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RESUMO 

O presente artigo teve como objeto de estudo uma reflexão da prática da reciclagem como proposta ao 
Dia do Meio Ambiente realizado pelo Colégio Estadual Professora Maria Odette Pithon Raynal - ano 
letivo 2011, no contexto das questões/discussões ligadas aos impactos ambientais, suas causas e 
consequências e o alcance da Educação Ambiental em propor soluções/alternativas para minimizá-los. 
Partindo das discussões de Brasília (1997 e 1998) sobre a importância da Educação Ambiental e de 
Layrargues (2003) acerca das ideologias que permeiam o tema, procurou-se entender se o enfoque 
dado pelas escolas ao mesmo, principalmente no que se refere à prática da reciclagem em detrimento 
de uma discussão mais profunda sobre a redução do consumo e a obsolescência dos produtos, dentre 
outros, seria viável. No caso do colégio analisado, verificou-se que a proposta não surtiu efeito, uma 
vez que, ao término do evento, produziu-se mais lixo do que o habitual. Isto não invalida a realização 
do evento, desde que seja reorientado para que não degrade ainda mais o Meio Ambiente. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, uma das abordagens mais discutidas e debatidas na sociedade é a questão ambiental, 

relacionada à exploração dos recursos naturais e sua utilização além do necessário, que provoca 

desequilíbrio, escassez e degradação ao meio, comprometendo assim, as gerações futuras. 

 

Diversos estudos, publicações de artigos e debates em eventos, além de iniciativas governamentais ou 

não, e modificação dos hábitos de muitas pessoas são exemplos, quase sempre divulgados pelos 

meios de comunicação, do que deveria ocorrer para minimizar tais impactos ambientais. 

 

No âmbito escolar, vem se disseminando iniciativas e ações, atreladas ao Projeto Político Pedagógico, 

caso exista, voltadas para a formação e informação dos educandos, com vistas a reproduzir, nos seus 

convívios doméstico-familiares e em comunidade, a importância de se preservar o Meio Ambiente. 
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A escola, que deve a mediar o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, de formar 

cidadãos conscientes e aptos a conviver em sociedade “civilizada”, tem o objetivo de contribuir, 

também, para um Meio Ambiente em equilíbrio, a partir de ações pedagógicas envolvendo a Educação 

Ambiental, sem deixar de discutir todas as causas que levam à sua degradação. 

 

Quando se aproxima o Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, a equipe gestora e pedagógica das 

unidades escolares incentivam seu corpo docente a realizar trabalhos, pesquisas e atividades práticas, 

a fim de formar, informar e conscientizar os partícipes acerca da preservação ambiental. Uma destas 

práticas é a utilização da técnica da reciclagem, que tem como princípio transformar materiais e objetos 

descartados (que, normalmente, seriam transformados em lixo e, consequentemente, iriam causar 

impacto negativo ao meio natural, se não fossem devidamente tratados) em outros a serem utilizados. 

Caberia à escola e ao seu corpo docente-discente encontrar meios para reutilizar tais materiais e 

objetos, promover a apresentação das iniciativas, em momento propício, e disseminar, futuramente, na 

comunidade e em outros ambientes. 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo promover uma reflexão das iniciativas do Colégio 

Estadual Professora Maria Odette Pithon Raynal, visando à Semana do Meio Ambiente - ano letivo de 

2011. O tema gerador deste evento foi a utilização da técnica da reciclagem como uma das soluções 

para minimizar os impactos ao Meio Ambiente, uma vez que muitos materiais selecionados seriam 

descartados e transformados em lixo. Nesta perspectiva, analisaram-se os prós e os contras de tais 

iniciativas e sua real viabilidade, sem uma discussão mais profunda envolvendo a Educação Ambiental 

nas escolas e as ideologias que as permeiam. 

 

Para auxiliar nessa reflexão, algumas questões se fazem necessárias, tais como: após a transformação 

desses materiais reciclados em novos produtos, o que fazer com tais novidades? Durante o processo 

de confecção de um produto à base de material reciclado, a escola ou as partes envolvidas teriam que 

adquirir alguma matéria-prima nova adicional para viabilizar o processo? Qual o custo para as partes? 

