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medidas para evitar o desperdício de recursos naturais
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Resumo: A questão ambiental tem sido abordada nos diferentes setores da sociedade, pois o modelo
de desenvolvimento econômico prioriza o ato de consumir, fato que colabora para o aparecimento de
diversos  problemas  ambientais  provenientes,  por  vezes,  do  consumo  exagerado  de  produtos
industrializados sem logística reversa e tantos outros problemas gerados pelo modelo de consumo
praticado pela sociedade. Nesse sentido, acreditamos que a educação escolar e os professores de
Geografia possuem papel fundamental na luta pela preservação do meio ambiente e produção de
uma consciência ecológica, principalmente porque é por meio de seus mecanismos, suas ferramentas
de trabalho e as bases teóricas que fundamentam a disciplina de geografia é possível pensar em
ações transformadoras na escola.  O objetivo central do trabalho é desenvolver um debate acerca do
uso  racional  e  irracional  dos  recursos  naturais  de forma a contribuir  para  a  prática  do consumo
consciente e combate ao desperdício envolvendo alunos do 6º ano A do Colégio Estadual Olavo Bilac
do município de Cantagalo, no Paraná e seus familiares, os quais participaram de todo o processo de
construção, desenvolvimento e finalização das ações previstas no Projeto de Intervenção na Escola.
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1. Introdução

De  acordo  com  Gadotti  (2009),  a  educação  ambiental  (EA)  e  o

desenvolvimento sustentável não preveem extinguir o consumo para preservar os

recursos  naturais,  mas  buscam  conscientizar  as  pessoas  para  que  promovam

mudanças de hábitos e de padrões de consumo e, sobretudo visa estabelecer na

sociedade a produção para suprir as necessidades de moradia, alimentação, saúde,

educação, para manter a qualidade de vida de todos, inclusive das gerações futuras,

como já mencionava a Carta de Belgrado (1975), importante documento relacionado

às questões ambientais.

A proposta de trabalho desenvolvida, dentro do programa PDE (Programa de

Desenvolvimento Educacional), teve por objetivo debater o uso racional e irracional

dos recursos naturais, de forma a contribuir para a prática do consumo consciente e

a redução do desperdício.  O trabalho envolveu alunos do 6º  ano A,  do  Colégio

Estadual  Olavo  Bilac  Ensino  Fundamental,  Médio  e  Normal,  localizado  na  zona

urbana do município de Cantagalo-PR. 
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Especificamente buscou-se: debater a importância dos recursos naturais na

vida  das  pessoas  e  as  transformações  ambientais  decorrentes  do  seu  uso;

compreender  a  relação  existente  entre  o  consumo  e  os  problemas  ambientais;

Discutir  o papel da propaganda como agente de consumo e levantar atitudes de

desperdício  na  escola  e  em  casa,  além  de  investigar  junto  com  os  alunos

participantes os atos antidesperdício em casa, por exemplo: práticas de economia

de água, energia elétrica, de alimentos dentre outras. Para alcançar os objetivos

foram realizadas discussões acerca dos temas propostos, com o auxílio de textos,

imagens, poemas, pesquisas, vídeos, atividades, confecção de cartazes e objetos a

partir de materiais descartados. 

Por fim, foi organizada uma exposição com o objetivo de compartilhar com

todos os alunos do Colégio e comunidade as ações praticadas no dia a dia que

podem  ser  adotadas  para  evitar  o  desperdício.  Neste  evento,  também  foram

expostas as atividades realizadas pelos alunos no decorrer do trabalho.

2. Breve Histórico da Educação Ambiental (EA)

O  meio  ambiente  e  a  educação  ambiental  são  assuntos  abordados  há

décadas, em diversos e distintos ambientes, nos meios científicos e não científicos.

Esta preocupação é decorrente principalmente dos problemas presentes na vida das

pessoas, como poluição do ar, enchentes, falta de água potável, desmatamentos e

surge da demanda de práticas menos danosas ao meio. 

Segundo Gadotti (2009),  em 1968, realizou se em Roma uma reunião com

economistas  e  cientistas  para  discussão do consumo dos recursos  naturais  e  o

crescimento  da  população  mundial.  O  “clube  de  Roma,”  como  ficou  conhecido,

alertava a humanidade sobre o ritmo de crescimento que poderia pôr em risco a

sobrevivência da espécie. Estas conclusões elevaram o problema ambiental a nível

planetário e em 1972, as Organizações das Nações Unidas (ONU), realizaram em

Estocolmo na Suécia, a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Onde

foram tratadas questões relacionadas à pobreza e a distribuição da renda, mas o

grande tema foi a poluição, principalmente a causada pelas indústrias. Os países

desenvolvidos reconheceram que eram eles que mais poluíam a Terra, mas não se

comprometeram  a  evitar  a  poluição,  diziam  que  é  o  preço  que  se  paga  pelo

progresso.



