega que a EA não deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo (BRASIL, 1999, § 1º), abrindo exceção à 

recomendação de interdisciplinaridade nos parágrafos seguintes, sugerindo que a 

mesma EA seja disciplina nos cursos de graduação, extensão, especialização e 

técnico-profissional, quando se fizer necessário. Uma vez que a EA concebida por 

esta Lei trata-se de um componente, ingrediente que pode ser retirado ou inserido, a 

depender do interesse, necessidade ou proposta educativa em questão, ela terá 

mais ou menos importância e eficácia; variando conforme os objetivos estabelecidos 

por um padrão do conhecimento ainda fragmentado. 

Seguindo o caminho dessa orientação, que desvia da regra, no parágrafo 

único, artigo 11º, a PNEA salienta que a dimensão ambiental deve constar dos 

currículos de formação dos professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas [...] devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, 

estando aptos a atender aos princípios e objetivos desta Política.  

Para tal, o artigo 12º complementa afirmando que a autorização e supervisão 

do funcionamento de instituições de ensino e seus cursos, nas redes pública e 

privada, observarão o cumprimento dos dispostos nos artigos 10 e 11. Este é o 

único artigo que prevê penalidade, mas apenas aos estabelecimentos de ensino; 

devendo adequar-se sob a pena de não serem autorizados a funcionar. 

(LAYRARGUES et al, 2007). 

Sabe-se que exceções fazem parte de muitas condutas, regras e leis; porém, 

há que se questionar se educadores, orientados por uma EA disciplinar, temporária 

e pouco valorizada, terão condições de orientar para uma educação interdisciplinar, 

contínua e permanente, como sugere a Lei. Se valores sólidos não podem ser 

construídos sob a égide da incoerência de ensinar verdadeiramente o que não se 

aprendeu, dificilmente esses educadores estarão prontos para atuar conforme os 

princípios da PNEA, quanto a uma abordagem ambiental articulada, holística e em 

suas múltiplas e complexas relações, na perspectiva inter, multi ou transdisciplinar 

(Id., Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, Artigo 4º). 
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Vê-se que a Seção mais importante da PNEA para instituições formais de 

ensino, no que diz respeito à EA, afirma apenas que esta deve ser desenvolvida 

como uma prática integrada, contínua e permanente, sendo para isto necessário 

permear os currículos e formações dos profissionais; mas, não sugere 

absolutamente nenhuma metodologia ou conteúdo específico a fim de orientar as 

ações desses atores, os quais a Lei incumbe como responsáveis pelo processo de 

EA formal.  

Nesse sentido, responsabilizados por uma educação cada vez mais ampla 

torna-se fundamental a participação eficiente dos docentes na discussão e criação 

de políticas públicas, particularmente as que dizem respeito à educação; pois, “a EA, 

na forma como é proposta no texto da Lei que instituiu na educação escolar, deve 

ser inserida no sistema de ensino já regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases” 

(BRASIL, 1996); cujo conteúdo expressa concepções incoerentes com uma prática 

que também não dialoga com as necessidades sociais reais. E essa relação com a 

LDB pode comprometer demasiadamente a EA, pois, conforme destaca Janke, 

[...] enquanto a educação ambiental for compreendida como uma nova 
forma de educação, como “algo a mais” no currículo escolar, é a esse 
sistema de ensino, garantido e instrumentalizado pela LDB que ela vai se 
submeter. Ao contrário, se a educação ambiental for compreendida como 
prática educativa alternativa ao processo educativo oficial, concretizado 
pelas políticas públicas de educação em vigência, e seu espaço de luta for o 
da luta por uma educação de qualidade, ela poderá se configurar na prática 
como alternativa revolucionária e transformadora (JANKE, 2012, p. 172). 

Na seção III do mesmo Capítulo, a PNEA trata da EA não-formal como aquela 

que se dá fora da escola, nos mais variados espaços educativos onde acontece a 

prática social e suas transformações. No artigo 13º desta seção, a Lei define EA 

não-formal como ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na 

defesa da qualidade do meio ambiente (BRASIL, 1999); cabendo aos Poderes 

Públicos Federal, Estadual e Municipal incentivar: sua difusão por meios de 

comunicação; o ecoturismo; a sensibilização ambiental da sociedade; e participação 

de escolas, universidades, organizações não-governamentais, empresas públicas e 

privadas (BRASIL, 1999). 

O caput deste artigo atesta sobre práticas e ações educativas voltadas à 

sensibilização, mas não explicita quais seriam estas. Nos incisos são apresentadas 

as formas que devem ser incentivadas por municípios, estados e União, mas não 
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são expressos os conteúdos voltados à sensibilização considerada no caput do 

artigo.  

A escolha adequada dos conteúdos propostos nestas ações educativas 

voltadas à sensibilização é de extrema importância. Portanto, sobre o inciso II do 

artigo 13º, Layrargues et al (2007) alertam para o desafio de conselhos de 

educação, Poder Legislativo e secretarias de educação preservar “a função social e 

autonomia dos estabelecimentos de ensino [...] resguardando-se das ações 

ambientais realizadas por organizações não-governamentais e empresas que 

possam ser utilitaristas, economicistas e até de má-qualidade” (p. 28-29).  

A execução da PNEA, descrita no Capítulo III, sua coordenação, de acordo 

com o Art. 14º ficará a cargo de órgão gestor cujas atribuições, definidas pelo Art. 

15º, serão definição de diretrizes; e articulação, coordenação, supervisão e 

negociação de financiamentos de planos, programas e projetos nacionais em 

educação ambiental (BRASIL, 1999). 

A direção deste este Órgão Gestor foi instituída em junho de 2003, com base 

no artigo 2º do Decreto 4.801 de 2002 que institui a PNEA. De acordo com este 

documento a coordenação do Órgão Gestor da PNEA é responsabilidade do 

Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a 

Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação (BRASIL, 

1999). As diretrizes de formação e função do Órgão Gestor também são definidas 

por este Decreto e, instituído seu Comitê Assessor, composto por um representante, 

sem qualquer tipo de remuneração (BRASIL, 1999). 

A base de trabalho do MMA no governo atual tem sido produção e consumo, 

no sentido de as empresas implantarem uma “economia verde”; portanto, faz-se 

necessário questionar os objetivos que fundamentam essas estratégias e quais 

ideologias estão por trás de ações advindas desse processo que acontece a partir 

do Órgão Gestor que dirige a EA no país e, analisar se suas diretrizes são úteis à 

educação desejada por acreditar que emancipa o sujeito, transforma a sociedade e 

produz os frutos da cidadania.  

Vê-se que, na legislação, EA é ainda uma dimensão externa à educação 

consolidada, com uma linguagem específica e metodologias diferentes das já 

conhecidas e utilizadas pela maioria dos envolvidos no processo educativo 

convencional. Deste modo, a prática da EA tende a ser igualmente ampla, 
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superficial, frágil e arbitrária; caso sua concepção se dê a partir de um processo de 

estranhamento entre o conhecido, o possível e o desejável.  

Apesar de à sua época a PNEA ser considerada um grande avanço para a 

EA, é preciso atentar que se trata de uma Política “com base em duas tão diferentes 

– e até opostas – concepções de educação, de educação ambiental, de 

sustentabilidade e de desenvolvimento” (JANKE, 2012, p. 155). Não existe política 

ou legislação perfeita e livre de ideologias, pois todas caminham ao lado das 

contradições sociais, inclusive podendo ser responsáveis por elas.  

A despeito de suas falhas, da necessidade de ser analisada numa conjuntura 

mais ampla e articulada para possibilitar sua aplicabilidade e de não prever 

penalidades ao poder público ou outros mecanismos que garantam seu 

cumprimento, Layrargues (2007, p. 29) lembra que “existem outros instrumentos 

jurídicos que podem garantir o direito à educação ambiental” como a Constituição 

Federal (CF) no seu artigo 225, tratando tanto da política educacional quanto da 

ambiental.  

Esse autor também reforça que, caso o poder público seja omisso quanto à 

educação como um direito de todos brasileiros ao meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, conforme expresso na CF, poderá ser punido por não 

defendê-lo e preservá-lo, “com base nos seguintes dispositivos: §2º, do artigo 208 da 

CF; artigo 68 da Lei nº 9.605, de 13.2.1998, conhecida como Lei de Crimes 

Ambientais; e artigo 25 da Lei nº 8.429 de 2.6.1992, que trata dos atos de 

improbidade administrativa” (p. 29).  

Interessado na prestação da educação que contemple a dimensão ambiental, 

Layrargues ainda sugere “o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 

11.9.1990 [...], para garantir a educação ambiental no ensino formal, por meio de 

ações judiciais como Ação Civil Pública, garantindo a correção de irregularidades 

dos serviços prestados” (p. 29). 

Obviamente, a PNEA não refere-se à PNRS, já que a segunda foi publicada 

onze anos mais tarde, nem toca diretamente nas questões relativas aos resíduos 

sólidos, assim como em qualquer outro ponto ambiental específico. Contudo, a 

primeira sugere que temas relativos à conservação do meio ambiente possam ser 

amplamente trabalhados no processo educativo formal e não-formal, em âmbito 

federal, estadual e municipal, com enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo; considerando a interdependência natural, social, econômica e cultural.  
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Portanto, se os envolvidos no processo educativo tiverem habilidade e 

criticidade para interpretar e trazer às suas práticas subjetividades propostas na 

amplitude da PNEA esta possivelmente servirá como subsídio não ao 

desenvolvimento de uma EA complexa, eficaz e pronta, mas ao início significativo de 

profundas reflexões, capazes de questionar, suplantar ou alterar esta Política 

Nacional. 

A PNEA não orienta para o modo de operacionalizar a EA, incorporando-a 

aos PPPs, em conformidade com as diferentes realidades das comunidades 

escolares, mas sugere algumas diretrizes comuns, como a visão de complexidade 

da questão ambiental e as interações entre ambiente, cultura e sociedade, o caráter 

crítico, político, interdisciplinar, contínuo e permanente, que podem suscitar o 

desenvolvimento da educação com base na dimensão ambiental (LAYRARGUES, 

2007).  

Para isto, o autor oferece algumas pistas. Sugere que na educação infantil e 

início do ensino fundamental seja enfatizada a sensibilização da criança para com a 

diversidade da natureza e da cultura; nos anos finais do ensino fundamental convém 

desenvolver interpretações críticas das questões ambientais; no ensino médio e 

educação de jovens e adultos, estimulado o pensamento crítico, contextualizado e 

político, bem como incentivada a atuação para melhoria da qualidade de vida e 

justiça socioambiental; no ensino técnico e superior, conhecidas legislação e gestão 

ambientais aplicáveis às atividades profissionais, bem como encorajar a construção 

de projetos com temática socioambiental; na formação de professores, reforçar os 

conteúdos pedagógicos e políticos da EA. 

É consenso a importância da PNEA, entretanto, como toda lei, seu poder não 

se encontra na letra, mas precisa ser transformada em energia viva, ativa, ser 

invocada, debatida e complementada, para servir como instrumento válido à 

construção de sociedades sustentáveis; assim como subsidiar outras leis à esta 

articuladas, como é o caso da PNRS. 

Para que a EA crítica seja extraída da PNEA, possibilitando a construção de 

sujeitos emancipados, autônomos em suas escolhas e se estabeleça a 

sustentabilidade democrática é necessária a problematização, em práticas 

dialógicas, da realidade, dos valores e comportamentos, a partir de um processo de 

mútua aprendizagem, reflexão e ação no mundo.  
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A partir desse envolvimento ativo, integrado e recíproco torna-se possível o 

desenvolvimento do que Carvalho (2008), inspirada na crítica ao conformismo social 

homogeneizador de Hannah Arendt (1989), chama de sujeito da ação política, como 

“aquele capaz de identificar problemas e participar dos destinos e decisões que 

afetam seu campo de existência individual e coletivo [...], criando novas formas de 

ser e conviver” (p. 187). 
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6 PARÂMETROS, DIRETRIZES E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Estreitando ainda mais o debate para o foco desta pesquisa, no que se refere 

à EA construída no espaço formal de ensino, destaca-se o tema “Meio Ambiente” 

contido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da educação brasileira, 

publicado pelo Ministério da Educação (MEC), em 1997. Ressalta-se aqui o tema 

transversal apresentado no volume dos PCNs direcionado ao ensino fundamental II, 

4º e 5º ciclos, do 6º ao 9º ano; universo que abrange o grupo investigado por essa 

pesquisa (BRASIL, 1997). 

Este documento parece trazer grandes contribuições ao cotidiano escolar e 

ao exercício pedagógico formal, possibilitando tratar de forma crítica e prática com 

os estudantes, dentre outra questões, temas adjacentes ao consumo e à geração de 

resíduos, a partir de uma perspectiva ampla, em processo contínuo e participativo 

conforme expresso na PNEA em 1999. 

 O tema transversal “Meio Ambiente” proposto nos PCNs está dividido em 

duas partes, sendo a primeira mais reflexiva e a segunda mais prática e, estas, 

decompostas em variados subtemas. A primeira parte apresenta subtemas que se 

referem à questão ambiental; ao ensino e aprendizagem em educação ambiental; e 

aos objetivos gerais para o ensino fundamental no que se refere ao meio ambiente. 

A segunda parte traz sugestões de conteúdos sobre meio ambiente para terceiro e 

quarto ciclos, bem como os critérios de seleção e organização desses conteúdos, 

divididos em blocos (BRASIL, 1997).  

Por fim são apresentados três anexos que complementam as reflexões e 

propostas pedagógicas em torno das questões ambientais, com informações 

alusivas aos encontros internacionais sobre EA; os princípios dessa EA, conforme a 

Conferência realizada em Tbilisi em 1977; e os conceitos fundamentais da 

problemática ambiental (BRASIL, 1997). 

Considerando as interações sociedade/natureza, bem como as relações 

político-econômicas ocidentais e suas influências sobre a vida dos ecossistemas, 

essa proposta pedagógica transversal sobre meio ambiente, adverte sobre os 

malefícios da exploração extrema dos bens naturais, a partir da lógica de mercado 

que os considera meros objetos à disposição do homem, que os transforma em 

produtos a serem consumidos e descartados em um ciclo efêmero, ineficiente e 

destrutivo. Afirma ainda que o bem-estar das pessoas não está associado ao 
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consumo excessivo e que o modelo econômico atual precisa ser revisto, impostos 

limites ao consumo e freada a destruição da vida na Terra (BRASIL, 1997). 

 A primeira parte do texto questiona a crise ambiental como crise civilizatória; 

propõe a EA como elemento indispensável para a transformação da consciência 

ambiental; e sugere alguns pontos polêmicos a serem tratados no debate ambiental. 

Sobre a crise ambiental orienta para a necessidade de “mudanças profundas na 

concepção de mundo, de natureza, de poder, de bem-estar, tendo por base novos 

valores” (BRASIL, 1997, p. 179), trazendo novas explicações e soluções aos 

problemas ambientais. 

 No ponto em que trata da EA como elemento indispensável à transformação 

da consciência ambiental, reafirma a necessidade de mudança de mentalidade, a 

partir de novos pontos de vista e diferentes atitudes. Para tal, relembra o os 

princípios do TEASSRG, aqui mencionado anteriormente, elaborado na Conferência 

Internacional Rio/92, o qual reconheceu o papel central da educação para a 

“construção de um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado” (BRASIL, 

1997, p. 179).  

Dentre outros pormenores, para que os princípios do TEASSRG possibilitem 

a transformação da consciência ambiental, os PCNs orientam quanto à necessidade 

de que o processo educativo considere os aspectos subjetivos da vida, gerando 

sentimentos significativos que estimulem nos sujeitos o desejo de envolvimento para 

resolução das questões ambientais. 

Sobre a questão ambiental, o texto do tema transversal em destaque levanta 

alguns pontos polêmicos presentes no debate ambiental que podem ser explorados 

na escola. Dentre estes pontos polêmicos, salienta a importância de a comunidade 

escolar compreender que tratar sobre meio ambiente diz respeito às questões que 

vão além da dimensão natural; abrange a complexidade das intervenções que 

ocorrem nos âmbitos de saúde, saneamento, decisões políticas, transporte, 

educação, alimentação, cultura, agricultura, indústria e comércio. 

 Em relação a ensinar e aprender EA, o texto ressalta a importância de a 

escola ir mais à frente, avançar diante de apenas informações e conceitos, no intuito 

de trabalhar com valores e atitudes, gerando oportunidades de participação concreta 

aos alunos, em um ambiente democrático, para o desenvolvimento da capacidade 

de intervenções na realidade.  
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Alerta ainda para o fato de que, afora a escola, a família e a mídia exercem 

forte influência sobre os alunos no tocante aos padrões de comportamento, devendo 

estes ser debatidos, para que as questões ambientais sejam abordadas de forma 

clara, profunda e frutífera. Para tanto, os professores precisam conhecer os 

assuntos de maneira interdisciplinar e buscar com os alunos mais informações; 

tendo em vista a construção de sujeitos críticos e comprometidos com as questões 

ambientais. 