Qual a quantidade de materiais que seriam descartados na confecção de tais produtos? A quantidade 

de lixo após o evento foi maior ou menor? Diante do levantamento destas questões, uma mais ampla 

se insere: as ações que as unidades escolares realizam no Dia do Meio Ambiente, visando a contribuir 

para reduzir os impactos negativos sobre o mesmo, tendo como exemplo a utilização da técnica da 

reciclagem, trazem resultados práticos e satisfatoriamente positivos? 

 



 

Sendo assim, este trabalho se justifica porque contribui para ampliar as discussões sobre um tema 

sempre atual e necessário, que é a questão dos impactos das atividades humanas sobre o Meio 

Ambiente, a partir de medidas adotadas nas escolas para conscientizar a comunidade a preservar o 

mesmo, já que ele é provedor dos recursos naturais utilizados como matéria-prima para a geração de 

produtos que o ser humano adquire para o seu sustento. Só que a exploração além do necessário 

termina por provocar impactos negativos aos constituintes do meio ambiente. 

 

Sua relevância também se justifica pela importância de sinalizar possíveis equívocos nos 

procedimentos das atividades referentes ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, promovidas 

pelas unidades escolares, no tocante à implementação da técnica da reciclagem e à natureza do 

material utilizado para tal propósito e indicar alternativas para que o material utilizado seja somente 

aquele que seria descartado, sem custo adicional para os participantes do processo. 

 

Então, o objetivo principal deste artigo é proceder a uma reflexão sobre as iniciativas das unidades 

escolares em organizar atividades referentes ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Ecologia, com vistas 

a pontuar possíveis falhas nas práticas desenvolvidas durante o evento e indicar algumas sugestões, 

principalmente no que se refere à prática da reciclagem, quanto ao aproveitamento, sem custo 

adicional do material utilizado. 

 

Esta pesquisa teve como referenciais teóricos principais: a abordagem de Layrargues (2003) acerca 

dos embates ideológicos que permeiam a Educação Ambiental, principalmente o discurso oficial e o 

discurso alternativo sobre os problemas ligados à degradação ambiental, suas causas e o modo de agir 

para amenizar tais problemas; e Brasília (1997 e 1998) que passa a propor as discussões sobre a 

questão ambiental, suas causas e o papel da Educação (e em especial a Educação Ambiental), 

visando a encontrar soluções que possam diminuir os impactos negativos ao Meio Ambiente 

 

O objetivo deste trabalho será atingido mediante a aplicação do método de observação participativa, 

uma vez que o referido autor2 também foi parte integrante do evento observado, seja como orientador 

de turma, seja como avaliador do próprio grupo em que orientava, além de atuar neste quesito, em 

outras turmas. A metodologia da observação participativa não é nova, conforme identificou Queiroz et 

al (2007). Ela foi amplamente utilizada no começo do século XX, negligenciada a posteriori e retomada 

a partir da década de 1990, em muitas pesquisas de natureza qualitativa. Nesta perspectiva, 

 

a observação participante é uma das técnicas muito utilizada pelos pesquisadores que 

adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo 



 

observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, 

buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela situação. 

(QUEIROZ et al, 2007, p. 278) 

 

Neste sentido, trata-se de uma metodologia apropriada, devido à sua natureza intrínseca de, ao 

mesmo tempo, ter que observar e participar do fenômeno/objeto pesquisado. 

 

O CEPMOPR1 localiza-se na área periférica de Salvador, Estado da Bahia, mais especificamente no 

bairro de Paripe, e seus 1206 alunos matriculados em 2011 são oriundos do próprio bairro e de 

comunidades adjacentes. O colégio funciona nos três turnos e oferece a modalidade de ensino regular, 

desdobrando-se em fundamental (do 6º ao 9º ano) e médio. Uma das dificuldades iniciais da unidade 

escolar é não ter Coordenador Pedagógico, agente fundamental para um bom andamento do processo 

ensino-aprendizagem, apesar de possuir articuladores de área, dentre seus 53 professores. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1Colégio Estadual Professora Maria Odette Pithon Raynal. 