 Posteriormente  ocorreram  muitas  discussões  sobre  a  preservação  do

ambiente,  e de acordo com Mota Junior (2009),  em 1975,  foi  elaborado um dos

principais  documentos  da  Educação  Ambiental  a  “Carta  de  Belgrado”,  cujos  os

princípios eram:

Desenvolver um cidadão consciente do ambiente total, preocupado com os
problemas  associados  a  esse  ambiente  e  que  tenha  conhecimento,  as
atitudes, motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar o individual
e coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas atuais e
prevenir os futuros. (MOTA, 2009, p.119-120)

Em 1977, foi realizada em Tbilissi, na Geórgia (ex URSS), uma Conferência

sobre Educação Ambiental,  onde foram apresentados os primeiros trabalhos que

estavam sendo desenvolvidos em diversos países.  Para  Pellicione (1998),  neste

momento define-se a importância da EA como processo permanente e amplo que

deve  considerar  o  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  nos  aspectos  naturais  e

culturais. Segundo Leff (2001), em Tbilissi foram elaborados princípios e orientações

para a EA, sendo dois os princípios básicos:

1) Uma nova ética que orienta os valores e comportamentos sociais para os
objetivos  de sustentabilidade ecológica  e  equidade social.  2)  Uma nova
concepção  de  mundo  como  um  sistema  complexo  levando  a  uma
reformulação  do  saber  e  a  uma reconstituição  do  conhecimento.  Neste
sentido,  a  interdisciplinaridade  se  converteu  num princípio  metodológico
privilegiada educação ambiental. (LEFF, 2001,p.237)

No Fórum Global da Rio-92 (Eco-92), ocorrido no Rio de Janeiro a principal

decisão tomada foi a aprovação entre outros documentos da “Agenda 21” contendo

propostas  e  ações  para  reverter  o  processo  de  destruição  do  meio  ambiente  e

consagrou  o  conceito  de  desenvolvimento  sustentável,  conforme Gadotti  (2009).

Neste contexto Pelicione (1998, p. 21), cita alguns princípios estabelecidos sobre EA

nesta conferência:

A educação ambiental  é um direito de todos,  somos todos aprendizes e
educadores;  -  deve  ter  como base o pensamento crítico  e  inovador  em
qualquer tempo ou lugar em seus modos formal e não formal promovendo a
transformação e a construção da sociedade; - é individual e coletiva. Tem
propósito  de  formar  cidadãos  com  consciência  local  e  planetária  que
respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações; -  a
educação  ambiental  não  é  neutra,  mas  ideológica;  -deve  integrar
conhecimentos,  aptidões,  valores,  atitudes  e  ações,  convertendo  cada
oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis.



Em 1997 foi à vez de Quioto no Japão. De acordo com Gadotti (2009), nesta

conferência foram estabelecidos compromissos, no chamado Protocolo de Quioto,

entre os países participantes,  para a redução dos gases que contribuem para o

aumento do efeito estufa. Posteriormente em 2002, aconteceu em Johanesburgo na

África do Sul a conferência Rio mais 10 com o objetivo de avaliar os avanços e os

obstáculos para a realização dos compromissos assumidos na Rio 92 (Eco-92) onde

constatou-se  fracassos  com  relação  a  aplicação  das  medidas  tomadas,

principalmente com a confirmação do aumento da temperatura do planeta. Nos anos

seguintes continuaram acontecendo reuniões e conferências sobre o meio ambiente

e a qualidade de vida da população.  Segundo Ferreira (2012),  no ano de 2012,

aconteceu no Brasil, a Rio mais 20, que apontou a pobreza como o maior desafio a

ser combatido. Este evento teve grande repercussão internacional e contou com a

participação de 188 países que se comprometeram a investir nos próximos dez anos

no desenvolvimento sustentável; transportes, energia, economia verde e proteção

ambiental,  além  de  investimentos  em  educação  e  incentivos  na  geração  de

empregos. 

Em escala nacional, a educação ambiental passa ter maior importância na

sociedade,  a  partir  de  1988,  quando  se  torna  exigência  constitucional  em nível

federal, estadual e das leis orgânicas municipais:

O  art.  225  determina  que  todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente  equilibrado,  bem de  uso  comum do  povo  e  essencial  à
sadia qualidade de vida, impondo se ao poder público e a coletividade, o
dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações e
no art. 225-VI cabe ao poder público promover a educação ambiental em
todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente. (PELICIONE, 1998, p.29)

Em 1997,  foram divulgados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),

desenvolvidos pelo MEC. De acordo com este documento, a mídia vem tratando as

questões ambientais, muitas vezes de maneira superficial ou equivocada e é desta

mesma forma que as informações chegam até as crianças e suas famílias. Para

resolver  tais  equívocos,  o  professor  precisa  conhecer  o  assunto  e  estar  em

permanente atualização, visto que ao trabalhar com a temática meio ambiente, não

discutirá  de  forma  isolada  a  necessidade  de  preservar  o  ambiente  natural  para

garantir  a  sobrevivência  das  espécies  vegetais  e  animais,  discutirá  também

questões que envolvem a garantia da qualidade de vida da população. o direito que



todos têm a uma vida digna. E a escola deverá oferecer ao longo das séries do

ensino  fundamental  meios  para  que  o  aluno  compreenda  os  fatos  naturais  e

humanos:

E adote  posturas  pessoais  e  comportamentos  sociais  que  lhe  permitam
viver  numa  relação  construtiva  consigo  mesmo  e  com  o  seu  meio,
colaborando  para  que  a  sociedade  seja  ambientalmente  sustentável  e
socialmente justa; protegendo, preservando todas as manifestações de vida
no planeta; e garantindo as condições para que ela prospere em toda a sua
força, abundância e diversidade (PCN Meio Ambiente e Saúde, 1997, p.53)

Em  2008,  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná,  publicou  as

Diretrizes Curriculares da Educação Básica destacando o tema meio ambiente em

todas as disciplinas do currículo básico. No que tange à Disciplina de Geografia a

abordagem deve contemplar além das questões naturais, também aspectos sociais

e econômicos.