 Outro ponto concernente ao ensino da EA escolar tratado nos PCNs é o fato 

de que as esferas global e local devem ser valorizadas nas atividades pedagógicas, 

gerando oportunidades de reflexão sobre as questões ambientais. Dessa forma, o 

documento presume que aluno terá a possibilidade de estabelecer conexões entre 

teoria e prática, dimensões macro e micro, ambientes próximos e distantes, tempos 

presente e futuro, ser individual e coletivo, e assim interagir de modo significativo, 

criativo, construtivo e empenhado. Segundo os PCNs, compreender as questões 

ambientais globais a partir da relação com a diversidade ambiental local torna o 

processo de ensino-aprendizagem uma experiência significativa e transformadora. 

A relação entre a comunidade e a escola é outro fator apontado pelos PCNs 

como oportunidade revigorante da vida escolar e da prática pedagógica no despertar 

de debates e aprendizagens de valores sociais. Sugere ações ambientais que 

envolvam “todos, cada um na sua função” (BRASIL, 1997, p. 191), alunos, pais, 

professores, funcionários, comunidade, universidades e administração pública; de 

modo que seja possível o estabelecimento da relação, a partir da compreensão das 

intervenções mútuas, entre a escola e o ambiente. 

De acordo com os PCNs, a saída dos alunos do ambiente escolar é 

fundamental nesse processo; em visitas a parques, empresas, unidades de 

conservação, serviços públicos, lugares históricos e centros culturais. Outras 

experiências que possibilitam a interação escola-comunidade e podem começar no 

espaço escolar também são propostas pelos PCNs, tais como: “hortas comunitárias, 

viveiros de mudas, escolas de artesanatos e pesca, e agricultura orgânica” (BRASIL, 

1997, p. 192). 

Em sequencia o texto alerta para a importância de superar a fragmentação do 

saber nas situações de ensino, propondo que os projetos pedagógicos, embora 

pontuais, sejam elaborados de forma articulada entre as disciplinas e conjuntamente 

entre professores, alunos e comunidade, para a construção de valores e atitudes. 
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Assim a transversalização do tema ambiental nas diversas áreas do saber deve 

estar presente em toda a prática educativa; apesar de eleger algumas áreas do 

saber como preferenciais para o tratamento da temática ambiental. De acordo com 

os PCNs trabalhar de forma transversal significa: 

[...] buscar a transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a 
inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da 
sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes [...] buscar a 
ideia de justiça e de um ambiente saudável [...] intervir na realidade e 
transformá-la [...] um compromisso com as relações interpessoais no âmbito 
da escola (BRASIL, 1997, p. 193 - 194). 

Para que a transversalização do tema ambiental ocorra de fato na prática, os 

PCNs apontam algumas maneiras dentro das especificidades de cada disciplina, nas 

quais todo professor pode contribuir, destacando as relações sociedade/natureza, 

permitindo aos alunos trabalhar seus vínculos subjetivos com o ambiente e 

expressá-los em meio à construção formal do conhecimento. Conforme este 

documento, poderão ser trabalhadas as “formas de organização social e cultural, 

com seus mais diversos conflitos [...] que mediam as várias dimensões da vida atual 

(p. 194). 

Ao final da primeira parte, os PCNs propõem oito objetivos gerais para o 

ensino fundamental no que se refere ao meio ambiente como tema transversal, a fim 

de que sejam desenvolvidas nos alunos posturas construtivas consigo, com o outro 

e com seu meio. Aqui parece propor novamente a superação do antropocentrismo 

na relação com o ambiente natural, valorizando-se a diversidade, a afetividade, as 

interações e influências mútuas, o comprometimento pela busca de ações 

construtivas, criativas, integradas e justas, a partir de pensamento crítico, das 

relações respeitosas, e do uso de procedimentos de conservação e manejo 

responsável dos chamados recursos naturais. 

 A segunda parte em que traz sugestões de conteúdos atinentes às questões 

ambientais, os PCNs propõem a organização desses conteúdos em três blocos que 

contemplem: a dinâmica das interações ocorridas na natureza; as relações entre 

sociedade e meio ambiente para organização dos espaços; e as formas de manejo e 

conservação ambiental, bem como seus impactos positivos e negativos. Para cada 

um desses blocos indica não apenas os conteúdos e critérios de seleção e 

organização, mas também inúmeras formas para abordagens desses subtemas no 
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espaço escolar, explorando-os junto aos alunos de forma, aparentemente, criativa, 

prática, crítica.  

No primeiro bloco de conteúdos, os PCNs recomendam a compreensão da 

vida em todas as suas dimensões, interações e alterações a partir de observações, 

debates e contextualização de situações concretas; com destaque para as relações 

de produção e consumo, bem como a geração de resíduos, a degradação ambiental 

provocada pelo homem e as possibilidades de intervenção.  

No segundo bloco evidencia a multiplicidade de culturas humanas que se 

relacionam com a natureza de diferentes formas e, recomenda a compreensão dos 

tipos de uso e ocupação do solo e das influências entre os vários espaços; o 

conhecimento do planejamento para a qualidade da vida humana; a análise crítica 

acerca das atividades de produção e práticas de consumo; e a valorização de todas 

as alternativas que estabeleçam uma relação saudável entre sociedade e natureza.  

 O terceiro bloco alerta para o crescimento da população, da indústria, da 

mineração e agropecuária, o uso de agrotóxicos, desmatamentos, queimadas, 

alterações inadequadas de relevo, a poluição do ar, da água, do solo e sonora. Para 

tratar destes conteúdos, os PCNs indicam o conhecimento de técnicas de manejo 

sustentável; o levantamento de construções inadequadas e suas consequências ao 

meio natural; a valorização de alternativas sustentáveis para uso dos recursos 

naturais; o conhecimento de técnicas de saneamento básico, de possibilidades de 

redução na geração de resíduos e sua correta destinação; o reconhecimento de 

áreas naturais tombadas e das instâncias responsáveis pelo gerenciamento das 

questões ambientais. 

As possibilidades pedagógicas sugeridas pelos PCNs a serem desenvolvidas 

junto aos alunos dos ciclos três e quatro são inúmeras. Contemplam formas de 

expressão e divulgação de ideias a partir da construção de jornais, revistas, fotos, 

filmes e dramatizações; técnicas de pesquisas variadas em livros, memória oral e 

cartografias; análise crítica de informações veiculadas pelos diferentes canais de 

comunicação; identificação de competências locais e acompanhamento de 

atividades em órgãos públicos e privados para resolução de problemas ambientais; 

identificação e conhecimento da legislação ambiental em vários níveis, bem como as 

possibilidades de ação em relação ao meio ambiente. 

Vê-se que os três blocos de conteúdos, fundamentados na primeira parte dos 

PCNs e propostos na segunda, evidenciam as relações de produção, consumo e 
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descarte, suas dimensões e seus resultados. Com base nesses conteúdos os 

professores parecem ter possiblidades reais e concretas de abordar as questões 

ambientais de forma crítica a partir de profundas reflexões e amplos debates no 

espaço escolar.  

Entretanto, apesar da aparente riqueza, inovação e contribuição pedagógica 

descrita nos PCNs, implementados na década de 1990, Cunha (2007) concebe esse 

documento como o resultado de um processo centralizador advindo do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), com a exclusão nas discussões para sua elaboração do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e, portanto, uma proposta capitalista 

neoliberal, cujo interesse é apenas a “legitimação da ordem sócio-ambiental vigente” 

(p. 230). 

Esse autor destaca inúmeros aspectos presentes no texto dos PCNs os quais 

alerta quanto à sua essência reducionista, cientificista, antropocêntrica e utilitarista, 

que fragmenta conteúdos e limita o debate ambiental. Segundo ele, a principal 

finalidade desse documento seria fortalecer os padrões culturais dominantes e 

necessários à manutenção do capitalismo na atualidade. 

Contestações como esta podem servir de subsídio para análises críticas, não 

apenas dos PCNs, mas de outros documentos importantes relacionados à educação 

no país; como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 

1996), a PNEA (BRASIL, 1999) e o Decreto a que a regulamenta (BRASIL, 2002). 

Percepções distintas a respeito do mesmo assunto são extremamente úteis e 

enriquecem os debates, sobretudo no espaço escolar, tornando os sujeitos capazes 

de questionar, construir e desconstruir conceitos; mesmo aqueles legislados ou 

consolidados pela ciência; e assim avançar enquanto sociedade. 

Discutir com os alunos sobre valores que dirigem os objetivos e governam a 

vida humana na Terra, indagando e ponderando, por exemplo, sobre o que vale 

mais a pena diante do consumo e porquê; quais os reais desejos humanos; o que 

faz os sujeitos realmente felizes; e quais as responsabilidades do homem diante de 

suas escolhas de consumo e da própria geração de resíduos, são alguns exames 

que podem estimular questionamentos importantes e práticas ambientais 

verdadeiramente responsáveis e conscientes. 

Reflexões e experiências vividas analisando e reformulando conceitos sobre 

essas questões podem ser o início de um processo para mudança de valores e 

comportamentos, a construção de novas atitudes, e diferentes modelos sociais, 
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econômicos e políticos. Oportunidades pedagógicas desenvolvidas no espaço 

escolar com o objetivo de explorar as questões ambientais de forma crítica, em toda 

sua amplitude, complexidade e profundidade podem estimular a construção de 

propostas revolucionárias e conscientes para a criação de dinâmicas ambientais 

mais harmônicas e saudáveis. 

Outro documento importante ligado à educação que merece destaque e 

requer investigação é o resultado do II Encontro Nacional de representantes de EA 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, ocorrido em 2001. Este 

encontro gerou a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA 

(PDCNEA), texto organizado pela Coordenação-Geral de EA – CGEA/SECAD/MEC, 

que discorre acerca da: (I) abordagem da EA pelas atuais diretrizes curriculares 

nacionais do Conselho Nacional de Educação (CNE); (II) necessidade de diretrizes 

curriculares nacionais para a EA; (III) proposta para EA propriamente dita (BRASIL, 

2001). 

A PDCNEA destaca a importância dos princípios e objetivos fixados pela 

PNEA e obriga a abordagem da EA em todos os níveis e modalidades ensino para a 

participação ativa na defesa do meio ambiente. Suas principais exigências legais 

são que a EA esteja presente: (i) nos sistemas de avaliação; (ii) nos processos de 

credenciamento das instituições formadoras e na certificação das instituições de 

ensino; (iii) na produção e avaliação de materiais pedagógicos; (iv) nos sistemas de 

avaliação de desempenho escolar em todos os níveis; (v) nos concursos de provas e 

títulos para provimento dos cargos dos profissionais de educação; e (vi) na gestão e 

administração educacionais (BRASIL, 2001). 

Esse documento se descreve como uma proposta educativa que fortalece a 

característica interdisciplinar da EA e afirma que suas diretrizes devem responder às 

inquietações humanas frente à complexidade da crise ambiental, que não se 

restringe aos problemas ecológicos, mas atinge a existência humana, degradando a 

qualidade de vida e os relacionamentos sociais. Destaca os enfoques específicos, 

emergentes e urgentes da EA, entre eles, o modelo produtivo e o consumismo da 

sociedade capitalista. Apresenta-se como uma proposta ética relacionada à visão de 

mundo e ao reposicionamento dos seres humanos e do atual modelo econômico; 

induzindo ao planejamento didático das políticas públicas ou privadas dos diversos 

estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2001). 
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A síntese das diretrizes contidas nessa PDCNEA contempla o estímulo à 

visão complexa da questão ambiental e sua abordagem sistêmica, inter, multi e 

transdisciplinar, de forma contínua e permanente; à pesquisa e à apropriação de 

instrumentos técnicos e metodológicos que aprimorem a cidadania ambiental, com a 

participação ativa nas tomadas de decisões; à inserção da EA no Projeto Político-

Pedagógico; à participação da comunidade escolar no planejamento e gestão de 

projetos de conservação, preservação e recuperação ambientais; e uma postura 

crítica e transformadora de valores, de forma a reorientar atitudes para a construção 

de sociedades sustentáveis (BRASIL, 2001). 

O Programa Estadual de EA para Pernambuco, elaborado pela Secretaria 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e a Companhia Pernambucana do 

Meio Ambiente (CPRH), em um processo integrado com processo integrado de EA, 

envolvendo organizações governamentais, não-governamentais, empresas privadas, 

universidades, centros de pesquisa, setor educacional, segue fundamentos 

equivalentes aos documentos mencionados anteriormente, em seus princípios 

norteadores, objetivos e concepções metodológicas (BRASIL, 2001). 

Este Programa propõe uma Agenda Comum de EA para o desenvolvimento 

de projetos no estado que, dentre outras características, ofereçam inovações, 

tenham relevância para o contexto regional e capacidade de estabelecer parcerias, 

possuam interface com a PNEA e potencial para captar e alocar recursos e, sejam 

multisetoriais e interdisciplinares. Seus aspectos operacionais, conceituais e 

metodológicos privilegiam a reflexão sobre procedimentos; a participação efetiva das 

instituições envolvidas; a integração e o cuidado com as contradições entre discurso 

e prática; e a busca por mecanismos que garantam o compromisso efetivo dos 

gestores institucionais (BRASIL, 2001). 

Alguns dos objetivos da Agenda Comum são: a reflexão sobre práticas e 

marcos da EA; definir linhas de ação, mecanismos de avaliação e monitoramento 

para projetos e atividades de EA; multiplicar práticas bem sucedidas e dar maior 

visibilidade às ações de EA; promover o conhecimento dos problemas 

socioambientais locais e regionais, suas causas, consequências e desdobramentos 

para a diminuição da qualidade de vida das populações; e capacitar diferentes 

públicos para o planejamento, a execução, avaliação e o monitoramento das 

atividades (BRASIL, 2001).  
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Vê-se que leis, parâmetros, diretrizes curriculares e planos de educação estão 

interligados entre si, e, estranho seria se não estivessem; o que não quer dizer, 

necessariamente, em plena harmonia com as propostas para uma EA crítica, que 

emancipe os sujeitos e os torne capazes de transformações ambientais 

significativas. 

A elaboração desses documentos podem ser tentativas importantes para a 

construção da EA e seus avanços, mas precisam de acompanhamentos, avaliações 

e reformulações constantes, para que não sejam meros instrumentos para a 

manutenção de um sistema político-econômico exclusivo e autoritário que orienta 

para um processo educativo passivo e alienante.  

A EA e a escola precisam estimular reações às tendências conservacionistas, 

criar oportunidades para análises críticas de documentos, teorias e práticas, bem 

como contribuir para o desenvolvimento de sujeitos maduros, participativos e 

comprometidos com escolhas e intervenções ambientalmente saudáveis, não 

apenas em benefício da própria espécie, mas de todos os ecossistemas, 

simplesmente porque a vida é um direito de todos os seres que habitam, na 

expressão de Morin (2005), o caosmo3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Termo que significa a identidade complexa de caos e cosmo; apresenta a ideia de caos organizador; onde, 

ordem, desordem e organização constituem as noções diretrizes que deixam de se excluir e se tornam 

dialogicamente inseparáveis (MORIN, 2005). 
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7 METODOLOGIA E ETAPAS DA PESQUISA 

 

A trajetória teórico-metodológica desta pesquisa foi desenvolvida de modo 

que viabilizasse o processo investigativo com base em seu objetivo geral em 

analisar de que modo os colégios particulares pesquisados na cidade de Recife 

abordam em suas propostas pedagógicas os temas “consumo” e “geração de 

resíduos”.  

A pesquisa considerou a intersecção entre as escolas, o consumo e a 

geração de resíduos sólidos (Figura 1), e verificou se a educação ambiental (EA) é 

elemento norteador da prática pedagógica no contexto escolar. As propostas 

pedagógicas desenvolvidas na escola interferem e sofrem interferência das relações 

construídas no ambiente escolar e nas interações estabelecidas pelos sujeitos da 

pesquisa em outros espaços, envolvendo os aspectos social, cultural, econômico e 

político. 

  Figura 1 – Intersecção contemplada na pesquisa 

 

  Fonte: Adaptado de SANTOS, 2014 

 Para atingir o objetivo geral proposto foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: 

• investigar as aprendizagens construídas na abordagem dos temas consumo 

e geração de resíduos; 

• identificar as concepções dos estudantes nos dois colégios sobre consumo e 

geração de resíduos; 

• verificar se as abordagens dos temas em estudo são norteadas pela EA. 