 

A QUESTÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DIFERENTES ENFOQUES E ALCANCES PRÁTICOS 

 

Quando se trabalham as questões ambientais no processo educativo, é possível enfocar a educação 

sobre o ambiente, de caráter mais informativo, onde se adquirem conhecimentos sobre o meio; a 

educação no ambiente, mais vivencial, onde o aprendizado se dá na observação direta do meio; e a 

educação para o ambiente, onde se busca intervir a prevenir eventuais problemas. Brasil (2007, p. 16) 

 

Evidentemente, o fato de se priorizar um dos enfoques supracitados pode ou não ter garantias de um 

bom aproveitamento do tema, ou seja, formar, informar e disseminar, a fim de que possa verificar 

resultados significativos, com mudanças de postura frente à amenização dos impactos ao Meio 

Ambiente. Por exemplo, não é viável programar um evento educativo num ambiente, onde não se 

conhece significativamente sua dinâmica. Assim como, não basta intervir, sem ter noção da dimensão 

do ambiente e da complexidade de seus elementos constituintes. Um quarto enfoque seria a educação 

a partir do ambiente, que considera 

 

os saberes tradicionais e originários que sempre partem do meio ambiente, as 

interdependências das sociedades humanas, da economia e do meio ambiente, a 

simultaneidade dos impactos nos âmbitos local e global; uma revisão dos valores, ética, 

atitudes e responsabilidades individuais e coletivas. (BRASIL, 2007. p. 17) 

 

Percebe-se que, do ponto de vista educativo, trabalhar o, no, para e a partir do meio ambiente é 

possível, mas requer bastante reflexão quanto ao quê e como fazer, à forma de envolver a comunidade 

escolar e à abrangência espacial e temporal (desde a concepção do projeto até sua culminância), a fim 

de avaliar a viabilidade de sua implementação e poder intervir para amenizar impactos negativos e não 

agravá-los, como no caso de se trabalhar algum processo envolvendo reciclagem. 

 

Sendo assim, sempre é pertinente que as unidades escolares proponham ações que visem à 

interdisciplinaridade/transversalidade, a fim de variar a dinâmica das aulas e promover a interação da 

comunidade a partir e em prol de uma causa significativa – a preservação ao meio ambiente – e 

contribuir para formar, informar e modificar as ações relacionadas ao consumo de materiais e produtos 

diversos e a reutilização daquilo que outrora seria descartado. 

 

Para Brasília (1997), “a questão ambiental vem sendo considerada [...] cada vez mais urgente e 

importante para a sociedade”, uma vez que o ser humano depende dos recursos disponíveis na 



 

natureza tanto no presente, quanto no futuro. “Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas 

têm sido desenvolvidas em torno do tema, por educadores de todo o País.” (BRASÍLIA, 1997, p. 15) 

 

Segundo Brasil (2007, p. 21), “a Educação Ambiental no Brasil é aplicada através de três modalidades 

principais: Projetos, Disciplinas Especiais e Inserção da Temática Ambiental nas Disciplinas”. 

 

Apesar de ser amplamente debatida, divulgada e estimulada por todas as instâncias de poder, a 

Educação Ambiental está longe de ser aceita e implementada, uma vez que implicaria mudanças 

profundas no comportamento e estilo de vida das pessoas. O inverso, ou seja, sua aceitação 

contribuiria bastante na postura das pessoas (comportamento, atitudes, valores, entre outros) 

(BRASÍLIA, 1998, p. 182). Num entanto, um estudo sobre a presença da Educação Ambiental no 

ensino fundamental brasileiro, partindo das iniciativas envolvendo reciclagem, constatou que “49,3% 

das escolas, „pesquisadas‟ grifo meu, utilizavam a coleta periódica como destino final do lixo” [...], 

41,3%, queimavam o lixo, “11,9%, jogavam o lixo em outras áreas”. A porcentagem de escolas que 

reutilizavam ou reciclavam o lixo não alcançava os 5% (0,9% e 4,6%). (VEIGA, 2005. p. 18) 

A discussão supracitada leva a outra, a dos efeitos práticos da Educação Ambiental ao lidar com a 

questão da produção de resíduos decorrentes do consumo, uma vez que 

 

o aumento na geração de resíduos sólidos tem várias conseqüências negativas: custos cada 

vez mais altos para coleta e tratamento do lixo; dificuldade para encontrar áreas disponíveis 

para sua disposição final; grande desperdício de matérias-primas. Por isso, os resíduos 

deveriam ser integrados como matérias primas nos ciclos produtivos ou na natureza. Outras 

conseqüências do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas, quando o lixo é 

depositado em locais inadequados ou a coleta é deficitária, são: contaminação do solo, ar e 