Ao entender ambiente pelos aspectos sociais e econômicos, os problemas
socioambientais passam a compor, também, as questões de pobreza, da
fome, do preconceito,  das diferenças culturais,  materializadas no espaço
geográfico. (DCE. 2008, p.73)

                    

Nesse âmbito, segundo Gadotti (2009), a educação ambiental deve trabalhar

com a noção de  cidadania planetária  (mundial), ou seja, perceber a Terra como

unidade única, superorganismo vivo em constante evolução, ou seja, transmitir  a

ideia de que, tudo o que for feito repercutirá sobre os todos os habitantes. Por isso

as atitudes têm que abranger  o todo,  não basta cuidar  apenas de uma área do

planeta, por exemplo, uma floresta apenas. É necessário envolver todas as questões

ambientais e não ambientais do planeta. A cidadania planetária deve ser integral,

ativa  e  plena  abrangendo  direitos  sociais,  políticos,  culturais,  institucionais  e

econômicos.  “A cidadania  planetária  não  pode  ser  apenas  ambiental,  porque  a

pobreza,  o  analfabetismo,  as  guerras  étnicas,  a  discriminação,  o  preconceito,  a

ganância, o consumismo, o tráfico, a corrupção destroem a nossa casa, tiram a vida

do planeta.” (GADOTTI, 2009, p. 32). Ainda de acordo com o autor, a educação tem

papel fundamental para melhorar a vida das pessoas e a preservação do ambiente.

Deve-se  educar  para  a  paz,  os  direitos  humanos,  a  justiça  social,  consciência

planetária, diversidade cultural. Salienta que é fundamental não formar apenas mão

de obra para o mercado, mas proporcionar uma formação critica.



É importante destacar também as ações de órgãos oficiais,  de setores de

iniciativa privada, das universidades e das ONGs, com o intuito de incentivar o uso

de tecnologias limpas, como também promover junto à comunidade, o avanço do

debate ambiental na busca do desenvolvimento sustentável.

 Atualmente percebemos que a questão ambiental está presente em vários

setores da sociedade. Teoricamente muito se sabe, mas pouco se põe em prática.

Neste  caso  ocorre  certa  contradição,  com  relação  aos  objetivos  da  educação

ambiental. E ela só será completa quando for realmente colocada em prática por

todas as pessoas, como afirma Pelicione:

A educação ambiental  tem como objetivo, portanto,  formar a consciência
dos  cidadãos  e  transformar-se  em  filosofia  de  vida  de  modo  a  levar  a
adoção  de  comportamentos  ambientalmente  adequados,  investindo  nos
recursos e processos ecológicos do meio ambiente. A educação ambiental,
deve necessariamente transformar-se em ação. (PELICIONE, 1998, p. 22)

Nota-se  que  os  países  têm  manifestado  preocupação  com  as  questões

ambientais e desigualdades sociais sempre pautadas nas conferências realizadas

desde a década de 60, porém, muito pouco é efetivamente colocado em prática

principalmente porque o desenvolvimento econômico e o lucro são prioridades em

praticamente todos os países.

3. A Sociedade do Consumo: como defini-la e/ou compreendê-la?

De  acordo  com  Cortez  (2009),  sociedade  do  consumo  é  um  dos  rótulos

utilizados para definir a sociedade contemporânea. Isso se refere à importância que

o  consumo  tem  recebido  na  construção  das  relações  sociais  e  na  formação  e

fortalecimento das nossas identidades. O consumo torna se presente na vida social,

econômica, cultural e política e assim, nesse contexto quase tudo se transforma em

mercadoria. Para a autora, o ato de consumir pode estar ligado a duas situações:

necessidades  básicas  e  necessidades  supérfluas,  que  por  sua  vez  podem  ser

entendidos como: aquisições racionais, necessárias; e o consumismo que é o ato de

adquirir produtos e serviços, sem consciência da real necessidade. Este último ato

também pode ser definido como compulsão para consumir. Entretanto, segundo a

autora, é difícil estabelecer o limite entre consumo e consumismo, como dizer o que

é supérfluo e o que é de necessidade básica dentro das características culturais de

cada sociedade. 



Pietrocolla  (1996),  afirma  que  o  modelo  de  desenvolvimento  capitalista

caracteriza-se por uma sociedade em que uma minoria da população se moderniza,

reproduz o consumo de países ricos, enquanto a maioria recebe salários com os

quais mal consegue sobreviver. Nessa sociedade acredita-se que quanto maior a

posse de bens, maior será seu prestigio social. Nesta lógica, o mercado cria novas

necessidades que são resolvidas com a criação de novos  produtos  duráveis  ou

descartáveis, que atingem todos os segmentos da população desde os mais pobres

até os mais ricos.

Podemos afirmar que a sociedade de consumo é um tipo de organização
social que se apropria indebitamente não só do trabalho, mas também da
consciência  do  homem  numa  situação  de  tal  complementaridade  que
dificulta  muitas  vezes  a  ação  consciente  e  político  solidária  entre  eles.
(PIETROCOLLA, 1986, p. 119).

Para  que  ocorra  esta  inversão  de  valores  a  propaganda  é  de  vital

importância,  conforme afirma George (1971, p. 64) “o consumo é cada vez mais

orientado por uma motivação que lança mão dos mecanismos mais refinados da

técnica  publicitária.”.  Percebemos  claramente  estes  apelos  ao  consumo  quando

utilizamos a internet, ligamos a TV, abrimos uma revista ou jornal, lá estão os últimos

modelos de roupas, calçados, os lançamentos eletrônicos e de automóveis. E sem

perceber, de acordo com George (1971), o consumidor é constantemente solicitado

a comprar se não tiver dinheiro pode fazê-lo via empréstimos ou compra a prazo.