A pesquisa consistiu em um estudo de caso múltiplo limitando-se a duas 

instituições de ensino. Os resultados desse método costumam ser mais 

convincentes e robustos do que em estudos de caso único e, tal como os 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou o 

universo (YIN, 2001). O estudo de caso, próprio de investigações empíricas, 
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possibilita ao pesquisador expandir teorias a partir de um mergulho intenso e 

minucioso em objeto(s) delimitado(s) de pesquisa (MARTINS, 2008). 

As instituições de ensino pesquisadas – colégio A e colégio B – estão 

localizadas, respectivamente, nas Regiões Político Administrativas (RPA) 3 e 4 da 

cidade de Recife, onde encontra-se a maior quantidade de bairros com classe social 

privilegiada da cidade de Recife (Figura  2).  

         Figura 2 – Mapa das regiões político administrativas da cidade de  
         Recife 

 
        Fonte: Prefeitura da cidade de Recife 

A população investigada foram estudantes do 5º ao 9º ano do ensino 

fundamental II, matriculados em ambos os colégios, bem como seus professores; 

sendo 112 crianças e adolescentes e, 10 professores, totalizando 122 entrevistados. 

Os dois colégios foram selecionados para investigação a partir de um roteiro 

de agenda de contatos elaborado aleatoriamente atendendo aos seguintes 

requisitos: estarem localizados nas RPAs com maior número de bairros com classe 

social privilegiada na cidade de Recife; serem particulares; desenvolverem no 

cotidiano escolar atividades pedagógicas práticas com temáticas ambientais; e a 

receptividade para com a pesquisa. 

De acordo com Minayo (2009), o estudo de caso é uma estratégia importante, 

tendo em vista que o estudo do objeto examinado dentro de suas circunstâncias, 

consideradas as suas particularidades, possibilita o conhecimento do fenômeno de 

modo concreto e contextualizado. 

Esta pesquisa foi desenvolvida qualitativa e quantitativamente, e 

fundamentou-se na concepção do paradigma crítico, “utilizada com o propósito de 

emancipar as pessoas por meio da crítica às ideologias que promovem a iniquidade 
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e da promoção de mudanças no conhecimento e nas ações das pessoas com vistas 

à melhoria das condições sociais” (GIL, 2005, p. 582). A partir da perspectiva de 

complementariedade foram consideradas as duas dimensões (quantitativa e 

qualitativa) possibilitando a compreensão da multiplicidade de relações que se 

estabelecem na configuração social estudada, cuja descrição quantitativa foi incluída 

na abordagem qualitativa. 

Com base em parâmetros qualitativos, dados quantitativos e uma abordagem 

descritiva que, segundo Rampazzo (2005), permitem observar, registrar, analisar e 

correlacionar fatos e fenômenos, sem que haja interferência do pesquisador, 

buscou-se conhecer, interpretar e refletir sobre as propostas educativas vivenciadas 

pelos estudantes e professores investigados. 

André (2005) aponta três etapas a serem cumpridas para o desenvolvimento 

de um estudo de caso: fase exploratória, fase de coleta de dados e fase de análise 

sistemática dos dados. Assim, seguiu-se como orientação das etapas dessa 

pesquisa: 

I) A fase exploratória que consistiu no mapeamento da literatura e legislação 

sobre os temas que envolvem a pesquisa, EA, consumo e geração de resíduos, bem 

como a aproximação do campo de pesquisa. Ainda nesta fase a proposta de 

investigação foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos, a qual, sem mais recomendações ou pendências e, adequados todos os 

critérios, após recebimento de parecer nº 1.602.728, consubstanciado com 

aprovação deste órgão, a pesquisa seguiu adiante. 

II) O levantamento de dados desenvolveu-se a partir de visitas realizadas nos 

colégios, possibilitando o conhecimento dos sujeitos da pesquisa, a estrutura física 

dessas instituições, a organização administrativa e os aspectos importantes 

presentes no processo pedagógico relacionados aos temas consumo e geração de 

resíduos, e para a elaboração e aplicação dos questionários dirigidos aos 

estudantes e docentes. 

As visitas nas escolas para coleta de dados ocorreram após contatos 

telefônicos em três momentos: o primeiro para a realização dos contatos iniciais, 

identificação das atividades pedagógicas desenvolvidas com temáticas ambientais, 

observação da estrutura física e conversas informais com os gestores pedagógicos 

dessas instituições; o segundo para localização dos sujeitos da pesquisa e definição 
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dos instrumentos para coleta de dados; e o terceiro para coleta de dados por meio 

de questionários aplicados aos estudantes e docentes. 

Nas conversas informais com os gestores, estes discorreram sobre o tema 

proposto, sem respostas ou condições prefixadas; identificando-se assim, de forma 

inicial e geral, como os temas consumo e geração de resíduos são abordados nas 

propostas pedagógicas e como a EA vai se inserindo na escola a partir desses 

temas comumente tratados, dada à sua abrangência quanto às questões 

ambientais. 

O questionário elaborado para os estudantes foi aplicado de modo 

experimental com 5 crianças e adolescentes do colégio A e mais 5 crianças e 

adolescentes do colégio B, e analisado por docente universitário para adequação. O 

questionário elaborado para os docentes de ambos os colégios também foi 

submetido à avaliação realizada por dois professores universitários para 

aprimoramento e validação.  

As conversas informais com os gestores e entrevistas com os estudantes e 

docentes possibilitaram conhecer melhor o cotidiano pedagógico, as aprendizagens 

construídas assim como os significados e valores produzidos coletivamente no 

ambiente escolar e fora deste. 

III) A análise sistemática dos dados foi realizada por meio da ferramenta 

Spreadsheets, disponível no “Google Docs”, gerando os dados quantitativos e, do 

programa DSCSoft desenvolvido com base na análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC), a partir do qual são determinadas categorias que identificam as 

ideias centrais elaboradas a partir das expressões chave presentes nas respostas 

dos entrevistados, representando os discursos dos sujeitos de forma quantitativa e 

qualitativa (LEFEVRE; LEFEVRE, 2006, 2012). 
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8 CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO 

 

Fazem parte deste estudo dois colégios particulares localizados na região 

metropolitana da cidade de Recife; aqui denominados “Colégio A” e “Colégio B”, 

conforme pedido de anonimato pela gestão pedagógica dessas instituições. O 

Colégio A encontra-se na RPA 3, (área Noroeste) e o Colégio B na RPA 4 (área 

Oeste), em dois bairros nobres da Cidade. Embora os colégios estejam localizados 

em RPAs diferentes, a distância entre eles é pequena: apenas 3km e 700m. 

Ambos os colégios possuem ótima infraestrutura e profissionais capacitados 

com múltiplas formações complementares e contínuas tornando-os aptos a 

desenvolverem não apenas as disciplinas tradicionais, mas também atividades 

extras; incluídas nas mensalidades dos alunos ou em alguns casos pagas por fora 

como atividades extracurriculares. 

Em diferentes meios e formas de divulgação (sites, redes sociais, outdoors, 

fachada, jornais de circulação interna e projetos disponíveis para download na 

internet), os dois colégios se apresentam, a partir de imagens e discursos, como 

instituições fundamentadas em princípios de responsabilidade socioambiental. 

Os Colégios A e B também possuem sites com inúmeras e atrativas 

informações, fotos e notícias sobre seus históricos, equipes pedagógicas, 

infraestruturas, regulamentos, lista de materiais para alunos, horários de 

funcionamento e de aulas, cardápios com alimentos saudáveis além dos vendidos 

na cantina, atividades curriculares e extracurriculares esportivas, artísticas, 

científicas, culturais e ambientais.  

O Colégio A, o mais recente dos dois, fundado em agosto de 1982, passou 

por três mudanças de endereço, reformas e ampliações para tornar-se como é 

conhecido hoje; instalado no endereço atual há 24 anos. 

Localizado em área predominantemente residencial, porém em suas 

proximidades existe uma diversidade de estabelecimentos, que atendem a boa parte 

da comunidade escolar residente nas imediações; como farmácias, padarias, bares, 

restaurantes, boate, mercearia, sementeira, frutaria, academia de ginástica, salões 

de beleza, casa de festa infantil, galeria de lojas, parque com área verde, igreja 

católica, agências de viagens, lava-jato, pet shops e pequenas escolas particulares 

infantis.  
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Este colégio oferece ensino infantil, fundamental e educação especial, nos 

turnos manhã e tarde, ou em horário integral, bem como atividades extracurriculares 

(escolinhas e oficinas) de vôlei, futsal, ginástica, robótica, coral, dança popular, 

música, capoeira e xadrez.  

O quantitativo de estudantes matriculados nessa instituição divide-se em: 396 

alunos no ensino infantil, 486 alunos no ensino fundamental I, 275 alunos no ensino 

fundamental II, e 11 alunos na educação especial, totalizando 1.168 estudantes 

matriculados no ano de 2016. Esses estudantes, em sua maioria, residem no 

mesmo bairro do Colégio ou em bairros adjacentes. 

Possui alguns eventos internos e externos que diversificam as atividades e 

proporcionam a interação entre os níveis de ensino, escola e família. Dentre esses 

um piquenique cultural familiar anual em parque público vizinho; jogos internos; 

encontro pedagógico de arte, literatura, música e dança; confraternização das 8ª 

séries e 9º anos; festival de música; bem como, as comemorações do dia dos 

professores e funcionários, Carnaval, Páscoa, São João, aniversário do Colégio e 

confraternização natalina. 

Sua infraestrutura é composta por: 28 salas de aula; 17 banheiros; áreas 

cobertas e descobertas, equipadas para convivência e recreação infantil; quadra e 

mini quadra poliesportivas cobertas; 3 salas de apoio psicopedagógico; sala de 

reciclagem de papéis (Foto 1); biblioteca com sala de leitura; 2 salas de informática; 

laboratório de ciências e matemática; 2 salas de robótica; 2 salas de artes (Foto 2); 3 

salas para teatro, musicalização, ioga e movimento; 2 parques externos; cantina; 

refeitório (Foto 3); estacionamento anexo, destinado aos professores e funcionários; 

composteira e mini horta para atividades pedagógicas (Foto 4); sala de professores; 

e setores administrativos, de secretaria, almoxarifado e departamento pessoal. 

                               Foto 1 – Sala de reciclagem de papel no Colégio A 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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O espaço com estrutura para reciclagem de papel (Foto 1), conecta-se à 

ampla sala de artes localizada ao lado. Esta abriga diferentes tipos de resíduos 

recicláveis, trazidos por alunos e professores, usados constantemente em diversas 

atividades pedagógicas, bem como matéria-prima para a produção de novos visuais 

dos ambientes em eventos didáticos propostos ao longo do ano (Foto 2). 

    Foto 2 – Sala de artes no Colégio A 

 
                Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

O refeitório, situado ao lado da cantina, recebe alunos e professores, possui 

estrutura para elaboração alimentos ou consumo destes trazidos de casa; 

favorecendo a socialização em momentos de alimentação saudável compartilhados 

no ambiente escolar. 

                Foto 3 – Refeitório no Colégio A 

 
                Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

A composteira está localizada no espaço do estacionamento anexo, em área 

externa à escola, enquanto a pequena horta encontra-se em área interna, 

estabelecida e cultivada próxima às salas do ensino infantil (Foto 4). Ambas são 

utilizadas por alunos e professores em atividades pedagógicas intermitentes durante 

o ano. 
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Esses espaços de aprendizagem, sobre o ciclo de vida das plantas e os 

processos de decomposição orgânica, objetivam despertar a comunidade escolar 

para a importância de uma melhor gestão do ambiente e das ações humanas. 

     Foto 4 – Composteira e mini horta no Colégio A 

 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Todas as áreas são adaptadas ou possuem acessos extras com rampas 

antiderrapantes, possibilitando o percurso e o bem-estar de crianças ou pessoas 

com necessidades especiais de mobilidade. As salas do ensino infantil são 

revestidas com blocos antiderrapantes fabricados em borracha reciclada, trazendo 

conforto e segurança para as crianças a partir de uma alternativa que a escola julga 

sustentável (Foto 5).  

                Foto 5 – Piso de borracha reciclada no Colégio A 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

O visual colorido dos espaços nesse colégio é composto por inúmeras 

produções artístico-pedagógicas realizadas por estudantes e docentes com base em 

temas e projetos desenvolvidos durante o ano. Temas voltados às propostas da 

escola de sustentabilidade, relacionados aos conteúdos convencionais, são 

claramente percebidos nas peças expostas em todos os espaços dessa instituição 

(Foto 6). 
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               Foto 6 – Produções artístico-pedagógicas em área de recreação e circulação no  
               Colégio A  

 

 
               Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 O fundamento para composição de sua infraestrutura tem como premissa a 

sustentabilidade, alinhada à sua concepção de cuidado com a comunidade escolar e 

seu bem-estar no ambiente, bem como adequadas às suas propostas de educação 

inclusiva para a construção da cidadania. 

 Estas escolhas podem ser observadas nos parques externos fabricados a 

partir de madeira de reflorestamento (Foto 7); na arborização de áreas internas, 

externas e telhados (Foto 8); na ventilação e iluminação natural, para amenizar a 

sensação térmica e reduzir o consumo de energia (Foto 9); na torneira para 

captação de água da chuva (Foto 10); nos coletores seletivos para resíduos 

orgânicos e outros materiais reaproveitáveis ou recicláveis, inclusive óleo de cozinha 

(Foto 11). 

                 Foto 7 – Parque em área externa no Colégio A 

 
                 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Foto 8 – Arborização de entrada e telhados no Colégio A 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

                              Foto 9 – Ventilação e iluminação interna no Colégio A 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

                        Foto 10 – Torneira para captação de água da chuva no Colégio A 

 
                          Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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              Foto 11 – Coletores seletivos para resíduos orgânicos e materiais recicláveis 
   no Colégio A 

 

 
               Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

O colégio A, por meio de conversas informais, descreve-se como instituição 

de ensino que adota uma pedagogia diferenciada, orientando a efetiva 

aprendizagem de todos os seus alunos numa perspectiva inclusiva e segundo 

princípios sócio-construtivistas, para a qual o brincar e o interagir são exercícios 

fundamentais à formação de estudantes autoconfiantes, críticos, responsáveis e 

autônomos (BOIKO e ZAMBERLAN, 2001). 

Autodenomina-se como um colégio que preza pelo aperfeiçoamento 

profissional contínuo de sua equipe e pela constituição de um currículo abrangente e 

diferenciado, favorecendo ao alcance de finalidades educativas consideradas 

fundamentais ao desenvolvimento do estudante como cidadão alicerçado em valores 

éticos e morais essenciais à vida em sociedade.  

Para o bem-estar individual e coletivo de seus 205 funcionários, o Colégio A 

oferece refeitório, sala de descanso e disponibilidade de recursos tecnológicos para 

empregados e colaboradores, bem como um centro de aprofundamento teórico e 

atualização pedagógica, direcionado à equipe de ensino.  

Assegura-se como uma empresa comprometida com a satisfação da 

comunidade escolar e, com uma sustentabilidade constituída a partir dos princípios 

de respeito a si, ao outro e ao meio ambiente. Declara-se como instituição que 

estima por um ambiente empresarial amistoso e cooperativo, com vistas à qualidade 

dos serviços prestados e dos vínculos afetivos construídos. 
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De acordo com a gestão da escola, desde a sua fundação, é uma 

organização que busca atrelar suas atividades ao desenvolvimento de práticas 

ambientais reduzindo as agressões ao meio natural e promovendo a melhoria das 

condições ambientais. 

O Colégio B, o mais antigo dos dois, fundado em fevereiro de 1969, está 

localizado em área majoritariamente residencial, porém em suas proximidades 

encontram-se alguns poucos estabelecimentos comerciais, como farmácias, 

padarias, praça, posto de gasolina, lava-jato, igreja mórmon e depósito de bebidas. 

Esse Colégio oferece ensino infantil, fundamental I e II, médio e educação 

especial, nos turnos manhã e tarde, bem como o serviço de pós-horário, 

possibilitando atividades em horário integral. Sua proposta político-pedagógica 

também contempla atividades extracurriculares com o objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões. Essas atividades 

extras oferecidas no pós-horário são constituídas de aulas de teatro e coral, oficina 

de texto e, escolinhas de basquete, futsal, voleibol, dança brasileira, balé clássico, 

ginástica olímpica, judô, natação, teatro, violão, capoeira e circo (Foto 12). 

      Foto 12 – Oficinas de capoeira e circo no colégio B 

 
      Fonte: Site do colégio B, 2016 

O quantitativo de estudantes matriculados nessa instituição divide-se em: 68 

alunos no ensino infantil, 134 alunos no ensino fundamental I, 130 alunos no ensino 

fundamental II, 54 alunos no ensino médio e 66 alunos na educação especial; 

totalizando 452 alunos matriculados no ano de 2016. Segundo a direção da escola, 

as turmas são pequenas em todos os níveis no intuito de ofertar maior atenção às 

necessidades específicas dos alunos e melhor qualidade de ensino. Esses 

estudantes, em sua maioria, residem no mesmo bairro do Colégio ou em bairros 

vizinhos. 