água; proliferação de vetores transmissores de doenças; entupimento de redes de drenagem 

urbana; enchentes; degradação do ambiente e depreciação imobiliária. (BRASIL, 2005, p. 114)  

 

E mais, “a demanda global dos recursos naturais deriva de uma formação econômica cuja base é a 

produção e o consumo em larga escala.” Mas, quando se discute a questão ambiental, raramente, 

abordam-se as relações entre degradação e o modelo socioeconômico vigente (capitalismo), sendo 

que o ônus sempre recai nas ações do ser humano, em sua individualidade, sem explicitar que “a 

lógica, associada a essa formação, que rege o processo de exploração da natureza hoje, é 

responsável por boa parte da destruição dos recursos naturais”. É este processo que cria as 

necessidades que contribuem para manter tal modelo, a partir das demandas cada vez crescentes de 

recursos naturais. (BRASÍLIA, 1998, p. 173) 

 



 

Segundo Layrargues (2003, p. 87), “a questão do lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas como 

um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade”, questão essa que fez emergir 

soluções, na maior parte de natureza técnica, introduzidas na matriz curricular da educação brasileira, 

tendo como tema gerador a educação ambiental, seja na forma de disciplina/matéria escolar, seja na 

forma de projetos que permeiam às demais disciplinas. Para enfrentar essa questão, Layrargues (2003, 

p. 87) evidencia que “a compreensão da necessidade do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 

propiciou a formulação da chamada Política dos 3R‟s”, ou seja, redução (do consumo), reutilização (de 

materiais, produtos) e reciclagem (daquilo que seria descartado e concorrendo no aumento de lixo). A 

reciclagem, quase sempre é o modal implementado nas escolas para lidar com a questão do lixo, 

conforme explicita Layrargues: 

 

 [...] muitos programas de educação ambiental na escola são implementados de modo 

reducionista, já que, em função da reciclagem, desenvolvem apenas a Coleta Seletiva de 

Lixo, em detrimento de uma reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores culturais da 

sociedade de consumo, do capitalismo, do industrialismo, do modo de produção capitalista e 

dos aspectos políticos e econômicos da questão do lixo. E a despeito dessa tendência 

pragmática, pouco esforço tem sido dedicado à análise do significado ideológico da 

reciclagem, [...], e suas implicações para a educação ambiental reducionista, mais 

preocupada com a promoção de uma mudança comportamental sobre a técnica da 

disposição domiciliar do lixo (coleta convencional x coleta seletiva) do que com a reflexão 

sobre a mudança dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da 

sociedade moderna. (LAYRARGUES, 2003, p. 87) 

 

Nesse contexto, observa-se que as práticas de Educação Ambiental das escolas, de certa forma, vão 

reproduzir o embate ideológico do discurso ambiental no Brasil. A este respeito, Layrargues (2003) 

identifica duas vertentes antagônicas em voga, atualmente no país: o discurso ambientalista 

governamental, que a este se junta ao empresarial, e um discurso ecológico alternativo. 

 

O primeiro, de caráter hegemônico e responsável por perpetuar os valores culturais estabelecidos na 

sociedade, advoga que o problema da questão ambiental e, consecutivamente, da produção do lixo 

não necessariamente estaria ligado ao consumo, mas a um tipo de consumo denominado de 

“insustentável” e, para amenizar tal problema, defende o processo da reciclagem, em detrimento da 

redução do consumo e da reutilização de produtos e materiais. 

 

O segundo, de caráter subversivo, advoga que a questão ambiental e do lixo seria de natureza cultural, 

principalmente no que se refere à cultura do consumismo, e faz uma crítica ao modelo de sociedade 



 

pautada no consumo. Defende que qualquer iniciativa para minimizar os impactos negativos ao Meio 

Ambiente tem que, necessariamente, abranger questões como consumismo e desigualdade social e, 

no que se refere à política dos 3R‟s, a ordem das ações/intervenções tem que passar, obrigatoriamente 

pela redução, reutilização e reciclagem, contrapondo ao oficial, cujas prioridades seriam a reciclagem, 

reutilização e, raramente, fazendo referência à redução. 