O crédito é um meio cômodo de aumentar as vendas antes que os meios de
pagamentos  estejam de  posse  do  comprador;  serve  aos  interesses  dos
produtores que tem estoques a escoar ou uma cadência  de produção a
manter  numa  conjuntura  de  depressão  ou  insuficiência  de  compra.
(GEORGE, 1971, p. 65)

As linhas de crédito beneficiam muito mais os donos das empresas que o

consumidor,  na  medida  em  que  fazem  com  que  aumente  significativamente  o

consumo de bens e serviços, colaborando significativamente para outro problema

ambiental  diretamente  ligado  ao  excessivo  consumo:  o  lixo.  De  acordo  com

Layrargues, (2005), o lixo é um vilão dos problemas ambientais da atualidade. Para

amenizar  os  problemas  gerados  pela  grande  produção  de  lixo,  formulou  se  a

pedagogia dos 3rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Seguindo esta ordem de primeiro

reduzir  o  consumo,  depois  encontrar  possibilidades  de  reutilizar  e  como  última



alternativa reciclar.  Para o autor,  as escolas muitas vezes trabalham a educação

ambiental de forma reducionista, ou seja, em função da coleta seletiva e reciclagem,

que é contraditória à redução do consumo e à reutilização dos produtos.

[…]  em detrimento  de  uma reflexão  crítica  e  abrangente  a  respeito  dos
valores  culturais  da  sociedade  do  consumo,  do  consumismo,  do
industrialismo, do modo de produção capitalista e dos aspectos políticos e
econômicos da questão do lixo (LAYRARGUES, 2005, p. 180)

Para  Blauth,  citado  por  Layrargues  (2005),  as  indústrias  ao  utilizarem

símbolos referentes à reciclagem nos rótulos de seus produtos criam a suposição

que  a  embalagem  é  ecológica,  o  símbolo  acaba  estimulando  e  reforçando  a

ideologia do consumismo, sem culpa. Nessa perspectiva a reciclagem contribui para

a manutenção do consumismo e do capitalismo. Da forma como é feita tem pouco

de ecológica, tornou se uma atividade econômica. Não se trabalha pela ótica de que:

[…]  o  verdadeiro  cidadão  consciente  e  responsável  não  é  aquele  que
escolhe consumir preferencialmente produtos recicláveis, ou que se engaja
voluntariamente nos programas de reciclagem, mas aquele que cobra do
poder público, por meio de processos coletivos de pressão, que o mercado
ponha um fim na obsolência planejada e descartabilidade, e, sobretudo, que
exige do Estado a implementação de políticas públicas que destruam os
mecanismos perversos de concentração de renda. (LAYRARGUES, 2005, p.
215)

Nesse contexto, se deve adquirir  o hábito de refletir  sobre nossas atitudes

diárias com relação ao consumo, que muitas vezes são ditadas pela mídia e postas

em  prática  mecanicamente,  sem  questionamentos.  A compra  deve  ser  um  ato

pensado, pois além de satisfazer ou não as nossas necessidades pessoais também

implica em danos ambientais.

 

4.  A Importância  do  Consumo  Consciente  na  redução  do  desperdício  dos

recursos naturais e o papel da Escola

De acordo com Cortez (2009), a percepção do consumo como agente que

contribui para o aumento dos problemas ambientais, estimulou o aparecimento de

novas  estratégias  de  consumo.  Assim  definidas;  “consumo  verde”,  “consumo

responsável”,  “consumo consciente”,  “consumo sustentável”,  entre  outros termos,

que além da conotação ambiental incluem responsabilidade quanto aos impactos



sociais, perto ou distantes do consumidor. De acordo com Brandão (2008, p.136)

citado por Gadotti (2009 p.14):

[…]  sustentabilidade  significa  uma  nova  maneira  igualitária,  livre,  justa,
inclusiva e solidária de as pessoas se unirem para construírem os seus
modos  de  vida  social,  ao  mesmo  tempo  em  que  lidam,  manejam  ou
transformam sustentavelmente os ambientes naturais onde vivem e de que
dependem para viver e conviver.

Essa  nova  percepção  do  consumo  e  desperdício  como  agentes  da  crise

ambiental,  de  acordo  com Portilho  (2005),  levou  à  criação  de  novas  formas  de

legislação e investimentos para as tecnologias e técnicas de produção “verdes”, para

reduzir o impacto ambiental,  para não reduzir o consumo, pois pode prejudicar o

progresso dos países capitalistas.

[…]  logo,  consumidores  individuais  com  preocupações  ambientais  que
alteram seus valores e comportamentos poderiam contribuir para melhorias
ambientais caso fossem suficientemente numerosas e com grande poder de
influência sobre outros consumidores (PORTILHO, 2005, p. 130)

Para Castrogiovane (2009), a mídia exerce influência no consumo. Por  isso

se torna necessário  exercitar  no educando a consciência crítica para que possa

identificar as ideologias presentes nas propagandas.

 Segundo Reigota (2004), a escola deve colaborar para que os indivíduos e

grupos  adquiram  valores  sociais  e  vontade  de  contribuir  para  a  proteção  e  a

qualidade do ambiente  em que vivem.  Esta  contribuição pode variar  desde atos

simples, praticados no dia a dia até os mais complexos. Fazer com que as pessoas

compreendam  que  tem  responsabilidades,  direitos  e  deveres  com  relação  à

qualidade de vida e proteção ao ambiente. Ajudar o indivíduo avaliar projetos de

ordem ecológica, econômica, social e educativa, permitindo ao cidadão decifrar a

validade dos projetos apresentados. De acordo com o autor é muito difícil avaliar o

trabalho realizado na escola com relação à EA, principalmente em curto prazo “ […],

pois ela se fundamenta na mudança de mentalidade, comportamento e valores.” (p.