Alguns eventos internos e externos diversificam suas atividades pedagógicas 

e proporcionam interação entre os níveis de ensino, escola, família e comunidade. 
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Dentre esses eventos estão os jogos internos; o festival de artes e dança; o festival 

de cinema; as apresentações dos grupos de teatro; o sarau literário; o dia da família 

com atividades pedagógicas, artísticas e culturais coletivas; bem como as 

celebrações do dia dos professores; dia das mães; dia dos pais; Carnaval; Páscoa; 

São João; e Natal. 

As formas de celebrar esses períodos não são relacionadas aos valores 

comerciais de consumo, mas consideradas oportunidades ao desenvolvimento de 

atividades vinculadas à cultura e aos processos pedagógicos. Esses eventos 

objetivam aprendizados multidisciplinares, possibilidades de interação entre a 

comunidade escolar e, resultam em ações de solidariedade junto às comunidades 

do entorno.        

Inúmeros projetos são desenvolvidos habitualmente ao longo do ano com 

toda a comunidade escolar; dentro e fora do ambiente institucional. Tais projetos 

possuem temáticas predominantemente culturais e objetivos socioambientais, 

relacionados ou não aos conteúdos curriculares, com influências e resultados nos 

espaços escolar e social. 

O visual em tijolos aparente, das paredes internas, corredores e salas de aula 

remete a um ambiente caseiro acolhedor e, o colorido de alguns espaços é 

composto por produções artístico-pedagógicas, apoiadas em projetos com temáticas 

culturais e/ou socioambientais, realizadas por estudantes, pais e docentes durante o 

ano letivo (Foto 13). 

    Foto 13 – Produções artístico-pedagógicas na entrada do colégio B 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

   Temas e atividades voltados às propostas de sustentabilidade nesse 

colégio, relacionados aos conteúdos convencionais, são percebidos em alguns de 

seus espaços; como, o cuidado com os jardins da escola, construído e mantido por 

professores e alunos (Foto 14). 
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                               Foto 14 – Jardins no colégio B 

 

 
                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Sua preocupação com o rio Capibaribe – principal objeto de estudo em 

atividades com temáticas ambientais realizadas por essa instituição desde a década 

de 1970 – é claramente percebida em diversas produções artístico-pedagógicas 

expostas nos corredores da escola. Assuntos relacionados a esse ecossistema são 

representados em desenhos, poesias e mapas com sugestões para conservação 

(Foto 15). 

                             Foto 15 – Atividade sobre o rio Capibaribe no colégio B 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Sua infraestrutura é composta por: 35 salas de aula; setores administrativos 

de secretaria, almoxarifado e departamento de pessoal; sala de professores; 10 

banheiros; áreas de lazer cobertas e descobertas, equipadas para convivência e 

recreação infantil; quadra e mini quadra poliesportivas cobertas; biblioteca com sala 
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de leitura; laboratório de ciências; laboratório de informática e robótica; sala de artes; 

refeitório; cozinha para toda a comunidade escolar; cantina; 2 parques externos; 

piscina; viveiro e aquário (Foto 16). 

Dentre esses ambientes, destacam-se o viveiro com patos e galinhas e o 

aquário de carpas, elementos pouco comuns em espaços formais de ensino, mas 

que podem oferecer oportunidades educativas interdisciplinares interessantes para 

todos os níveis de ensino (Foto 16). A percepção das diferentes formas vida e 

ecossistemas, suas necessidades, fragilidades e potencialidades e, a reflexão 

acerca das ações humanas no mundo, podem ser estimuladas a partir de atividades 

relacionadas com esses ambientes. 

    Foto 16 – Viveiro e aquário no colégio B 

 
   Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Todas as áreas são adaptadas ou possuem acessos extras com rampas 

antiderrapantes e um elevador para cadeirantes, possibilitando o percurso, o bem-

estar e a segurança de pessoas com necessidades especiais de mobilidade. E, 

semelhante ao Colégio A, faz algumas aquisições que considera sustentáveis para a 

composição de sua infraestrutura, adequando-as às suas propostas de educação 

inclusiva e responsabilidade socioambiental. Essas escolhas podem ser observadas 

desde a recepção, ambientada com sofá de palete reutilizado (Foto 17), até outros 

detalhes que compõem os espaços da escola. 
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                            Foto 17 – Sofá de palete reutilizado na recepção do colégio B 

 
                              Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 Parques com manilhas de cimento e balanços de pneus reutilizados (Foto 18); 

arborização de áreas internas e externas (Foto 19); ventilação e iluminação natural, 

para amenizar a sensação térmica e reduzir o consumo de energia (Foto 20); 

coletores seletivos para resíduos orgânicos e recicláveis (Foto 21); e mensagens 

com propostas educativas ambientais (Foto 22) são algumas das alternativas 

consideradas pela instituição como sustentáveis que compõem os espaços no 

colégio B; retratadas na sequência de imagens a seguir. 

    Foto 18 – Parque externos no colégio B 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

                             Foto 19 – Arborização em área externa no colégio B 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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                           Foto 20 – Iluminação e ventilação em sala de aula no colégio B 

 
                             Fonte: site do colégio B, 2016 

 

 

                  Foto 21 – Coletores seletivos de resíduos no colégio B 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

                            Foto 22 – Mensagens educativas ambientais no colégio B 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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O Colégio B, por meio de conversas informais, afirmou que suas bases 

pedagógicas apoiaram-se, a partir de sua fundação, na filosofia Montessoriana com 

aprendizagem livre, que respeita o desenvolvimento do ser humano em suas 

capacidades cognitivas, motoras, afetivas, de relação interpessoal, de inserção e 

atuação social; construindo um espaço democrático onde todos participam com 

ideias, críticas e sugestões. 

Atualmente, suas bases educativas inspiram-se em teorias sócio-

interacionaistas de ensino, que consideram a comunicação primordial no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem social, cultural e histórica e, em teorias 

construtivistas, que privilegiam a sequência universal da maturação biológica 

cognitiva individual (FOSSILE, 2010). Estas, segundo a instituição, convivem com 

diversas outras ideologias, metodologias e filosofias pedagógicas. 

Em conversas informais, a gestão do colégio B afirmou que não toma como 

referência teorias ou documentos legais pertinentes à EA, porém oferece uma 

proposta que, além de auxiliar o desenvolvimento de capacidades para a inserção 

dos sujeitos no mercado de trabalho, desperta nos indivíduos a consciência 

planetária e orienta para atitudes saudáveis, o diálogo e o respeito a si, ao outro e 

aos ambientes sociais e naturais. 

Autodenomina-se como uma instituição que preza pelo aperfeiçoamento 

profissional contínuo de sua equipe e pelo estímulo à constituição de um currículo 

diferenciado com ênfase na formação especial para a educação inclusiva. E, para o 

bem-estar individual e coletivo de seus 127 funcionários, essa instituição oferece 

sala de descanso para seus colaboradores que trabalham os dois turnos, cozinha e 

disponibilidade de recursos tecnológicos. 

Assegura-se como empresa comprometida com a sociedade, tendo em vista 

a qualidade da relação estabelecida dentro do ambiente escolar e fora com as 

comunidades do entorno, outros bairros e cidades vizinhas, a partir da boa 

convivência e do comprometimento em ações solidárias externas. 

Essas ações externas se manifestam em projetos de arrecadação de 

donativos diversos; escolinha de basquete gratuita para a comunidade do entorno; 

Natal solidário, com oficinas artísticas e educativas, momentos de recreação e 

apresentações culturais para as crianças carentes moradoras dos arredores; 

atividades de cuidado e doação a partir da interação dos alunos em creches, 

orfanatos e lares para idosos; caminhadas para sensibilização sobre autismo e apoio 



104 

 

à adoção de crianças; bem como feira literária para alunos e aberta às comunidades 

vizinhas. 

Em meio às suas ações sociais, o Colégio B destaca-se pelas parcerias com 

o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Recife (GEAD) e a Aliança das Mães e 

Famílias Raras (AMAR) – um grupo de mães que trocam experiências e dicas sobre 

seus filhos com síndromes raras –, para oferecer atividades pedagógicas de 

orientação e preparação para pessoas que desejem conhecer e desenvolver 

trabalhos voluntários nessas instituições. 

Guiado pela missão de prestar serviços educacionais formando pessoas 

autônomas, resilientes e produtoras de conhecimento com competência cidadã e 

consciência planetária o Colégio B declara-se como instituição que estima por 

valores de igualdade e respeito às diferenças; ética; autonomia, objetivando a 

construção e exercício constante da cidadania; afetividade humana; criticidade; 

prática pedagógica focada na relação ensino-aprendizagem; responsabilidade 

socioambiental; e valorização da diversidade cultural. 
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9 INVESTIGAÇÃO COM OS ESTUDANTES NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Participaram da investigação 102 estudantes matriculados nos dois colégios 

objeto dessa pesquisa. No Colégio A foram entrevistados aleatoriamente 69 

adolescentes, sendo 38 meninas e 31 meninos, representando 25,09% dos 

estudantes matriculados no ensino fundamental II desta escola. No Colégio B foram 

entrevistados aleatoriamente 33 adolescentes, sendo 18 meninas e 15 meninos, 

representando 25,38% dos estudantes matriculados no ensino fundamental II desta 

escola. Os números totais dos estudantes matriculados e participantes da pesquisa 

nos dois colégios são representados por nível escolar no gráfico a seguir (Gráfico 1). 

                    Gráfico 1 – Número de estudantes matriculados e participantes da pesquisa  
                    dos dois colégios. 

 
                    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Foram aplicados nas escolas objeto desta investigação, dois questionários, 

um para o corpo docente, com 10 questões e outro para o corpo discente, com 13 

questões. Esses questionários multiplicados pelo número de entrevistados geraram 

1.326 respostas de estudantes e 100 respostas de professores, analisadas 

qualitativa e quantitativamente. 

Os questionários visaram identificar a compreensão dos participantes no que 

concerne aos temas em estudo, além de compreender como as oportunidades de 

aprendizagens foram propostas nessas instituições. Na maioria das perguntas, em 

ambos os questionários, o número de respostas ultrapassa o total de entrevistados, 

pois foi consentido aos estudantes e docentes mencionarem mais de uma 

possibilidade de resposta ou concepção para uma mesma questão. 

Para a análise dos dados dos questionários aplicados aos estudantes e 

professores, adotou-se como critério a organização destes em blocos, considerando 

os temas de investigação utilizados com os entrevistados. Para os discentes, 
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estruturou-se em três blocos: oportunidades de aprendizagem; sobre consumo; e 

sobre resíduos (Apêndice A). Já com os docentes, além das oportunidades de 

aprendizagem; consumo; e resíduos; também foi inserido o tema educação 

ambiental; totalizando assim, em quatro blocos (Apêndice B). 

Após a tabulação das informações levantadas, os dados foram analisados 

quantitativa e qualitativamente, considerando as especificidades de cada conjunto 

de perguntas distribuídas nos referidos blocos. A análise quantitativa realizada a 

partir reformulação do questionário no Spreadsheet, com base nos dados coletados, 

possibilitou a construção dos gráficos que refletem as concepções dos estudantes e 

docentes investigados (Apêndices C e D). 

No primeiro bloco referente à participação dos estudantes em atividades ou 

ações propostas pelas escolas sobre consumo e geração de resíduos, dos 102 

entrevistados em ambos os colégios, 70 afirmaram participar ou ter participado de 

alguma forma, dessas atividades; enquanto 32 nunca participaram. Portanto, 69% 

dos estudantes entrevistados tiveram algum tipo de experiência educativa formal, 

tratando acerca dos temas em estudo; ao passo que 31% declararam não ter 

vivenciado tais experiências (Gráfico 2). 

                                Gráfico 2 – Participação dos estudantes  
          em atividades sobre  consumo e geração  

                         de resíduos 

 
                       Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os estudantes que declararam participar ou ter participado de alguma 

atividade escolar sobre consumo e geração de resíduos citaram 12 ações propostas 

pelos colégios relacionadas aos temas em estudo. Destas, a reciclagem de papel foi 

a atividade mencionada o maior número de vezes, com 18 manifestações, 

representando 25% das respostas; enquanto o projeto para captação de água da 

chuva foi citado apenas uma vez (Gráfico 3).  
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          Gráfico 3 – Atividades/ações sobre consumo e geração de resíduos desenvolvidas pelos 
          colégios e citadas pelos estudantes entrevistados 

 
         Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

O tempo atual de vivência escolar dos estudantes entrevistados nos colégios 

investigados varia entre 3 meses e 13 anos; dos que ingressaram no colégio no ano 

da pesquisa aos que estudam nessas instituições desde à educação infantil, estando 

hoje no ensino fundamental II. A média de vivência escolar desses estudantes 

matriculados nessas instituições, portanto, é de aproximadamente 7 anos e 3 

meses. 

Quanto ao tempo de duração das atividades ou ações desenvolvidas pelos 

colégios, relacionadas aos temas em estudo e apontado pelos estudantes, este varia 

entre 30 minutos e 12 anos, sendo 1 ano a duração média dessas atividades; 

embora a maioria dos entrevistados não consiga indicar uma percepção temporal 

exata dessas ações (Gráfico 4). 
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                                        Gráfico 4 – Tempo de duração das atividades sobre 
                                        consumo e geração de resíduos 

 
                           Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na análise dos contextos em estudo, percebe-se que as atividades, sobre 

consumo e geração de resíduos, desenvolvidas por essas instituições são propostas 

ao longo do ano letivo sem um tempo especifico para início ou término e, que a 

duração dessas atividades é 7 vezes menor que a vivência escolar total desses 

estudantes. Na média dos 7 anos vividos na escola, em apenas 1 ano os estudantes 

tiveram a oportunidade de refletir acerca desses temas. 

Sobre as aprendizagens oportunizadas aos estudantes a partir das 

experiências educativas, estes mencionaram 12 aprendizagens construídas. Destas, 

o cuidado ambiental foi a aprendizagem citada o maior número de vezes; 

representando 22,14% das respostas; enquanto a importância de evitar o 

desperdício foi a aprendizagem menos referida, correspondendo a apenas 1,53% 

(Gráfico 5).  
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Gráfico 5 – Aprendizagens construídas pelos estudantes a partir das atividades sobre consumo       
e geração de resíduos 

 
     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

A reciclagem de papel foi a atividade desenvolvida mais citada; entretanto, 

como aprendizagem construída, aparece em terceiro lugar. Esse resultado mostra 

que, frequência e tempo não são, necessariamente, fatores que garantem a 

aprendizagem nos contextos pedagógicos disciplinares oportunizados pelas escolas; 

bem como não são suficientes para a consciência dos sujeitos acerca dos 

problemas ambientais nem da consistência e durabilidade dessas ações cotidianas. 

O resultado dessas respostas demonstra um contrassenso, uma vez que a 

atitude de evitar o desperdício não parece ser considerada uma forma de cuidado 

ambiental e também, que o conteúdo proposto não está vinculado aos interesses ou 

possibilidades de aprendizagens dos estudantes; evidenciando a boa intensão e o 

investimento dessas instituições em ações pedagógicas aparentemente ingênuas e 

contraditórias.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira, em levantamento realizado no ano de 2006, 95% das escolas 

brasileiras de ensino fundamental afirmaram desenvolver EA. Nessa mesma 

investigação, a Região Nordeste aparece numa colocação bastante inferior diante 

das Regiões Sul e Sudeste quanto ao tempo em que as escolas desenvolvem EA 

(BRASIL, 2007). 

Sabe-se que as Regiões do país possuem especificidades distintas, o que 

aumenta responsabilidade dos educadores para avaliações frequentes das 
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propostas pedagógicas consideradas ambientais, de modo que estejam adequadas 

às peculiaridades territoriais e culturais, dissolvidas as incoerências do processo de 

ensino-aprendizagem e construídas as bases para uma EA verdadeiramente crítica, 

sólida e frutífera. 

Tais aprendizagens precisam ir além de um processo de formação técnica do 

sujeito e dos grupos, devem avançar para suas transformações, possibilitando que 

estes atuem para transformação de outros e consequentemente para uma nova 

cultura. O conteúdo educacional ambiental necessita ser apresentado por meio de 

uma didática viva, plural, não linear, transversal e aberta a novas conexões. O 

ensino escolar carece de ser contextualizado, não conforme modelos cientificistas 

ou padrões de mercado, mas, sobretudo, integrado à cultura, à vida e à essência 

dos estudantes. 