 

Sendo assim, Layrargues (2003, p.31) salienta que “se os educadores ambientais de fato desejam que 

o eixo central da Educação Ambiental seja a transformação social, [...],” então, não seria “possível 

conceber uma modalidade educativa que vise exclusivamente à adequação moral de uma cultura que 

se coloca em oposição à natureza, mas mantendo inalteradas as relações sociais”, ou seja, a natureza 

aqui seria reserva das demandas das sociedades capitalistas por recursos, consecutivamente 

consumistas, resultando em bônus para poucos e ônus repartido a todos. E nesta perspectiva, 

Layrargues (2003, p.31) propõe que “se o desejo for mesmo o de criar uma sociedade não apenas 

ecologicamente sustentável, mas também socialmente justa, seria conveniente que a Educação 

Ambiental assumisse também a mudança social, para além da mudança ambiental”. Neste sentido, 

deve-se priorizar o debate que envolve o tema antes de partir para a prática envolvendo alguma 

técnica. 

 

Vale ressaltar que não quer dizer que todos inseridos nesse sistema se beneficiem da exploração dos 

recursos naturais, uma vez que existem os excluídos, ficam de fora do consumo, porém, as 

consequências advindas são socialmente distribuídas, conforme sinaliza Moreira (2010). 

 

 

A QUESTÃO/EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O PROJETO DA RECICLAGEM DO CEPMOPR 

 

O desenvolvimento da proposta referente à Semana do Meio Ambiente envolveu toda a comunidade 

interna do colégio, ou seja, alunos, professores, corpo gestor e os funcionários da limpeza. 

 

As ações desenvolvidas nas salas de aula com os alunos, orientadas por um ou mais professores, 

tiveram como ponto central a utilização de técnicas de reciclagem. Cada turma era responsável por 

propor formas de reutilização de embalagens à base de plásticos Politereftalato de Etileno 

(popularmente conhecida como garrafa PET), metálicos (refrigerantes, leites etc) e papéis (caixas, 

dentre outras). 

 



 

Muitos materiais foram levados pelos alunos para serem transformados em outros objetos. Alguns 

alunos já levaram os objetos prontos e, também, diversos acessórios “novos” foram adquiridos 

(comprados) pelos alunos ou disponibilizados pelo colégio. Então, apreende-se que houve um custo e 

a indagação seria: pode-se realizar um evento cujo objetivo é a reciclagem sem custo adicional, já que 

a ideia é justamente a diminuição de resíduos que poderiam aumentar a degradação ambiental. 

 

A avaliação, que representava uma das notas da 2ª unidade, esteve atrelada, tanto ao processo quanto 

à culminância (16 e 17 de junho de 2011) do evento e os tópicos que foram mensurados eram 

basicamente os esforços de cada turma, a criatividade e a apresentação geral no formato de desfile, 

onde representantes das turmas apresentavam uma vestimenta (modelo) criada a partir de material 

reciclado. Metade da pontuação era atribuída aos professores-orientadores e a outra ficava a encargo 

de uma comissão formada por outros professores que visitavam as salas de aula, a fim de avaliar a 

produção de cada turma. O referido autor também fez parte da comissão avaliadora de algumas turmas 

do turno noturno. Verificou-se que as mesmas produziram diversos objetos artesanais com os materiais 

selecionados para a reciclagem, prevalecendo utensílios de decoração (porta retratos, canetas, 

cinzeiros etc), suportes diversos, maquetes e muitos outros. 

 

Uma das intervenções do referido autor, quando visitava as turmas, foi indagar sobre o custo que cada 

uma tivera para organizar seu evento particular (apresentação, confecção de objetos e outros). Uma 

turma, por exemplo, afirmou ter gastado em torno de cinqüenta reais; outra, em torno de trinta reais. 

Enfim, todas tiveram demandas que acarretaram em custos, inclusive a turma que o referido autor fora 

responsável para orientar. Neste caso particular, o custo ficou abaixo dos cinco reais, mas houve gasto 

financeiro. 