45).  Fazer o certo  pela própria consciência,  não porque tem alguém olhando ou

porque está na moda preservar o meio ambiente. Enfim a Educação Ambiental deve

ser  entendida  não  apenas  como  uma educação  que  busca  a  conservação  e

manutenção dos recursos naturais, mas que também se preocupa com as questões

políticas, econômicas e sociais, com vistas a qualidade de vida para todos.



5. Consumo consciente: exemplos de Práticas em Casa e na Escola

Com  base  na  temática  acima  discutida,  apresenta-se  os  resultados  do

desenvolvimento do “Projeto de intervenção pedagógica na escola,” desenvolvida

com  alunos  do  6°  ano  “A”  do  Colégio  Estadual  Olavo  Bilac,  no  município  de

Cantagalo PR, no primeiro semestre de 2014. O projeto foi desenvolvido em três

unidades, conforme caderno pedagógico elaborado no segundo semestre de 2013.

Durante  o  processo  de  desenvolvimento  do  projeto  os  alunos  construíram  um

caderno do tipo portfólio individual. As imagens e vídeos usados no projeto foram

retiradas do Portal Dia a Dia Educação.

Na primeira unidade os objetivos principais foram: debater a importância dos

recursos naturais na vida das pessoas, levando os alunos à compreensão de que

grande  parte  dos  produtos  consumidos  no  dia  a  dia  são  fabricados  a  partir  de

matérias primas extraídas da natureza; e, conhecer as consequências ambientais

decorrentes da ação humana sobre a natureza, com o uso de recursos naturais.

Para auxiliar o trabalho nos apoiamos na leitura do livro:  “Azul e lindo: planeta

Terra nossa casa” de Ruth Rocha e Otávio Rorth; que trata da conceituação dos

recursos naturais e ao mesmo tempo aborda a sua importância no dia a dia das

pessoas. Também foram utilizados slides, imagens e o vídeo da série “Consciente

Coletivo” produzido em parceria pelo Instituto Akatu, Canal Futura e a HP do Brasil,

que trata da produção do papel. Neste material, são demonstradas todas as etapas

do processo de retirada da matéria-prima, transporte, gasto de energia e água para

a  fabricação  do  papel.  Este  vídeo  proporcionou  aos  alunos  compreenderem  a

presença dos recursos naturais em suas vidas, pois boa parte do que utilizamos já

foi transformado pelas indústrias, o que leva muitas vezes a imaginar que não tem

vínculo com a natureza.

 Para reforçar os conteúdos trabalhados, propôs-se que os alunos em grupos

pesquisassem sobre os usos de determinados recursos naturais e as consequências

ambientais do que acontece desde a retirada da natureza, a sequente transformação

da matéria-prima e o descarte do produto industrializado após o uso.  Informando

também quais recursos  são  renováveis  e  não  renováveis.  Após  organizaram as

informações e apresentaram no grande grupo.  Com estas atividades foi  possível

tratar com os alunos a importância dos recursos naturais e ao mesmo tempo levá-los

a perceber danos ambientais decorrentes. 



Complementando o trabalho sobre os problemas ambientais relacionados ao

consumo de recursos naturais foram abordados temas como: poluição do ar nas

áreas rurais e urbanas, bem como a contribuição desta poluição para: a diminuição

da camada de ozônio, inversão térmica, chuva ácida e aumento do efeito estufa e

aquecimento global. 

A abordagem  baseou-se  nos conceitos  de  Gadotti  (2009),  a  para  o  qual

educação ambiental deve trabalhar com a noção de cidadania planetária (mundial),

para mostrar aos alunos que tudo o que for feito em um lugar poderá repercutir em

todo o planeta. Estes conteúdos foram trabalhados separados por assunto, com o

auxílio  de  slides feitos  e  imagens  relacionadas  aos  conteúdos.  Para  o  assunto

camada de ozônio, foi utilizado o audiovisual “O Albatroz”. Animação que tem como

protagonistas:  Ozzy, Ozone e o albatroz, que partem em viagem para descobrir o

que  está  atacando  a  camada  de  ozônio,  constatando  que  as  crianças  podem

desempenhar um papel ativo e importante na proteção da camada de ozônio. 

O conteúdo “efeito estufa” foi abordado com a apresentação de um vídeo (02)

da Série Consciente Coletivo que traz reflexões, sobre problemas gerados pelo ritmo

de produção e consumo de hoje. Entre os assuntos estão o efeito estufa, que é um

efeito natural e benéfico, mas com o excesso de poluição traz problemas sérios.

Este audiovisual usa uma linguagem simples para explicar conceitos básicos sobre

causas e efeitos das mudanças climáticas e mostra a importância de uma nova

atitude da sociedade para evitar que esse problema se agrave. 

Além dos slides, imagens e vídeos também foram feitas pesquisas sobre as

causas e consequências de cada situação e formas de diminuir o efeito sobre os

seres  vivos.  Nesta  etapa,  os  alunos  fizeram  relatos  e  coletaram  imagens  que

arquivaram  no  caderno  portfólio.  Dentre  as  atitudes  citadas  pelos  alunos  que

contribuem  para  amenizar  os  problemas  abordados foram:  descartar  em  locais

apropriados equipamentos de refrigeração; andar mais a pé, de ônibus ou usar a

bicicleta;  evitar  queimar  o  lixo;  instalar  filtros  nas  chaminés  das  fábricas;  entre

outros. 