Para que essas atividades aproximem-se do contexto de aprendizagens da 

EA, que envolve desde a sala de aula a outros múltiplos espaços e momentos de 

interação, troca e produção de saberes e fazeres, é preciso que sejam 

desenvolvidas “baseada no contexto e que levem em conta as experiências dos/as 

estudantes e suas relações com a cultura popular e o terreno do prazer” (GIROUX, 

1995, 98), “em um lugar de fascinação e inventividade” (ASSMANN, 1998, p. 29).  

Na análise do discurso acerca dessas aprendizagens construídas, por meio 

de atividades sobre consumo e geração de resíduos nas escolas investigadas, foram 

determinadas 5 categorias que identificam as ideias centrais elaboradas a partir das 

expressões chave presentes nas respostas dos estudantes (Quadro 5). 

  Quadro 5 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos estudantes 
               quanto às aprendizagens construídas sobre consumo e geração de resíduos                        

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A Risco ambiental. 

B Cuidado ambiental. 

C Alternativas para redução de resíduos. 

D Redução do consumo. 

E Nova postura. 

               Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os dados obtidos mostram que 95,45% dos estudantes associam suas 

aprendizagens a vivências essencialmente práticas e participativas de 

responsabilidade ambiental desenvolvidas em ações do cotidiano como forma de 
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contribuição para solução de problemas resultantes do consumo e da geração de 

resíduos (Tabela 1). 

    Tabela 1 – Dados sobre as aprendizagens dos estudantes sobre consumo e resíduos 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Tem aprendido sobre o destino dos resíduos e as 
consequências de sua geração. 

4 4,55 

B Entende que o planeta depende de ações cotidianas de 
cuidado. 

30 34,09 

C Acredita na redução do consumo, na reciclagem, na 
reutilização, na compostagem, no descarte correto ou 
na doação como alternativas para a redução da 
geração de resíduos. 

25 28,41 

D Considera importante consumir apenas o necessário, 
evitando compras e usos supérfluos ou excessivos. 

24 27,27 

E Valoriza atitudes conscientes que contribuam para a 
conservação da natureza. 

5 5,68 

TOTAL 88 100,0 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Aprendizagens em contextos de EA, a partir de sua abordagem interativa e 

sistêmica, provocam transformações significativas, não apenas em atitudes 

comportamentais práticas ou pontuais, mas nas relações do indivíduo consigo 

mesmo, com o outro e com os ambientes, de forma ampla, profunda e duradoura.  

Essas vivências estruturam-se a partir de uma rede de encontros, interações 

e reciprocidades, na qual a formação do sujeito, ou dos grupos, ocorre 

continuamente e vai além dos processos formativos tradicionais. Trata-se, portanto, 

como afirmam Tristão e Fassarella (2007), da “interação de elementos que 

constituem uma identidade ou unidade global [...], uma totalidade organizada, unida 

por elementos solidários e concebidos um em relação aos outros em função dos 

espaços/tempos que ocupam” (p. 87-88).  

Ainda no mesmo trabalho as autoras abordam sobre a construção das 

aprendizagens em contextos de EA e sugerem que estas devem ocorrer no âmbito 

da convivência, do encontro, das interações proporcionadas em eventos que 

articulam “entretenimento, educação, exercício político, práticas cidadãs e outras 

vivências socioambientais”  (p. 90), com significados para além de conteúdos 

disciplinares e das normas institucionais.  
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Desse modo, a educação amplia, aprofunda e diversifica sua visão 

pedagógica, flexibilizando “estruturas rígidas de formação do sujeito e de seus 

grupos de pertencimento [...]; abrindo-se para mais participação, interatividade e 

mais possibilidade de processamento cognitivo e emocional nesses diversos 

contextos de aprendizagem” (FASSARELLA, 2007, p. 91).  

No segundo bloco de perguntas, sobre consumo, houveram 106 respostas 

mencionadas pelos entrevistados, gerando 5 perspectivas quanto à compreensão 

desse tema. Embora 69% dos entrevistados tenham afirmado participar ou ter 

participado de alguma atividade escolar sobre os temas em estudo, as respostas 

apontadas quanto ao entendimento do conceito de consumo, revelaram que 80,19% 

das concepções desses estudantes estão conectadas à mera relação de uso; 

estabelecendo pouca ou nenhuma relação de interdependência entre os temas 

(Gráfico 6). 

             Gráfico 6 – Concepções sobre consumo citadas pelos estudantes entrevistados 

 
             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Para esses estudantes, o consumo limita-se a relação de uso, quanto à 

utilidade do produto adquirido no momento da compra ou contratação de um serviço, 

até que este não atenda mais aos fins para os quais foram elaborados e devam ser 

descartados. Tal concepção reflete uma compreensão linear e simplória de um 

processo circular no qual o consumo acontece gerando múltiplas interferências. 

Sabe-se que o consumo trata-se de uma ação extremamente complexa, 

possui diferentes formas, níveis e associações; é regido – e ao mesmo tempo 

influencia – por dimensões econômicas, políticas, sociais, naturais, culturais; 

individuais e coletivas. Essas variações e intervenções possuem estreitas relações 

com os valores dos sujeitos e suas relações de poder. Identificar o consumo apenas 
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a partir de uma perspectiva materialista e pontual reduz as características desse 

conceito, mantendo ações ingênuas e negligentes em relação à variedade e 

proporções de seus impactos. 

Tal percepção do conceito de consumo possivelmente se estabelece em 

virtude da concepção de cuidado reproduzida com ênfase predominante no descarte 

seletivo. Quando concluída a relação de uso tem-se a falsa impressão de que o 

resíduo descartado corretamente é a única ou principal responsabilidade dos 

sujeitos diante dos efeitos do consumo, dada às limitações para entendimento desse 

conceito. A concepção da relação uso/descarte segue a mesma lógica linear e 

imediatista do processo.  

Na sequência, outros estudantes entendem o consumo de modo confuso, 

como sinônimo de consumismo; externando possivelmente uma culpa que talvez lhe 

seja imposta com vistas à mudança de atitude. Em um ainda percentual menor, 

alguns estudantes avançam, saindo da mera relação de uso, e identificam a 

interferência do consumo no meio natural. E, apenas 2 estudantes relacionaram o 

conceito de consumo à geração de resíduos; demonstrando o quanto esses 

conceitos ainda são construídos de maneira fragmentada e superficial. 

Sobre os efeitos nocivos do ato de consumir, dentre os estudantes 

entrevistados, os impactos mais citados foram respectivamente a geração de 

resíduos (28,16%), o prejuízo ao ambiente e às pessoas (27,18%), e problemas 

ambientais, tais como poluição, aquecimento e perspectiva de irreversibilidade dos 

problemas (25,24%). Enquanto as demais consequências descritas no gráfico a 

seguir foram mencionadas em menor número de vezes (Gráfico 7). 

    Gráfico 7 – Efeitos nocivos do ato de consumir citados pelos estudantes entrevistados 

 
    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Embora o conceito de consumo tenha sido amplamente interpretado a partir 

da mera relação de uso; em relação aos efeitos nocivos do ato de consumir, 87,38% 

das respostas válidas estão ligadas à geração de resíduos e, aos problemas 

ambientais e de saúde advindos desse fenômeno. Esses resultados mostram que os 

estudantes identificam os efeitos nocivos do consumo apenas quando questionados 

diretamente sobre estes, compreendendo tais fenômenos, profundamente ligados, 

de maneira ainda pouco conectada. 

Ainda no mesmo bloco sobre o consumo, quando questionados acerca da 

possibilidade de consumir de forma responsável, embora o consumo para boa parte 

destes adolescentes esteja ligado apenas às relações de uso, a grande maioria 

concorda que este hábito pode ser realizado de forma responsável; com 95% 

considerando tal perspectiva uma realidade provável (Gráfico 8). Resta saber se 

esses estudantes estariam efetivamente dispostos a reduzir seu consumo, 

aproximando a prática do discurso de maneira real e coerente. 

                                                  Gráfico 8 – Número de estudantes que  
                                                  acreditam, ou não, na possibilidade de  
                               consumir de maneira responsável 

 
                           Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Dos estudantes que acreditam na possibilidade de consumir de forma 

responsável, 90 apontaram 13 maneiras prováveis para a eficácia dessa concepção. 

Dentre as respostas válidas, 24,38% consideram que isso poderia ser realizado 

comprando de forma responsável; ainda que a maioria não tenha expressado 

claramente de que maneira isto seria concretizado. Em seguida, 17,50% declaram 

ser a reflexão sore o consumo a maneira mais eficiente; sucedendo em menores 

repetições as demais formas representadas a seguir (Gráfico 9). 
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                Gráfico 9 – Maneiras de consumir de forma responsável indicadas  
                pelos estudantes 

 
                           Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Embora as maiores preocupações diante dos efeitos nocivos do ato de 

consumir tenham sido voltadas à geração de resíduos, ou seja, o pós-consumo, as 

maneiras de consumir de forma responsável foram naturalmente associadas às 

atitudes pré-consumo, tendo em vista o pequeno número de menções voltadas à 

reciclagem ou, ao descarte correto. Para esses estudantes, comprar de forma 

responsável (24,38%), refletir sobre o consumo (17,50%) e reduzi-lo (13,75%) 

seriam as maneiras mais eficientes para consumir com prudência. 

Ainda que os estudantes não identifiquem ou estabeleçam tal relação, os 

gráficos 7 e 9 apresentam alguns paradoxos do cotidiano. Esses entrevistados 

sugeriram compra responsável, reflexão sobre o consumo e sua redução, entretanto, 

na prática, apontam a grande geração de resíduos e os prejuízos ambientais como 

efeitos nocivos do consumo. Percebe-se nessa relação um grande abismo entre o 

discurso e a prática social; entre propostas adequadas e realidade; entre formas de 

consumo e resiliência ambiental. 

Abordagens do tema consumo, em contexto educacional ambiental para 

aprendizagens significativas e transformadoras, podem apresentar ideias possíveis 

para construir novos padrões de relações, colaborando com a formação de sujeitos 

mais responsáveis e conectados com as questões advindas do modo como o ser 

humano produz, consome e descarta. Essas abordagens identificam e analisam as 

percepções limitadas da sociedade e das instituições, apresentadas por sujeitos 

ainda com ideias fragmentadas da interdependência entre todas as formas de vida. 
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A ecologia tem muito a ensinar sobre maneiras sustentáveis de viver 

fundamentadas na sabedoria dos ecossistemas naturais. Seus princípios de 

interdependência, fluxo cíclico de recursos, cooperação, flexibilidade, parceria e 

diversidade, quando relacionados aos padrões de organização humana, 

apresentam-se como propostas interessantes de análise para alfabetização 

ecológica com vistas à sustentabilidade (CAPRA, 1996). 

No mesmo bloco, sobre consumo, ainda que os estudantes tenham apontado 

anteriormente a compra responsável como a maneira mais eficiente de realizar um 

consumo consciente ante os efeitos nocivos gerados, quando questionados acerca 

do seu próprio consumo a maioria destes estudantes admitiram, em 38% das 

respostas válidas, consumir lanches industrializados frequentemente, ainda que isto 

prejudique sua saúde e signifique o tipo de resíduos que mais geram no dia a dia 

(Gráfico 10).  

O consumo de livros, revistas e material escolar (16,67%); energia elétrica 

(15,05%); vestuário e acessórios (10,75%); tecnologia (4,30%); água; e outros 

(utensílios de cozinha, brinquedos e embalagens) (0,54%), aparecem em menores 

repetições, conforme gráfico a seguir (Gráfico 10). 

            Gráfico 10 – Itens mais consumidos citados pelos estudantes entrevistados 

 
             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Ainda que os estudantes proponham maneiras de consumir de forma 

responsável com vistas a minimizar os efeitos nocivos do consumo, pois percebem 

que estes geram inúmeros malefícios não apenas para os ambientes naturais, mas, 

sobretudo para a saúde humana, o consumo excessivo de alimentos industrializados 
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desses adolescentes reflete um dos paradoxos sociais entre o discurso “ecológico” e 

a prática consciente e, reafirma a adequação desses sujeitos a uma cultura de 

consumo alienado e descuidado. 

Tal incoerência demonstra claramente que a percepção do próprio consumo 

representa para os sujeitos apenas o início da possibilidade da reformulação de 

seus conceitos e valores; semente que pode morrer ou florescer a depender de 

inúmeros fatores, especialmente das vivências ambientais que a escola pode 

oferecer como oportunidade transformadora no caso desses estudantes. 

Na análise do discurso sobre o que pensam os estudantes no tocante aos 

efeitos nocivos do ato de consumir, e como poderiam consumir de forma 

responsável, foram determinadas 8 categorias que identificam as ideias centrais 

elaboradas a partir das expressões chave presentes nas respostas dos 

entrevistados (Quadro 6). 

     Quadro 6 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos estudantes quanto ao 
     que pensam sobre os efeitos nocivos do ato de consumir 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A Gerar resíduos é natural, mas requer revisão dos modos de consumo. 

B Poderiam ser resíduos a partir da mudança de atitudes. 

C São naturais, mas podem ser minimizados. 

D Podem ser irreversíveis e não podemos mudar isso. 

E Geram problemas financeiros e devem ser reduzidos. 

F Geram problemas ambientais e devem ser reduzidos. 

G Afetam o ambiente; reciclar e/ou reduzir podem ser as soluções. 

H Geram problemas ambientais e o descarte correto é necessário. 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os resultados indicam que 91,17% dos estudantes acreditam que, embora o 

consumo faça parte da vida humana, sua redução pode ser a forma mais eficiente 

para minimizar os efeitos nocivos decorrentes dessa prática, favorecendo a proteção 

do ambiente e a vida das pessoas, bem como a estabilidade de suas finanças.  

Em contrapartida, apenas 3,92% dos estudantes consideram o descarte 

correto uma ação necessária à redução dos efeitos nocivos do consumo e, 4,90% 

admitem que, embora o ato de consumir produza danos irreparáveis, não acreditam 
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na possibilidade do consumo responsável como alternativa à redução desses efeitos 

nocivos (Tabela 2). 

    Tabela 2 – Dados sobre o que pensam os estudantes acerca dos efeitos nocivos do consumo 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Concebe que resíduo é resultado natural do consumo, 
mas é possível reduzir, adquirir produtos com menos 
embalagens e mais naturais, reutilizar, doar e evitar 
desperdícios. 

17 16,67 

B Acredita que reduzir o consumo, usar produtos não 
descartáveis, planejar as compras, usar sem 
desperdícios e em menor quantidade, reutilizar, reciclar 
e esclarecer a população pode minimizar tais efeitos. 

11 10,78 

C Entende que os efeitos nocivos do consumo são 
naturais, mas podem ser minimizados a partir da 
redução do consumo e do descarte correto de resíduos. 

7 6,86 

D Admite que os efeitos nocivos do ato de consumir 
podem causar danos irreparáveis, mas não considera 
possível o consumo responsável. 

5 4,90 

E Considera que consumo pode gerar problemas 
financeiros por isso é necessário reduzi-lo, evitar 
desperdícios e planejar as despesas. 

10 9,80 

F Relaciona o consumo a graves problemas ambientais 
que coloca em risco toda forma de vida, sendo 
imprescindível sua redução. 

43 42,16 

G Reconhece que o consumo causa poluição no ambiente 
e sugere sua redução e/ou a reciclagem de materiais. 

5 4,90 

H Afirma que o consumo é muito nocivo ao ambiente e às 
pessoas, sendo necessário o descarte correto. 

4 3,92 

TOTAL 102 100,0 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os dados mostram que os estudantes entrevistados constroem sua 

concepção referente aos efeitos nocivos do consumo, de fora para dentro, tomando 

como referência os graves problemas ambientais. Estes compreendidos como 

apenas uma consequência a ser evitada não conecta os sujeitos às subjetividades 

humanas, nem tampouco à essência dos ecossistemas, de modo que percebam as 

interdependências mútuas e sua importância, independente dos danos causados.  

O conteúdo educativo ambiental apresentado avesso e alheio à lógica dos 

valores predominantes em sociedade, tomando como referência eventos naturais 
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desconectados da realidade dos indivíduos, tende a tornar o processo de 

aprendizagem artificial e superficial; portanto, frágil, descontínuo e infrutífero. 

Moraes (2010) afirma que a escola está tão imersa em uma crise 

paradigmática quanto à sociedade inteira e, “isto requer por parte dos educadores 

um quadro teórico mais amplo, fundamentado na transdisciplinaridade nutrida pela 

complexidade, para que possamos encontrar soluções compatíveis com a natureza 

complexa da problemática atual” (p. 1). A transdisciplinaridade é um dos princípios 

fundamentais da aprendizagem; além das prioridades dadas às relações, aos 

processos dialógicos e às subjetividades humanas; paradigmas educativos 

completamente opostos às práticas pedagógicas instrucionistas. 