Apesar do envolvimento de todos, principalmente durante a realização do evento para divulgação dos 

trabalhos, pareceu que o interesse real por parte dos alunos era somente obter a notação quantitativa. 

 

Seria mais prudente não associar pontuação às ações do Projeto de Reciclagem e a outros que 

tenham o propósito de formar os alunos para que estes se esclareçam sobre determinado tema a 

pontuação alguma. Tal iniciativa atrairia apenas àqueles que realmente tivessem interesse no tema, no 

desenvolvimento do trabalho e em sua divulgação (absorvendo as devidas mensagens, modificando 

sua postura frente ao que faziam e passando a ter os meios de se informar ainda mais, para que, 

posteriormente, tenham capacidade de informar a todos em sua comunidade o porquê de tais 

medidas), sem nada em troca, ou seja, estaria mais condizente com a prática da cidadania. 

 



 

Observou-se que as pessoas promovem e realizam as atividades temáticas (no caso destas, em prol 

de conscientizar para a importância de se preservar o Meio Ambiente, reduzindo a quantidade de 

objetos/materiais tidos como descartáveis, que ao invés de serem jogados na natureza e contribuírem 

para o aumento de sua degradação, seriam reutilizados para outros fins), mas se comportam como não 

pertencente/integrante desse meio, apesar do uso constante da expressão „nos conscientizarmos‟, 

sempre querendo educar o outro a fazer desta forma, que é melhor que a outra, ou seja, „jogue fora‟. 

 

Após o evento, verificou-se que muitos que estavam “educando” os visitantes sobre as possibilidades 

advindas do material reciclado, não absorveram as próprias informações repassadas/disseminadas, 

pois faziam o contrário do que praticavam durante o evento. Foi possível observar que um deles 

destacou uma folha de caderno que não lhe serviria e a jogou no lixo, ao invés de guardá-la para 

reutilizá-la em outro fim. 

 

O referido autor também ficou encarregado de orientar uma das turmas nas quais leciona, no caso, a 

Turma G do primeiro ano do ensino médio (turno noturno). A proposta apresentada aos estudantes foi 

a de reutilizar garrafas tipo „PET‟, a fim de confeccionar armadilha „mosquiteca‟ para capturar o 

mosquito causador da dengue. (Fotografias do evento, anexas) 

 

O invento idealizado por Cabral (2010), com resultados práticos alcançados por Camboim (sine data), 

possibilita, ao mesmo tempo: reutilizar material que seria descartado, comprometendo, assim, o Meio 

Ambiente; e conter a disseminação do mosquito causador da dengue, ao capturar suas larvas e 

diminuir a ocorrência de pessoas contaminadas. 

 

A avaliação realizada foi satisfatória, uma vez que possibilitou uma pequena amostra do que pode ser 

feito, a baixíssimo custo, utilizando a reciclagem para auxiliar na amenização, ainda que diminuta, de 

duas preocupações que permeiam a sociedade – a produção de lixo e a saúde humana. 

 

Porém, a questão central seria discutir acerca se o projeto desenvolvido na escola, visando a amenizar 

os impactos ambientais, com a utilização da reciclagem como viés prático e tema gerador, não estaria 

desviando os alunos do debate das reais causas da degradação ambiental, que seria o consumismo. 

 

Neste sentido, a prática desenvolvida pela escola não surtiu efeito, talvez pelo fato de não ter havido 

uma discussão profunda acerca de uma das causas da geração de resíduos que impacta, 

negativamente o Meio Ambiente, que é o consumo além do necessário, cujo ponto central envolve a 



 

questão da obsolescência dos produtos. A este respeito, Layrargues (2003, p. 89) coloca que “a vida 

útil dos produtos torna-se cada vez mais curta, e nem poderia ser diferente, pois há uma união entre a 

obsolescência planejada e a criação de demandas artificiais no capitalismo”. Além disso, 

 