Para trabalhar a questão do lixo, que está atrelado ao consumismo, foram

usados poemas do livro “Seis razões para diminuir o lixo no mundo”, escrito por

Nilson José Machado e Silmara Rascalha Casadei, que os alunos leram em forma

de jogral.  Ao mesmo tempo foram usados  slides com imagens que mostravam o

descarte  irregular  do  lixo  em  lixões,  para  que  os  alunos  compreendessem  os



malefícios causados pelo lixo depositado em local impróprio como: poluição do solo,

ar e água; além dos animais nocivos à saúde que aparecem nestes locais. Além

disso,  abordou-se  a  questão  social  dos  catadores  de  lixo.  Após  a  leitura  foram

realizados vários questionamentos sobre o assunto. Como por exemplo: Como o lixo

chega até ali?  Ele pode também estar em outros lugares? Quais? Que problemas

podem causar? Existem soluções para diminuir a quantidade de lixo? Quais? Neste

momento a reciclagem apareceu como principal solução do problema. 

A próxima  atividade  foi  realizada  na  sala  de  informática  onde  os  alunos

pesquisaram sobre os 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Esta teve por objetivo refletir

sobre a importância de diminuir o consumo em vez de simplesmente reciclar. Ao final

da  pesquisa  os  alunos  responderam que  os  3rs  quando  colocados  em  prática,

diminuem  a  exploração  de  recursos  naturais;  reduzem  o  consumo  de  energia;

diminuem a poluição do solo, da água e do ar; prolongam a vida útil  dos aterros

sanitários; diminuem o desperdício e os gastos com limpeza urbana; geram emprego

e  renda  pela  comercialização  dos  produtos  recicláveis,  entre  outros.  Além  de

escreverem um poema sobre o lixo.

Outros  assuntos  discutidos  foram  as  poluições  sonora  e  visual,  que

atrapalham a vida das pessoas e estão atreladas ao consumo. Ao trabalhar estes

tipos de poluições abordamos a qualidade de vida das pessoas e ao mesmo tempo

observamos como o consumo está muito ligado a sua existência. Neste caso foram

usadas diversas imagens e vídeo  Pica-pau – Pirata do Barulho, que mostram a

poluição visual e sonora, ou seja, como o excesso de barulho pode atrapalhar a vida

das  pessoas.  Os  alunos  foram  estimulados,  previamente,  através  de

questionamentos: Como percebemos a poluição visual? Pense na sua cidade. Será

que  existe  poluição  visual?   Qual  é  o  principal  objetivo  dos  cartazes  e  faixas

existentes nos locais públicos? A sua cidade é barulhenta? Você já sofreu alguma

consequência da poluição sonora?  O que você faz que pode aumentar a poluição

sonora em seu ambiente?  Ao pensarem sobre os problemas relacionados a estas

poluições, observou-se que todos os alunos de certa forma ou já sofreram com a

poluição sonora ou conhecem alguém que enfrentou o problema. A poluição visual

foi  citada,  ganhando  destaque  a  propaganda,  mas  também com a  presença  de

pichadores. 

Organizados  em  grupos  e  estimulados  a  escreverem  “receitas”  de  como

diminuir a poluição sonora, visual e a produção de lixo na escola e em casa, após



concluir  o  trabalho cada grupo  socializou  os  resultados.  Os exemplos  que mais

apareceram nos grupos foram: usar a frente e o verso das folhas de caderno, sem

deixar espaços; evitar destacar folhas do caderno; utilizar os materiais escolares até

o fim evitando comprar novos; evitar usar produtos descartáveis, não riscar carteiras,

paredes e muros da escola; evitar arrastar carteiras/cadeiras na sala de aula; evitar

falar alto e gritar no ambiente escolar; entre outras.

A segunda unidade teve como objetivos principais:  compreender a relação

existente  entre  consumo  e  os  problemas  ambientais;  diferenciar  consumo  de

consumismo; discutir  o papel da propaganda como agente de consumo; levantar

atos de desperdício na escola e nas residências dos alunos envolvidos. Iniciou-se os

trabalhos  com  o  vídeo  05  da  Série  Consciente  Coletivo.  Entre  os  assuntos

abordados estão o estilo de vida, o ritmo de produção e consumo que é o  tema

desta unidade, uma comparação entre o tipo de lixo produzido antigamente e hoje,

onde  este  lixo  vai  parar  e  suas  consequências,  entre  outros,  que  permeiam  o

universo da consciência ambiental.

 Na  sequência,  foi  realizada  uma  avaliação  sobre  o  consumo,  com  as

seguintes questões: Por que consumimos? Por necessidade, para ficar na moda,

para  ser  diferente  ou  igual  aos  outros,  para  ser  feliz,  para  ter  amigos?  Quem

realmente  influencia  no  consumo?  As  propagandas?  As  respostas  dos  alunos

variaram.  

Algumas questões foram levantadas posteriormente como forma de orientar a

compra: Por que comprar? (Este produto é realmente necessário?); O que comprar?

(Qual produto atende melhor minhas necessidades?); Como comprar? (A prestação

ou a vista?): De quem comprar? (Esta empresa respeita leis trabalhistas, e o meio

ambiente, paga seus impostos?); Como descartar? (Quando acabar a vida útil do

produto saberei dar um destino correto?). 