Apenas relacionar o consumo aos graves problemas ambientais que colocam 

em risco toda forma de vida, sem relacionar tal abordagem aos sentidos da vida e, 

aos valores e padrões sociais equivocados, não transforma relações individualistas 

em solidárias, não torna o pouco suficiente, o excesso desnecessário, nem o ter no 

ser; portanto, não conecta os estudantes de forma conscienciosa à necessidade de 

sua redução, nem modifica os cenários de destruição ambiental enfatizados nos 

conteúdos disciplinares ou pluridisciplinares. 

Abordagens transdisciplinares em contexto educativo ambiental possibilitam 

aprendizagens que estimulam o pensamento ecossistêmico, a consciência 

complexa. Esta conecta, naturalmente, diferentes saberes e dimensões da vida, em 

um mesmo todo, pois, “[...] é menos parcial, menos reducionista, enrijecida e 

enviesada. Sua maneira de operar é mais abrangente e profunda e com maior 

potencial transformador, já que suas ações se orientam para a melhoria da vida 

humana e em direção a maior convergência universal” (MORAES, 2010, p. 3). 

No terceiro bloco, relativo ao modo de geração de resíduos, 65,69% dos 

entrevistados consideram que sua geração de resíduos ocorre de maneira 

equilibrada, enquanto, 11,76% atestam que geram muitos resíduos (Gráfico 11).  
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                  Gráfico 11 – Modo de geração de resíduos citados pelos estudantes 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Embora mais da metade dos estudantes entrevistados acreditem que sua 

produção de resíduos se dá de forma equilibrada, aceitável e, em sintonia com os 

valores adotados pela sociedade moderna, admitem a possibilidade de minimizar a 

geração dos seus resíduos; conforme apresentado mais a frente, no Gráfico 14.  

Destaca-se que, tais resultados relacionam-se com as contradições da lógica 

equivocada do sujeito que, inúmeras vezes, considera suas atitudes como 

significativas dentro do padrão estabelecido; já que a sociedade tem um modelo 

pautado na produção e no lucro que implica consumir cada vez mais. “Adquirir, 

possuir e obter lucro são os direitos sagrados e inalienáveis do indivíduo na 

sociedade industrial” (FROMM, 1977, p. 81). Então, afirmar que, se gera resíduos de 

forma equilibrada a partir de tais concepções e valores não significa estar atendendo 

às necessidades ecossistêmicas de sustentabilidade; que possuem parâmetros 

completamente distintos. 

Na investigação pertinente à compreensão dos estudantes sobre geração de 

resíduos, foram identificadas 18 concepções citadas, totalizando em 130 vezes o 

número de escolhas realizadas pelos estudantes. Verificou-se que as mais 

apontadas pelo grupo referem-se aos problemas gerados pelo consumo ao 

ambiente (poluição, aquecimento, risco à saúde, contaminação do ambiente), citada 

21 vezes pelos estudantes; e a crença sobre a possibilidade em reduzir o consumo, 

também citada o mesmo número de vezes. Ambas representaram 32,30% das 

concepções dos estudantes no que diz respeito à geração de resíduos. 

Destes, somente 12 esboçaram comentários exclusivamente negativos, ou 

realistas; com 6,92% considerando a geração de resíduos um problema inevitável; e 

2,31% um fato de difícil solução. Esse resultado mostra que a maioria dos 

estudantes vislumbra melhorias e contribuições possíveis diante da geração de 
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resíduos; entretanto poucos percebem a força e o poder do modelo econômico 

sobre si mesmo, suas opiniões e decisões. Vê-se a necessidade premente de uma 

EA crítica no ambiente escolar, no intuído de construir um discurso coerente e uma 

prática consciente diante da geração de resíduos. 

Do total de entrevistados nesse bloco alusivo a resíduos, apenas 12 

estudantes não se enquadraram em nenhuma das concepções apresentadas pelo 

grupo, entre estes 2 não responderam e 10 não apresentaram nenhuma concepção 

(Gráfico 12). Considerou-se ainda a perspectiva da geração de resíduos como um 

problema observado apenas do ponto de vista do ambiente natural. 

Embora os problemas gerados para, e pela sociedade, provoquem reflexões 

sobre esse ambiente natural, é comum que ainda sejam percebidos de forma 

separada da natureza humana, como se fossem isolados; ou que sejam ligados 

como se estivessem desunidos; fortalecendo uma visão fragmentada. Isto pode 

levar à reflexão quanto à importância de investir em propostas educativas que 

possibilitem aos sujeitos visualizar as conexões e amplitudes destas questões.  

O ser/fazer ambiental não deve enfatizar sua proposta pedagógica na 

dimensão individual, no ato comportamental, ou em um processo  

[...] pouco articulado à ação coletiva e à problematização e transformação 
da realidade de vida, despolitizando a práxis educativa [...]; não cabe 
nenhuma forma de dissociação entre teoria e prática; subjetividade e 
objetividade; simbólico e material; ciência e cultura popular; natural e 
cultural; sociedade e ambiente (LOUREIRO, 2004, p. 80-83). 

No que se refere à concepção sobre a importância da redução do consumo, 

ainda que a quantidade de vezes citadas não seja expressiva, correspondendo a 

apenas 9 vezes, esses estudantes não só consideram que é possível reduzir, mas, 

como é necessário.  A mudança nas concepções, nas relações de consumo é 

interdependente dos valores que são construídos pela sociedade; logo, na medida 

em que a redução do consumo passa a ser compreendida pela sociedade como 

necessária, as relações pautadas no ter vão sendo reformuladas. 
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    Gráfico 12 – Concepções sobre geração de resíduos construídas e citadas pelos            
    estudantes 

 
                Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os resíduos mais gerados no dia a dia, apontados pelos estudantes, são 

plásticos (sobretudo embalagens de lanches industrializados), representando 

37,27% das citações; ocorrência facilmente observada no cotidiano escolar. Em 

seguida, foram respectivamente mencionados os resíduos orgânicos (restos de 

alimentos); e de papel; evidenciando respectivamente 33,54% e 22,36% dos 

resíduos mais gerados pelos adolescentes. Alumínio; outros (água, madeira e 

roupas); e vidro; representam juntos apenas 6,83% dos resíduos destacados pelos 

entrevistados (Gráfico 13).  

0 5 10 15 20 25

Gera diversos problemas ambientais (poluição,
aquecimento, risco à saúde, contamina o ambiente)

É possível reduzir

Normal, faz parte da sociedade

Nocivo para as pessoas/sociedade

Inevitável

Tem aumentado muito

Está relacionado ao consumismo

É um problema

É preciso reduzir

Está relacionado ao descarte incorreto

Gerado pela ausência de conhecimento

Afeta o ambiente

Difícil solução

É preciso refletir e reduzir

Está relacionado ao consumo

Não tem a devida importância

Desorganizado

Está relacionado ao tipo de produto consumido

Número de vezes citadas

C
o

n
c

e
p

ç
õ

e
s

 s
o

b
re

 g
e

ra
ç

ã
o

 d
e

 r
e

s
íd

u
o

s



123 

 

                     Gráfico 13 – Resíduos mais gerados citados pelos estudantes entrevistados 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os resultados pertinentes aos resíduos mais gerados pelos estudantes 

mostram o quanto o plástico está consideravelmente presente na sociedade atual. 

Leve, flexível, descartável, prático, versátil, vendido a preços módicos, são 

características que, fazem do plástico um artigo preferido e bastante utilizado. Esse 

material relaciona-se perfeitamente com padrões de volatilidade estabelecidos pela 

sociedade, trazendo consigo não apenas praticidade, mas rapidez em descarte e 

aumento na geração dos resíduos. 

Se a sociedade molda o caráter dos seus membros, “numa sociedade 

industrial, esses caracteres são: o desejo de adquirir propriedade; mantê-la; 

aumentá-la [...]” (FROMM, 1977, p. 82) e, quanto mais rápido isso ocorre, melhor se 

terá atingido à suprema e nefasta meta do ter. Tal lógica se estende facilmente às 

relações humanas, transformando pessoas e sentimentos em produtos, tão 

descartáveis quanto os plásticos. 

Aprendizagens no contexto educativo ambiental que privilegiam o respeito, a 

solidariedade e, a interdependência das relações, bem como sua consistência e 

autenticidade, vão além das discussões sobre o ter; caminham na direção das 

subjetividades humanas, na perspectiva do ser e do fazer. Essas experiências 

podem contribuir à desconstrução dos valores levianos predominantes na 

sociedade, refletidos nas preferências de consumo dos sujeitos. 

Entretanto, essas vivências não podem ser domesticadoras, alienadoras; mas 

uma atividade produtiva, na qual os sujeitos estejam conscientes de si, de suas 

relações com o outro e o ambiente e, se identifiquem inseridos e participantes de um 
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processo educacional transdisciplinar, complexo e ativo diante das questões 

ambientais. De acordo com Fromm (1977), o modo ser “tem como requisito a 

presença da razão crítica [...] um pensar que é vivo e criativo [...] implica a faculdade 

de estar ativo; a passividade exclui o ser” (p. 97, 98).  

Os estudantes também foram arguidos sobre os resíduos passíveis de serem 

reduzidos em seu cotidiano e, apontaram o plástico como principal resíduo, 

correspondendo a 40,98%. Os demais itens admitidos como passíveis de redução 

foram respectivamente papel, 27,05%; orgânicos, 18,85%, outros (pasta dental e 

xampu, roupas, pilhas, água, energia, todos, nenhum), 8,20%; e alumínio, 4,92% 

(Gráfico 14). 

              Gráfico 14 – Resíduos passíveis de redução citados pelos estudantes entrevistados 

 
              Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Embora plástico e papel sejam os produtos mais presente nas relações de 

consumo dos estudantes e, talvez essa seja a razão para considerarem os mais 

passíveis de redução, tal lógica não ocorre com os demais resíduos. Esse resultado 

mostra que a relação entre o consumo e a diminuição dos resíduos pode depender 

de inúmeras condições e diferentes motivações; não ocorre circunscrita em uma 

relação lógica, cuja necessidade de redução do consumo está de acordo com os 

níveis de geração de resíduos.  

Muito provavelmente aspectos financeiros, de conveniências individuais e 

praticidades cotidianas são levados em consideração nas decisões para redução de 

um tipo de resíduo em detrimento de outros. Isto não significa que tais aspectos não 

devam ser avaliados; contudo são baseados em necessidades imediatistas, 

individuais e desconsideram os efeitos de tais escolhas em longo prazo. 

Como proposição para amenizar a geração de resíduos, 02 estudantes não 

responderam, 01 considerou como desnecessário e 09 não propuseram alternativas. 
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Os 90 estudantes restantes apontaram 9 maneiras possíveis de amenizar a geração 

de resíduos, sendo a redução do consumo a forma mencionada o maior número de 

vezes, com 38% das opiniões válidas. 

A reutilização/reaproveitamento de materiais representou 20,15% das 

maneiras de reduzir a geração de resíduos; evitar o desperdício, 15,76%; 

reciclagem, 12,69%; consumo responsável, 8,96%; descarte correto e mudança de 

hábitos, 5,22% cada; economia nas compras, 2,24%; e planejamento das compras, 

0,75% refletiram as demais possibilidades admitidas (Gráfico 15). 

                          Gráfico 15 – Maneiras de reduzir a geração de resíduos citadas pelos  
                          estudantes 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

As propostas de redução do consumo precisam vislumbrar alternativas à 

geração de resíduos frente aos estímulos que orientam para o excesso; a partir de 

um modelo de sociedade crítica, politizada, que liberte-se da alienação e seja capaz 
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ir além de aprendizagens comportamentalistas, entendendo que os sujeitos são 

atores políticos capazes de agir criticamente em sociedade, “identificar problemas e 

participar dos destinos e decisões que afetam seu campo de existência individual e 

coletiva [...]; estabelecendo novas formas de ser e conviver” (CARVALHO, 2008, p. 

187). 

O projeto educativo ambiental deve buscar a solidariedade, a igualdade e o 

respeito, mediante atuação democrática e participativa com base em práticas 

interativas e dialógicas que possibilitem aprendizagens significativas e 

transformadoras. Esta educação estimula o desenvolvimento de alternativas 

concretas aos problemas ambientais, pois relaciona-se com as subjetividades 
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humanas produzindo sentido às dimensões do ser enquanto indivíduo social e 

coletivo. 

Quando a Educação passa a produzir sentidos em uma sociedade de 
consumo, de fragmentação da percepção do real, da centralidade nas 
culturas, do questionamento à ideia de verdade e a ênfase nas relações de 
poder e de controle, a Educação ambiental recheia-se de questionamentos 
a alguns de seus pressupostos e volta-se a circular por entre seus sonhos, 
ideais e compromissos [...] (AMORIM, 2005, p. 145). 

Na análise do discurso sobre o que pensam os estudantes acerca da geração 

de resíduos, e como poderiam reduzir, foram determinadas 8 categorias que 

identificam as ideias centrais elaboradas a partir das expressões chave presentes 

nas respostas desses entrevistados (Quadro 7). 

       Quadro 7 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos estudantes quanto  
       ao que pensam acerca da geração de resíduos 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A 
Tem aumentado e se acumulado; devem ser descartados corretamente e 
evitado o desperdício. 

B 
Poderia ser evitado com a redução do consumo, a reciclagem e a 
reutilização. 

C 
Geram danos ambientais; requer opções de consumo sustentáveis, 
reutilização, redução do consumo e reciclagem. 

D Causa poluição. 

E Deve-se evitar gerar resíduos e descartar corretamente. 

F Gerar resíduos é natural, mas é possível reduzir o volume. 

G Gerar resíduos é natural, mas é preciso conviver com esta realidade. 

H É preciso responsabilidade individual e coletiva. 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

As categorias F e G mostram claramente onde a escola deve trabalhar 

oportunizando discussões e práticas para esclarecer a diferença entre o que é 

natural ou influência ideológica; ou, ao menos, estimular reflexões para despertar 

nos estudantes tais questionamentos e observações mais críticas diante do 

consumo e da geração de resíduos. 

Ao serem questionados sobre a geração de resíduos, 83,34% dos estudantes 

acreditam e afirmam explicitamente, que, embora os resíduos façam parte da vida 

humana, seus efeitos nocivos se dão em virtude do consumo excessivo; sendo, 

portanto, necessária a redução desse consumo; dentre outras ações práticas 

adotadas no cotidiano, como reciclagem, reutilização e descarte correto (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Dados sobre o que pensam os estudantes acerca da geração de resíduos 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Percebe que a geração de resíduos tem 
aumentando e recomenda o descarte correto e o 
não desperdício 

3 2,94 

B Acredita que o excesso de resíduo e seus efeitos 
nocivos podem ser minimizados com a redução do 
consumo, a reciclagem e a reutilização 

25 24,51 

C Aponta os resíduos como causa dos grandes 
problemas ambientais e de saúde, alertando para 
opções de consumo sustentáveis, bem como sua 
redução, reutilização e reciclagem de materiais. 

39 38,24 

D Determina a geração de resíduos como a causa da 
poluição no planeta 

1 0,98 

E Entende que a maneira correta de lidar com os 
resíduos é evitando gerá-los e descartando-os 
corretamente 

10 9,80 

F Considera a geração de resíduos prática natural da 
vida humana, mas em excesso causa muitos 
problemas e, sua quantidade pode ser reduzida a 
partir de ações práticas do cotidiano. 

21 20,59 

G Aceita que resíduos são inevitáveis em virtude do 
consumo e, portanto, é natural conviver com os 
efeitos nocivos de sua geração. 

1 0,98 

H Alerta para a necessidade do consumo consciente 
e responsável de todos e cada um. 

2 1,96 

TOTAL 102 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Como em todo espaço educativo que possui intencionalidade, “os valores 

transmitidos e legitimados pela escola são os valores próprios da cultura 

hegemônica” (MOURA; ZUCCHETTI, 2010, p. 635-636), mas, provavelmente, os 

estudantes, embora em um contexto de muitos conflitos entre as propostas 

pedagógicas das escolas e os apelos do mundo no qual estão inseridos, estejam 

construindo uma nova forma de ver e se relacionar dentro e fora da escola.  

Apesar de “descontextualizadas e dissociadas dos pressupostos ético-

políticos, configurando-se ações pontuais que apenas respaldam e legitimam a visão 

hegemônica de homem e de sociedade” (MOURA; ZUCCHETTI, 2010, p.367), as 

propostas pedagógicas nas escolas pesquisadas apontam o início do pensamento 

alusivo às questões ambientais, que pode e deve ser ampliado e complexificado na 
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continuidade dos processos educativos para além dos contextos formais de ensino; 

a fim que essas aprendizagens sejam críticas, contínuas e transformadoras. 

Ainda que a escola seja considerada um espaço educativo privilegiado, as 

aprendizagens associadas às questões ambientais não podem encerrar-se nela; 

especialmente, porque ela não dá conta da amplitude nem profundidade dessas 

discussões, pois existem inúmeras limitações e outros interesses.  