Para enriquecer as discussões foi utilizado o texto do livro de Ruth Rocha, No

tempo em que a televisão mandava no Carlinhos.  O livro conta a história de

Carlinhos, um menino que assistia muitos programas de TV, e era muito influenciado

pelas  propagandas,  principalmente  as  de  alimentos,  comia  muito,  ficou  gordo  e

ganhou o apelido de Batata. Esse apelido o incomodava muito e certo dia resolveu

comprar um produto que viu em comerciais e prometia emagrecer rapidamente. Mas

com o uso sem receita  médica  começou a  se  sentir  mal  e  sua mãe chamou o

médico. O médico chama a atenção da mãe de Carlinhos sobre a alimentação do



filho e da família. Condena as propagandas de remédios vendidas sem receita. A

leitura deste texto proporcionou aos alunos relatarem experiências vividas por eles

ou  alguém  conhecido  com  relação  a  produtos  comprados  por  influência  de

propagandas vistas, e que não eram tão necessárias como dita na propaganda, ou

não eram exatamente iguais ao que dizia a propaganda. Nesta atividade também foi

abordada a questão da propaganda enganosa e dos direitos do consumidor.

 Em seguida, os alunos foram separados em grupos e receberam diversas

propagandas  impressas,  fizeram  análises  do  texto  escrito  e  das  imagens  e

concluíram que as propagandas têm como único objetivo a venda dos produtos ou

serviços. Posteriormente elaboraram uma propaganda sobre um serviço ou produto,

se utilizando da estratégia publicitária, de convencer o consumidor da necessidade

de comprar o produto ou serviço oferecido por eles. Neste caso, eles perceberam

que  para  convencer  o  consumidor  faz-se  necessário  usar  muitos  artifícios  que

escondem a realidade. 

Como parte das atividades desenvolvidas, foi realizada uma pesquisa sobre

os  hábitos  de  consumo  nas  famílias  dos  alunos  envolvidos  na  proposta.  Os

resultados  serviram  de  parâmetro  para  observar  quais  atitudes  de  consumo

consciente já são praticadas. Com os resultados da pesquisa foram feitos gráficos

pelos alunos que em duplas contaram as respostas, de uma das questões, fizeram

os cálculos e construíram o gráfico.  Após terminados os trabalhos de sistematização

dos  dados,  os  gráficos  ficaram  expostos  no  mural  para  que  todos  pudessem

observar os resultados obtidos. Com orientações os alunos identificaram as atitudes

de consumo consciente, já praticadas nas residências dos alunos participantes da

proposta. As questões trabalhadas estão apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 – Apresentação dos dados utilizados pelos alunos para a representação gráfica e produção
de outros materiais.

1. Qual é o tipo de propaganda que mais chama 
a sua atenção?
a) alimentos = 19%
b) roupas = 57%
c) carros = 22%
d) outras = 2%

2. Quando você compra um produto leva
em consideração propagandas já vistas?
a) sim =38%  
b) não =27%  
c) as vezes =35%

3.  Você  já  comprou  um  produto  sem
necessidade  apenas  por  influência  de
propagandas?
a) sim = 51%
b) não = 25%    
c) algumas vezes = 24%

4.  Você se  considera  consumista  (aquela
pessoa  que  mesmo  não  precisando
daquele produto, compra)?
a) sim = 38%        
b) não = 62%  
 



5.  Você  se  considera  um  consumidor
consciente  (aquele  consumidor  que  compra
somente o que é necessário)?
a) Sim = 48%
b) Não = 52%

6. O que você costuma fazer com sobras de
alimentos?
a) joga no lixo = 6%   
b) reaproveita em outras receitas = 44%
c)  aproveita  como  adubo  orgânico=33%
d) Outro= 17% (alimentam cães e gatos)

7.  Você faz  a  separação do lixo em sua casa
(orgânico e seco)?
a) sim, sempre = 75%
b) não = 5%  
c) as vezes = 20%

8. Em sua casa existe a preocupação em
economizar água e luz?
a) sim = 87%
b) não = 13%

9. Se economizam água ou luz.  De que forma?
(questão aberta)
No banho.
Juntando água da chuva, para lavar calçadas e
molhar plantas.
Aproveitando água que foi lavado a roupa para
lavar calçadas.
Apagando as luzes de lugares desocupados.

10. Quais os outros tipos de economia que

o senhor(a) faz em sua residência?

Uso de roupas e calçados deixados pelos

irmãos mais velhos.

Economia de produtos de limpeza.

11.  Você já reclamou, na loja que vendeu para
você um produto, ou serviço que não atendeu as
expectativas criadas pelas propagandas?
a) sim = 60%    
b) não = 40%

12. O problema foi resolvido?
a) sim = 55%     
b) não = 45%

Fonte: Dados obtidos em entrevistas feitas, com pais/responsáveis, pelos alunos do 6°A – 2014.

Com os resultados representados em gráficos chegou-se à terceira parte da

unidade  didática  que  teve  como  objetivos  principais:  identificar  as  atitudes  de

consumo consciente já realizadas pelas famílias; e propor novas formas de consumo

consciente  que  possam ser  praticadas  em casa  e  na  escola.  Em uma  primeira

análise  observamos  que  as  famílias  já  realizam  algumas  atitudes  de  consumo

consciente em seu dia a dia, mas que as propagandas exercem certa influência no

consumo e que as pessoas entrevistadas reclamam quando compram produtos que

possuem  defeitos  ou  que  não  atendem  as  expectativas.  Entretanto,  algumas

desistem  de  resolver  o  problema  devido  a  burocracia  que  o  envolve.

Complementando esta atividade os alunos fizeram o cálculo da média de água e luz

mensal gasta por cada pessoa em sua residência. Ao socializarem os resultados

com os colegas,  fizemos uma análise de quantos  cômodos tem as casas,  e  os

eletrodomésticos e eletrônicos que possuem. Os menores gastos de consumo de

água  e  luz  foram  analisados  e  posteriormente  cada  aluno  comentou  como

economizam água e luz e se não economizam como podem diminuir o consumo

tanto  em  casa  como  na  escola.  Exemplos  de  atitudes  relatadas  pelos  alunos:



banhos em menor tempo possível; retirar da tomada aparelhos que não estão sendo

usados; apagar lâmpadas de locais desocupados; abrir a geladeira o menor número

de vezes possível;  não guardar  alimentos quentes na geladeira;  não escovar  os

dentes com a torneira aberta; juntar o maior número de roupas para lavar e passar;

usar a água que foi utilizada para lavar a roupa para lavar calçadas; juntar água da

chuva;  observar se não existem vazamentos nos encanamentos; entre outros. 

Para finalizar o projeto os alunos construíram de forma coletiva um mural,

onde através de desenhos e frases deixaram como sugestões práticas de consumo

conscientes que podem ser adotadas no dia a dia em casa e na escola. Algumas

das  frases  já  citadas  em  atividades  anteriores  foram  usadas  por  exemplo  nas

receitas  criadas  por  eles,  nas pesquisas de  atitudes  de consumo consciente  de

como evitar a poluição do ar já vista na primeira etapa do trabalho, entre outras.

Neste  momento  também  os  alunos  tiveram  oportunidade  de  avaliar  atitudes

adotadas  no  decorrer  do  projeto  especialmente  relacionados  ao  uso  de  seus

materiais, cadernos usados sem deixar espaços em branco, o caderno portfólio que

era simples, mas que ao final do trabalho ficou ótimo, neste caso o preço do caderno

não  teve  influência  no  resultado  final;  cuidado  para  não  perder  lápis,  borracha,

caneta, evitado assim novas compras; manter a sala limpa; não riscar carteiras e

paredes da sala; evitar a poluição sonora na sala.

 Em duplas ou individualmente, pesquisaram e confeccionaram objetos que

podem ser úteis em nossas casas e na escola a partir de materiais descartáveis.

Esta atividade teve ótimos resultados visto que os materiais apresentados em sua

maioria  tinham uma  utilidade  prática,  por  exemplo:  porta-retratos,  porta-canetas,

porta  objetos,  porta  celular,  porta-moedas,  e  brinquedos  como  carrinhos,  robôs,

boliche feito com caixinhas de leite e bolas com meias velhas, jogo pega-varetas

feito com garrafa pet, palitos churrasco e bolinhas de gude, entre outros. 

A exposição foi realizada no Colégio e aberta para a comunidade. Neste dia

quatro professores PDE compartilharam seus trabalhos na “feira do livro”.  Foram

expostos os cartazes, gráficos, murais, cadernos portfólios dos alunos, propagandas

e o artesanato. A exposição contou com a visitação de alunos, professores e equipe

do  próprio  colégio,  além  de  pais  que  também  foram  convidados  e  alunos  das

escolas e pré-escolas municipais, que elogiaram os trabalhados feitos pelos alunos.

Dependendo da faixa etária do visitante alguns itens chamaram mais a atenção. Por

exemplo as crianças gostaram muito dos brinquedos levando os autores a ensinar



os jogos às crianças e explicarem como o brinquedo foi feito. Os adultos observaram

os gráficos relacionados às entrevistas, ao consumo de água e luz, bem como as

questões de consumo consciente e consumismo. Os adolescentes se identificaram

bastante o texto do Carlinhos e a influência das propagandas em suas vidas. Pelos

comentários pôde-se perceber que todos que passaram pela já praticam algumas

atitudes  de  consumo  consciente,  pois  se  identificaram  nas  frases  postas  pelos

alunos, mas, ao mesmo tempo, disseram ser bastante influenciadas pela mídia com

relação ao consumo.

6. Considerações finais

A implementação deste projeto, permite afirmar que a Educação Ambiental é

muito  importante  no âmbito  escolar  e  deve ser  trabalhada continuamente  e não

apenas em datas especiais ou por cumprimento da Lei nº. 9795/99, que instituiu a

Política  Nacional  da  Lei  Ambiental.  Percebemos  que  hoje  as  pessoas  têm

conhecimento da importância do cuidado com o ambiente, mas ainda não se tornou

hábito a preservação. Sabe-se que a mídia e as grandes empresas muitas vezes

manipulam informações para vender determinados produtos, e a ideia de reciclar é

uma forma de consumir sem culpa e por isso, temos que estar atentos. Com relação

as atividades desenvolvidas no decorrer do trabalho, a avaliação é positiva porque

houve grande envolvimento por parte dos alunos. Já foi possível notar os reflexos do

trabalho,  ou  seja,  que  os  conceitos  trabalhados  especialmente  com  relação  ao

consumo consciente  já  puderam ser  observados na  prática,  no  cuidado com os

materiais escolares, a sala de aula e a escola. Algumas mães comentaram sobre a

mudança de comportamentos dos alunos em casa. Principalmente na economia de

água, luz, e com as compras de roupas e calçados que sempre eram baseadas nas

propagandas  e  alguns  passaram  a  se  preocupar  mais  com  o  conforto  e  a

necessidade.  Na  sociedade  em que  vivemos  o  consumo  é  estimulado  desde  o

nascimento da criança e a acompanha pelo resto de sua vida. São muitos produtos

supérfluos que pelas propagandas acabam parecendo de primeira necessidade.  Por

isso a necessidade de se fazer educação ambiental sempre. Também é necessário

orientar os alunos sobre direitos e deveres do consumidor, e a responsabilidade das

empresas com relação à produção e os direitos dos trabalhadores que emprega.
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