Apesar do importante papel da escola na construção formativa dos sujeitos 

em muitas dimensões, estes precisam ir além do corpo teórico disciplinar e 

consensual desses “espaços hegemônicos de disseminação dos conhecimentos [...] 

e habilidades considerados necessários para que se integrem como força de 

trabalho eficiente nos setores produtivos da economia capitalista” (MOURA; 

ZUCCHETTI, 2010, p. 639). 

No caso das escolas particulares pesquisadas, o poder aquisitivo dos 

indivíduos deve ser um dos elementos importantes a ser considerado nas 

abordagens sobre consumo e geração de resíduos; estabelecendo sua relação com 

assuntos ligados, não apenas aos ambientes naturais e suas fragilidades, mas, 

principalmente, à economia, às diferenças de classes, à participação e influência nas 

decisões políticas, jurídicas e sociais; de modo que os estudantes percebam a 

amplitude, complexidade e contradições dos contextos nos quais estão inseridos. 
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10 INVESTIGAÇÃO COM OS DOCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

No primeiro bloco de questões direcionadas aos docentes, no tocante às 

atividades sobre consumo e geração de resíduos propostas pelas escolas e 

desenvolvidas pelos entrevistados, dos 10 professores em ambos os colégios, 9 

afirmaram desenvolver algum tipo de ação sobre os temas em estudo e, 1 declarou 

ainda não ter proposto alguma atividade em suas aulas. Portanto, 90% dos docentes 

entrevistados propuseram algum tipo de experiência educativa formal, tratando 

acerca dos temas investigados; enquanto apenas 10% declarou não ter 

oportunizado tais experiências. 

Embora seja maior o percentual de docentes que declararam desenvolver 

algum tipo de ação sobre consumo e geração de resíduos e, isto não signifique, 

necessariamente, propostas de EA, sobretudo crítica, não justifica ainda haver 

aqueles que não abordem tais temas em suas aulas, tendo em vista, a emergência 

das problemáticas ambientais, a qualidade e os recursos disponíveis nessas escolas 

e as orientações presentes em seus Projetos Político-Pedagógicos, nos temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

Tais instrumentos sugerem o desenvolvimento desses e outros inúmeros 

temas ligados às questões ambientais e oferecem pistas de como podem ser 

abordados, intencionando a proposição de alternativas elaboradas dentro de um 

processo educativo participativo e dinâmico, que estimulem a transformação dos 

sujeitos como seres interdependentes e ligados aos ecossistemas naturais. 

Dentre as 11 atividades desenvolvidas pelos docentes, totalizando 33 

declarações, a abordagem de temas transversais foi citada o maior número de 

vezes, representando 24,24% das menções. As outras vivências citadas 

correspondem respectivamente a atividades pontuais, com 18,18%; debates, com 

12,12%; discussões sobre redução do consumo e estudos dirigidos, com 9,09% 

cada; projetos, pesquisas, e vídeos, com 6,06% cada; e resolução de problemas, 

apresentações, e estudo do meio, com 3,03% cada (Gráfico 16). 
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              Gráfico 16 – Atividades/ações sobre consumo e geração de resíduos desenvolvidas  
              pelos colégios e citadas pelos docentes entrevistados 

 
              Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na análise das aprendizagens promovidas pelos docentes para os 

estudantes, sobre consumo e geração de resíduos, foram determinadas 2 categorias 

que identificam as ideias centrais elaboradas a partir das expressões chave 

presentes nas respostas dos entrevistados (Quadro 8). 

    Quadro 8 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos docentes quanto às 
    aprendizagens promovidas pelas atividades desenvolvidas com seus alunos sobre consumo e 
    geração de resíduos 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A Atividades promotoras da mudança de atitudes. 

B Atividades esclarecedoras sobre consumo, geração de resíduos e descarte. 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Nos resultados sobre as aprendizagens que os docentes acreditam promover 

aos seus alunos, a partir de atividades sobre consumo e geração de resíduos, 80% 

consideram que essas ações estimulam o desenvolvimento da capacidade crítica e 

reflexiva sobre práticas cotidianas, gerando mudanças de comportamentos nos 

estudantes e ações de cidadania que favorecem ao ambiente e contribuem para o 

desenvolvimento dos estudantes em sociedade. Enquanto apenas 20% acreditam 

na importância da transmissão de conteúdos sobre assuntos correlatos aos temas 

para redução dos resíduos e descarte correto (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Dados sobre as aprendizagens que os docentes acreditam promover acerca do consumo 
e da geração de resíduos 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Considera que atividades promotoras do 
desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva 
sobre práticas cotidianas estimulam mudanças de 
comportamentos e ações que favorecem ao 
ambiente e à sociedade. 

8 80,00 

B Considera que atividades sobre os processos de 
produção, a durabilidade dos bens e os impactos 
na natureza possibilitam a compreensão da 
importância da redução dos resíduos e do descarte 
correto. 

2 20,00 

TOTAL 10 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Ressalta-se que propostas pedagógicas disciplinares, conteudistas e 

instrucionais não produzem transformação, mas a conformação, a adequação dos 

sujeitos, uma vez que não dialogam com as subjetividades dos seres humanos nem 

atendem às necessidades ecossistêmicas. As aprendizagens precisam ir além de 

conteúdos práticos disciplinares para promover transformações dos sujeitos a partir 

dos contextos educativos ambientais.  

No segundo bloco, sobre consumo, e no terceiro, relativo à geração de 

resíduos, em ambos, 9 docentes afirmaram tratar acerca desses temas em suas 

aulas de alguma das formas citadas acima, enquanto apenas 1 admitiu nunca ter 

abordado nenhum dos dois assunto com seus alunos (Gráficos 17 e 18).  

       Gráfico 17 – Abordagem do tema consumo           Gráfico 18 – Abordagem do tema geração de 
       pelos docentes entrevistados                                 resíduos pelos docentes entrevistados 

                        
      Fonte: Dados da pesquisa, 2016                          Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na análise das formas que os docentes consideram mais adequadas e 

eficientes para abordagem do consumo a serem desenvolvidas nas escolas 

pesquisadas, foram determinadas 6 categorias que identificam as ideias centrais 

elaboradas a partir das expressões chave presentes nas respostas dos 

entrevistados (Quadro 9). 
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     Quadro 9 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos docentes quanto à 
     forma mais adequada para abordagem do consumo na escola 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A De forma reflexiva e provocadora da mudança de atitudes. 

B Por meio de atividades que ajudem à percepção e à criticidade. 

C De forma interdisciplinar. 

D De forma esclarecedora. 

E De forma integrada à arte e à cultura. 

F Guiada pela interação entre professores e estudantes. 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Nos resultados das questões pertinentes à abordagem do consumo na 

escola, 70% dos docentes acreditam nas atividades reflexivas que motivem a 

percepção e a criticidade sobre os aspectos relacionados ao tema, estimulem 

atitudes benéficas à sociedade e ao meio e, como as formas mais adequadas e 

eficientes para serem desenvolvidas pedagogicamente com os estudantes (Tabela 

5). 

   Tabela 5 – Dados sobre a forma que os docentes consideram mais adequada para abordagem  
   do tema consumo na escola 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Considera que o consumo deve ser tradado em 
atividades que evidenciem os problemas gerados e 
estimulem atitudes benéficas à sociedade e ao 
meio. 

3 30,00 

B Acredita na motivação da percepção e criticidade 
acerca do consumismo e da influência da mídia a 
partir de atividades que abordem o tema. 

2 20,00 

C Valoriza a abordagem interdisciplinar do consumo, 
em processos reflexivos e/ou práticos. 

2 20,00 

D Propõe atividades que esclareçam sobre o 
consumo. 

1 10,00 

E Sugere a abordagem do consumo em atividades 
conectadas a artistas ou movimentos culturais. 

1 10,00 

F Entende que o consumo deve ser abordado 
tomando como referência critérios adotados pelo 
professor. 

1 10,00 

TOTAL 10 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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Na investigação sobre os aspectos importantes contidos nas abordagens da 

geração de resíduos pelos docentes, das 16 afirmativas realizadas, foram 

identificados 8 pontos relevantes citados pelos entrevistados. Destes, a produção de 

resíduos e suas implicações foi o ponto mais citado, representando 31,25% do total 

dos pontos mencionados; enquanto outras questões também consideradas 

importantes foram mencionadas em menor número de vezes (Gráfico 19). 

                  Gráfico 19 – Aspectos considerados importantes pelos docentes na abordagem 
                  da geração de resíduos 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os aspectos significativos às abordagens sobre resíduos destacados pelos 

docentes expressam mais resultados e efeitos que causas e motivações desse 

fenômeno; sendo a relação com o consumo apontada apenas 4 vezes, 

representando 25% das preocupações mencionadas. 

Na análise dos aspectos considerados mais importantes pelos docentes para 

serem abordados no que corresponde à geração de resíduos na escola, foram 

determinadas 3 categorias que identificam as ideias centrais elaboradas a partir das 

expressões chave presentes nas respostas dos entrevistados (Quadro 10). 
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     Quadro 10 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos docentes quanto à 
     forma mais adequada para abordagem da geração de resíduos na escola 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A Aspectos sobre consumo, geração de resíduos e descarte. 

B Aspectos sobre os impactos gerados pelos resíduos. 

C Aspectos sobre preservação do ambiente. 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Nos resultados sobre os aspectos considerados mais importantes na 

abordagem da geração de resíduos na escola, 66,66% dos docentes entendem o 

consumo como tema claramente associado, uma vez que se trata da principal causa 

da existência dos resíduos. Apenas 33,33% dos entrevistados preferem tratar da 

geração de resíduos a partir de assuntos ligados à preservação da natureza (Tabela 

6). 

Tabela 6 – Dados sobre os aspectos considerados mais importantes pelos docentes na 
abordagem da geração de resíduos na escola 

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Entende que o consumo, a produção 
desnecessária, o uso e o descarte corretos, são 
aspectos importantes a serem relacionados à 
abordagem da geração de resíduos. 

4 44,44 

B Considera que as causas e os impactos ligados à 
geração de resíduos devem ser prioritariamente 
abordados. 

2 22,22 

C Acredita que assuntos relacionados às formas de 
preservação do ambiente são os aspectos mais 
importantes a serem relacionados à abordagem 
dos resíduos sólidos. 

3 33,33 

TOTAL 9 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Ressalta-se a importância de tratar a geração de resíduos a partir de 

abordagens para além das formas de preservação dos ambientes naturais, de modo 

a não restringir os debates no espaço escolar, prejudicando a percepção do todo e 

das múltiplas relações entre os ambientes e os fenômenos do consumo e da 

geração de resíduos. Particularidades humanas culturais e fatos históricos sociais 

precisam ser levados em conta nas abordagens pedagógicas alusivas à geração de 

resíduos, bem como as motivações que levam ao consumo, no intuito de ampliar as 

discussões, construir aprendizagens significativas e colaborar para o despertar de 

ações benéficas diante das questões ambientais. 
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Ainda no terceiro bloco, embora os docentes tenham destacado poucas vezes 

aspectos importantes na abordagem da geração de resíduos relacionados ao 

consumo, 100% desses entrevistados afirmaram acreditar ser possível a escola 

colaborar com seus estudantes para a construção de uma cultura de 

responsabilidade diante da geração de resíduos. Entretanto, se a geração de 

resíduos está diretamente ligada ao ato de consumir, possivelmente o sentido e a 

eficácia para a construção dessa nova cultura, se dará apenas quando forem esses 

temas abordados de maneira indissociável. 

Evidencia-se a importância da formação de professores com habilidades 

pedagógicas para propor vivências contextualizadas, estimulantes e capazes de 

construir junto com os estudantes processos contínuos e crescentes de 

amadurecimento e complexidade das discussões e ações voltadas às questões 

ambientais, com foco nos temas investigados. 

Na análise das maneiras consideradas mais adequadas pelos docentes para 

a escola contribuir para uma cultura de responsabilidade diante da geração de 

resíduos, foram determinadas 3 categorias que identificam as ideias centrais 

elaboradas a partir das expressões chave presentes nas respostas dos 

entrevistados (Quadro 11). 

             Quadro 11 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos docentes 
             sobre a maneira da escola contribuir para uma cultura de responsabilidade diante da  
             geração de resíduos 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A A partir de projetos educativos dentro e fora da escola 

B A partir de atividades reflexivas 

C A partir de abordagens expositivas e práticas 

             Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Na prática pedagógica, tais categorias não são, nem devem ser, 

necessariamente excludentes, entretanto foram elaboradas a partir das respostas 

dos docentes que ao manifestarem uma não mencionaram outras. Essas propostas 

são complementares; precisam estar articuladas e contextualizadas; necessitam 

revisões e aperfeiçoamentos; e demandam a participação de todos os envolvidos no 

processo, a fim de que sejam coerentes, eficazes e frutíferas. 

Os resultados sobre as maneiras mais adequadas da escola contribuir para 

uma cultura de responsabilidade diante da geração de resíduos, revelam que 
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66,67% dos docentes acreditam em projetos interdisciplinares por meio de ações 

que orientem para a sustentabilidade ambiental (Tabela 7). 

    Tabela 7 – Dados sobre a maneira como os docentes consideram ser possível a escola contribuir 
    para uma cultura de responsabilidade diante da geração de resíduos  

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Acredita que escola pode contribuir para uma 
cultura de responsabilidade diante da geração de 
resíduos a partir de projetos interdisciplinares, 
paralelos, ou com parcerias, dentro e fora da 
escola, por meio de ações que orientem para a 
sustentabilidade. 

6 66,67 

B Valoriza atividades reflexivas sobre redução dos 
resíduos como forma da escola contribuir para uma 
cultura de responsabilidade diante da sua geração. 

1 11,11 

C Considera que abordagens sobre o assunto em 
palestras, vídeos, vivências e reflexões podem 
contribuir para uma cultura de responsabilidade 
diante da geração de resíduos. 

2 22,22 

TOTAL 9 100,0 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

No quarto bloco, sobre EA, 100% dos docentes entrevistados a consideram 

como necessária na escola, sobretudo no que diz respeito ao trato dos temas aqui 

estudados; ainda que uma professora, de artes, tenha informado nunca ter proposto 

em suas aulas tais vivências. 

Na análise correspondente à importância da EA e as atitudes que ela pode 

estimular, foram determinadas 2 categorias que identificam as ideias centrais 

elaboradas a partir das expressões chave presentes nas respostas dos docentes 

(Quadro 12). 

     Quadro 12 – Categorias que classificam a ideia central das respostas dos docentes sobre a 
     importância da educação ambiental e as atitudes que ela pode estimular 

CATEGORIA IDEIA CENTRAL 

A Aprendizagens sobre consumo e geração de resíduos. 

B Formação voltada à relação de respeito ao outro e ao meio. 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Nos resultados sobre a importância dada pelos docentes à EA e às atitudes 

que ela pode estimular, 70% identificam-na como uma possibilidade de 

aprendizagem acerca do consumo e da geração de resíduos; embora, de acordo 

com alguns entrevistados, esses temas devessem ser aprofundados em disciplina 

específica; discurso não ultrapassado, ainda que Política Nacional de Educação 

Ambiental recomende sua abordagem de forma interdisciplinar (Tabela 8). 
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   Tabela 8 – Dados sobre a importância da educação ambiental considerada pelos docentes e as 
   atitudes que ela pode estimular  

Categoria Ideia Central 
Número de 
respostas 

% 

A Identifica na educação ambiental a possibilidade de 
entender e praticar ações de cuidado com o 
ambiente, diante do consumo e da geração de 
resíduos; cujos temas poderiam ser aprofundados 
se houvesse uma disciplina específica para tal. 

7 70,00 

B Situa a importância da educação ambiental na 
oportunidade de contribuir para uma formação 
colaborativa e democrática, a partir de vivências 
que estimulam o respeito a si mesmo, ao outro e ao 
ambiente, dentro e fora da escola. 

3 30,00 

TOTAL 10 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os dados da pesquisa mostram que a EA proposta nas instituições 

investigadas tem se limitado à abordagem da geração de resíduos; embora esse 

tema deva ser tratado com o intuito de proporcionar a reflexão dos padrões de 

organização da sociedade e transformação dos modelos de consumo.  

A EA não pode se resumir ao tratamento de temas dessa natureza, pois esse 

valioso processo pedagógico oferece oportunidades mais complexas, amplas e 

profundas a partir de análises reflexivas e vivências transformadoras comprometidas 

com a formação de sujeitos críticos capazes de intervir na busca de alternativas às 

questões ambientais. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sem pretensão de considerar acabada a temática investigada, apresentam-se 

algumas considerações finais que sintetizam as análises realizadas e convertem-se 

em estímulos para questionamentos posteriores e subsídios a novas pesquisas. 

Aprofundamentos e ampliações das análises são igualmente possíveis às inúmeras 

áreas do conhecimento, em virtude do caráter transdisciplinar da temática. 

As abordagens sobre consumo e geração de resíduos estão presentes no 

cotidiano dos dois colégios investigados; embora o segundo tema seja muito mais 

explorado a partir de atividades teóricas e práticas acerca das problemáticas 

ambientais nas propostas pedagógicas dessas instituições. 

Os estudantes participantes desta pesquisa estão inseridos em um contexto 

educativo privilegiado no que diz respeito às estruturas pedagógicas e de apoio 

presentes nos espaços escolares e, que podem oferecer oportunidades 

interdisciplinares interessantes para tratar dos temas em estudo. 

As aprendizagens construídas pelos estudantes sobre os temas investigados 

estão voltadas principalmente para o cuidado ambiental, o reaproveitamento, a 

reciclagem e o descarte correto de materiais e, ocorrem de forma pontual, 

fragmentada e desconectada, sem alcançar a amplitude e complexidade possível 

para reflexões associadas a estes temas. 

Dessa forma, tais propostas, imersas em abordagens conservacionistas, não 

permitem aos estudantes relacionarem esses temas aos aspectos econômicos, 

políticos e sociais, fundamentados nos valores e modelos dominantes; concebem-se 

vivendo em um planeta que depende deles e não o contrário.  

As concepções dos estudantes sobre consumo são, majoritariamente, ligadas 

à mera relação de uso; demonstrando o baixo nível de complexidade, amplitude e 

conexões estabelecido nas abordagens sobre esse tema; ficando clara também a 

desarticulação com suas compreensões a respeito da geração de resíduos. 

Os estudantes entendem a geração de resíduos relacionada aos grandes 

problemas ambientais de ordem exclusivamente natural, evidenciados em 

consequências externas aos seus espaços de convivência. Portanto, evitar o 

excesso e descartar corretamente os seus resíduos tornam-se um favor ao planeta, 

aos ecossistemas naturais e a outros seres humanos que sofrem os efeitos do 

modelo de consumo pautado na produção e no lucro legitimado pela sociedade. 
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Os efeitos nocivos do consumo são compreendidos pelos estudantes sem 

internalizar as aprendizagens desses temas, carecendo de serem relacionados aos 

seus contextos educativos mais amplos, fora da escola, em que se tomem os graves 

problemas ambientais para além da visão reduzida de suas consequências 

desconectadas das subjetividades humanas e, das relações de interdependência 

entre todas as formas de vida.  

O poder aquisitivo dos indivíduos presentes nas escolas particulares 

estudadas precisa ser assunto conectado às abordagens relativas ao consumo e à 

geração de resíduos; relacionando-o, não apenas aos ambientes naturais e suas 

fragilidades, mas, principalmente, aos aspectos ligados ao controle  da economia, às 

desigualdades sociais, à participação política, às decisões jurídicas, às assistências 

sociais; de modo que os estudantes percebam a amplitude, as complexidades e 

contradições dos contextos nos quais estão inseridos. 

Os Projetos Político-Pedagógicos dessas escolas, os temas transversais dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e a Política Nacional de Educação Ambiental 

sugerem o desenvolvimento dos temas em estudo e outros ligados às questões 

ambientais, para a proposição de alternativas elaboradas dentro de um processo 

educativo participativo, dinâmico, que estimulem a transformação dos indivíduos em 

seres sensíveis, solidários, interdependentes, (re)reconectados aos ecossistemas 

naturais. 

A importância em tratar dos temas ambientais no cotidiano das escolas 

pesquisadas representa uma possibilidade ainda incipiente de EA como perspectiva 

pedagógica. Nessas instituições ainda predominam abordagens conservacionistas 

na prática da EA, nas quais prevalece a visão ingênua de contribuição para as 

questões ambientais a partir de mudanças comportamentais individuais e pontuais.  

A EA não pode se resumir a propostas pedagógicas com abordagem de 

temas dessa natureza, pois oferece oportunidades transdisciplinares infinitamente 

mais complexas, amplas e profundas a partir de análises reflexivas 

multidimensionais e vivências transformadoras comprometidas com a formação de 

sujeitos críticos capazes de intervir coletivamente na busca de alternativas às 

questões ambientais. 

O que ocorre nesses colégios com as práticas pedagógicas ambientais e em 

particular nas abordagens dos temas em destaque são expressões locais dos 

processos didáticos em nível regional no que se refere à EA formal e, refletem os 
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padrões de sociabilidade, o modelo de consumo e importância do conhecimento 

técnico exigido pelo mercado de trabalho. 

Os docentes podem, e devem, empenharem-se na construção de novos 

paradigmas, que possibilitem aos estudantes aprendizagens significativas e 

transformadoras a partir de abordagens conectadas às subjetividades humanas e às 

questões que vão além dos espaços físicos e conceituais da escola, favorecendo ao 

início do ser/fazer ambiental empenhado, contínuo e atuante diante dos problemas 

advindos da relação entre consumo e geração de resíduos. 

A escola precisa ser mais que um espaço para transmissão de 

conhecimentos, empenhar-se para oportunizar a construção coletiva, dinâmica e 

crítica de saberes fundamentados na liberdade e no diálogo. Por isso, estes atores 

responsabilizados pela EA escolar tem o compromisso de questionar criticamente 

não apenas as referências éticas, políticas e pedagógicas de suas próprias práticas, 

mas suas concepções de sociedade, de escola e de ensino; transformando o 

pensamento e as práticas dominantes da educação; libertando-se de amarras vazias 

ou paralisantes. Desse modo, leis também devem ser analisadas, discutidas e 

reformuladas; afinal discussão enriquece muito mais que consenso. 

A articulação entre docentes, escolas, universidades, ONGs e outras 

instituições que viabilizem a formação e a qualificação dos educadores ambientais 

podem contribuir significativamente ao aprimoramento do processo pedagógico com 

vistas à formação e multiplicação de sujeitos críticos capazes de intervir na busca de 

alternativas às questões ambientais, a partir da transformação dos modelos de 

consumo.  

Os resultados desse trabalho representam o início ou as bases para estudos 

desenvolvidos posteriormente, tendo em conta as múltiplas manifestações 

expressas pela EA nos espaços formais de ensino e, a análise das propostas 

pedagógicas reflexivas do sistema de produção que progressivamente fragilizam as 

relações humanas e ameaçam a natureza. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos estudantes 

 

 

Entrevistado (a) (Nome fictício): _________________________ Idade: __________ 

Colégio: ____________________________ Ano escolar: _____________________ 

Vivência escolar: ____________________ Data: _______/__________/__________ 

 

 

1. Você participou ou participa de alguma atividade ou ação da sua escola 

sobre Consumo e Geração de Resíduos (lixo)? 

 

a) Sim Não      

 

Caso sim: 

b) Quais? Por quanto tempo? 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Quais aprendizagens você tem construído por meio dessas atividades ou 

ações?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Sobre Consumo: 

 

a) Para você o que é consumo?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) O que você pensa sobre os efeitos nocivos (ruins) do ato de consumir? 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) É possível consumir de forma responsável? 

 

     Sim Não      

 

Caso sim: 

d) Como? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e) O que você costuma consumir mais? 

 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Sobre Resíduos (lixo):  

 

a) Você: 

 

Gera muitos resíduos  

 

Gera poucos resíduos 

 

Gera de maneira equilibrada 

 

Não gera resíduos 

 

b) O que você pensa sobre a geração de resíduos (lixo)? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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c) No seu dia a dia, que tipo de resíduo (lixo) você gera mais? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
d) Quais resíduos (lixo) você acha que poderia reduzir? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

e) De que maneira? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos docentes 

 

 

Entrevistado (a) (Nome fictício): _________________________ Idade: __________ 

Colégio: __________________________ Disciplina: _________________________ 

Data: ________/__________/___________ 

 

 

1. Quais atividades ou ações você desenvolve com seus alunos sobre os 

temas Consumo e Geração de Resíduos? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. Você considera que essas atividades ou ações promovem que tipo de 

aprendizagem?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Sobre Consumo: 

 

a) O tema Consumo é abordado em sua disciplina:  

 

Sim   Não 

 

Caso sim: 

b) Como você considera que o tema Consumo deve ser abordado na escola? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Sobre Geração de Resíduos: 

 

a) O tema Geração de Resíduos é abordado em sua disciplina:  
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Sim   Não 

 

Caso sim: 

b) Na abordagem sobre Geração de Resíduos quais aspectos são considerados 

mais importantes? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Você acredita que é possível a escola colaborar com seus estudantes para uma 

cultura de responsabilidade na geração de resíduos? 

 

Sim   Não 

 

Caso sim: 

d) De que maneira? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Sobre Educação Ambiental: 

 

a) Você considera a Educação Ambiental como necessária na escola? Por que? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) Quais as atitudes você considera que podem ser estimuladas pela Educação 

Ambiental? 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos estudantes reformulado para análise 

quantitativa 

 

 

BLOCO 1 – OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

1 - Você participou ou participa de alguma atividade ou ação da sua escola sobre consumo 

e geração de resíduos (lixo)? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

2 - Caso a resposta anterior seja sim: Quais atividades? 

 

(   ) Reaproveitamento de lixo compostagem 

(   ) Reaproveitamento de materiais recicláveis nas aulas 

(   ) Reciclagem de papel 

(   ) Recolhimento de lixo na escola 

(   ) Projeto coleta de óleo usado 

(   ) Projeto de coleta seletiva 

(   ) Atividades em parceria com outras instituições 

(   ) Projeto captação de água da chuva 

(   ) Projeto de robótica sobre consumo, consumismo e lixo 

(   ) Outras atividades 

(   ) Não informou 

 

 

3 - Quanto tempo? 

 

(   ) 30 minutos 

(   ) 2 dias 

(   ) 3 dias 

(   ) 1 semana 

(   ) 1 mês 
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(   ) 2 meses 

(   ) 4 meses 

(   ) 1 semestre 

(   ) 1 ano 

(   ) 2 anos 

(   ) 5 anos 

(   ) 10 anos 

(   ) 11 anos 

(   ) 12 anos 

(   ) Não informou 

 

 

4 - Quais aprendizagens você tem construído por meio dessas atividades ou ações? 

 

(   ) Sobre reciclagem 

(   ) Sobre a importância em reaproveitar 

(   ) Sobre degradação ambiental 

(   ) Sobre o risco das ações humanas para o planeta 

(   ) Cuidado com o espaço escolar 

(   ) Sobre a importância em reduzir o consumo 

(   ) Sobre a importância e a utilidade da compostagem 

(   ) Sobre a importância em reduzir a geração de lixo 

(   ) Sobre a importância de evitar o desperdício 

(   ) Cuidado ambiental 

(   ) Outras aprendizagens (descarte correto do lixo, responsabilidade ambiental individual e 

coletiva) 

(   ) Não respondeu 

 

 

BLOCO 2 – SOBRE CONSUMO 

 

 

1 - Para você o que é consumo? 

 

(   ) Como relação de uso 

(   ) Relação uso/descarte 

(   ) Excesso (consumo exacerbado, sem limites refletindo na geração de resíduos) 
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(   ) Uso dos bens naturais 

(   ) Resposta sem relação com a pergunta 

 

 

2 - O que você pensa sobre os efeitos nocivos do ato de consumir? 

 

(   ) Esgota os bens naturais 

(   ) Geração de resíduos 

(   ) Resulta em problemas ambientais (poluição, aquecimento global, irreversibilidade dos 

problemas) 

(   ) Devem ser evitados 

(   ) Afeta o ambiente e as pessoas 

(   ) Poderiam ser evitados a partir do esclarecimento da população 

(   ) Resposta sem relação com a pergunta 

 

 

3 - É possível consumir de forma responsável? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

4 - Caso a resposta anterior tenha sido sim, como? 

 

(   ) Evitando os descartáveis 

(   ) Reduzindo o consumo 

(   ) Refletindo sobre o consumo 

(   ) Consumindo de forma responsável 

(   ) Evitando o desperdício 

(   ) Reutilizando 

(   ) Economizando 

(   ) Reduzindo a produção de lixo 

(   ) Respeitando a natureza 

(   ) Reciclando 

(   ) Descartando de modo correto 

(   ) Não respondeu 

(   ) Resposta sem relação com a pergunta 
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5 - O que você costuma consumir mais? 

 

(   ) Energia elétrica 

(   ) Alimentos em geral (sobretudo lanches industrializados) 

(   ) Vestuário e acessórios 

(   ) Livros, revistas e material escolar 

(   ) Tecnologia 

(   ) Água 

(   ) Outros (utensílios de cozinha, brinquedos, embalagens) 

 

 

BLOCO 3 – SOBRE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

 

1 - Sobre resíduos (lixo) Você: 

 

(   ) Gera muitos resíduos 

(   ) Gera poucos resíduos 

(   ) Gera de maneira equilibrada 

(   ) Não gera resíduos 

(   ) Não respondeu 

 

 

2 - O que você pensa sobre a geração de resíduos (lixo)? 

 

(   ) Não tem a devida importância 

(   ) Gera diversos problemas ambientais (poluição, aquecimento, risco à saúde, contamina o 

ambiente) 

(   ) Está relacionado ao consumismo 

(   ) É possível reduzir 

(   ) Tem aumentado muito 

(   ) Está relacionado ao tipo de produto consumido (biodegradável, reciclado, sustentável) 

(   ) É preciso refletir e reduzir 

(   ) Normal, faz parte da sociedade 

(   ) Está relacionado ao descarte incorreto 

(   ) É uma responsabilidade individual 
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(   ) Nocivo para a sociedade 

(   ) É um problema 

(   ) Gerado pela ausência de conhecimento 

(   ) Difícil solução 

(   ) Inevitável 

(   ) Não respondeu 

(   ) Resposta sem relação com a pergunta 

 

 

3 - No seu dia a dia, que tipo de resíduo (lixo) você gera mais? 

 

(   ) Papel 

(   ) Resíduos orgânicos 

(   ) Plástico (sobretudo embalagens de lanches industrializados) 

(   ) Alumínio 

(   ) Vidro 

(   ) Outros (água, madeira, roupas) 

 

 

4 - Quais resíduos (lixo) você acha que poderia reduzir? 

 

(   ) Papel 

(   ) Resíduos orgânicos 

(   ) Plástico (sobretudo embalagens de lanches industrializados) 

(   ) Água e/ou energia 

(   ) Outros (alumínio, pasta dental e xampu, roupas, todos, nenhum) 

 

 

5 - De que maneira você poderia reduzir esses resíduos (lixo)? 

 

(   ) Reduzindo o consumo 

(   ) Mudando hábitos 

(   ) Reciclando 

(   ) Economizando 

(   ) Reutilizando/reaproveitando 

(   ) Consumo responsável 

(   ) Evitando desperdício 
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(   ) Esclarecendo sobre os problemas produzidos pela geração de resíduos 

(   ) Descarte correto 

(   ) Não sei 

(   ) Resposta sem relação com a pergunta 
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APÊNDICE D – Questionário aplicado aos docentes reformulado para análise 

quantitativa 

 

 

BLOCO 1 – OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

1- Quais atividades ou ações você desenvolve com seus alunos sobre os temas Consumo e 

Geração de Resíduos? 

 

(   ) Redução de consumo 

(   ) Resolução de problema 

(   ) Projetos 

(   ) Debates 

(   ) Apresentações 

(   ) Vídeos 

(   ) Temas transversais 

(   ) Pesquisas 

(   ) Estudo dirigido 

(   ) Estudo do Meio 

(   ) Atividades pontuais 

(   ) Nenhuma 

 

 

BLOCO 2 – SOBRE CONSUMO 

 

 

2- O tema Consumo é abordado em sua disciplina? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

BLOCO 3 – SOBRE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

 

3- O tema Geração de Resíduos é abordado em sua disciplina? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

4- Na abordagem sobre Geração de Resíduos quais aspectos são mais importantes? 

 

(   ) Produção de resíduos e suas implicações 

(   ) Descarte responsável dos resíduos 

(   ) Relação entre consumo e a pressão sobre os bens naturais 

(  ) Relação entre a geração de resíduos, escassez dos recursos naturais e poluição 

ambiental 

(   ) Processo de produção, uso e descarte 

(   ) Causas da geração de resíduos e seus impactos sociais e ambientais 

(   ) Questões inerentes ao consumismo e suas implicações 

(   ) Importância do desenvolvimento sustentável 

(   ) Não respondeu 

 

 

BLOCO 4 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

5- Você acredita que é possível a escola colaborar com os seus estudantes para um cultura 

de responsabilidade diante da Geração de Resíduos? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

 

6- Você considera a Educação Ambiental como necessária na escola? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 