é a obsolescência planejada simbólica que induz a ilusão de que a vida útil do produto 

esgotou-se, mesmo que ele ainda esteja em perfeitas condições de uso. Hoje, mesmo que 

um determinado produto ainda esteja dentro do prazo de sua vida útil, do ponto de vista 

funcional, simbolicamente já está ultrapassado. A moda e a propaganda provocam desvio da 

função primária dos produtos. Ocorre que a obsolescência planejada e a descartabilidade 

são hoje elementos vitais para o modo de produção capitalista, por isso encontram-se 

presentes tanto no plano material como simbólico. (LAYRARGUES, 2003, p. 89) 

 

Quaisquer ações que tenham como ponto central a Educação Ambiental, em prol de se discutir a 

questão do lixo, devem-se necessariamente passar por uma reflexão do que se deve, como e por que 

priorizar tais ações, em detrimento de outras, ou seja, por que adotar a ideia de reciclagem, sem 

mencionar as demais vertentes – redução e reutilização, respectivamente, do consumo e de 

produtos/objetos/utilidades que porventura seriam descartados e, consecutivamente, aumentaria o 

volume de lixo. 

 

O desfecho do evento da Semana de Meio Ambiente do CEPMOPR foi a apresentação em sala (com 

os produtos/objetos gerados com a reciclagem) e no palco (com desfilo com arranjos confeccionados a 

partir de material reciclado), em que todos participaram, seja como protagonistas ao representarem 

suas turmas, seja como plateia, incentivando os colegas. Neste contexto, a avaliação que se fez foi 

bastante positiva, se forem considerados a animação de todos e o volume e variedade de utensílios 

que conseguiram produzir a partir dos descartáveis. 

Isto não significa dizer que todos apreenderam, aprenderam e vão mudar seu estilo de vida em busca 

de um meio ambiente em equilíbrio e sem degradação. Ao término do evento, verificou-se o trabalho 

das funcionárias de limpeza do ambiente escolar, que, neste caso, são apenas três para atuarem num 

ambiente com quinze salas e adjacências, e os resultados não foram nada animadores, uma vez que a 

quantidade de lixo produzida no dia do evento foi bastante superior aos dias normais. Durante a rotina 

letiva da escola (o turno noturno - objeto da observação) não se produziam mais do que duas 

embalagens grandes de lixo, ponderou uma das zeladoras. Ao passo que, após o evento, este 

montante atingira, aproximadamente, nove sacos de lixo de mesmo volume. 

 

Diante do exposto, uma reflexão mais profunda é necessária, a fim reorientar a prática no processo 

ensino-aprendizagem, visando a outros eventos ligados à questão/educação ambiental que envolva 



 

novos elementos (consumo além do necessário, desigualdade social, reutilização de bens adquiridos) e 

não priorize apenas a técnica pela técnica, no caso da reciclagem, tratando as reais causas da 

degradação ambiental como fatos superficiais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo promoveu uma reflexão acerca do Projeto de Meio Ambiente (Reciclagem) no 

CEPMOPR – ano letivo 2011, reportando às discussões que envolvem a questão/educação ambiental. 

 

Verificou-se que qualquer iniciativa em prol da redução dos impactos ambientais seria pertinente, 

desde que a escola se envolva no processo e inclua no debate questões relacionadas ao consumismo, 

à obsolescência dos produtos, ao modelo de sociedade em vigor (capitalista) e a pobreza e exclusão 

social. 

 

As intervenções realizadas pelo CEPMOPR visando à prática da reciclagem e redução de lixo não 

surtiu efeito prático, uma vez que mais lixo foi produzido ao término do evento. Além disso, não se 

verificou mudança na postura dos que participaram do evento e tiveram esclarecimentos acerca da 

preservação ambiental, pois as pessoas continuaram jogando lixo nas salas e corredores da unidade 

escolar. 

 

Diante disso, é necessário reorientar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas, em particular o 

CEPMOPR, no sentido de que sua viabilidade somente seria pertinente se não provocasse mais danos 

ao Meio Ambiente, como a produção de lixo acima do habitual, além de focar um maior debate na 

questão que envolve o consumismo além do necessário, a redução do consumo e a reutilização, antes 

de se pensar em reciclagem. 

 

Quanto à reciclagem em si, a proposta da confecção da mosquiteca, a partir da garrafa tipo “PET” se 

mostrou eficaz, pois reduz a quantidade de lixo e diminui a disseminação de doenças como a dengue. 

Porém, o ideal seria que não houvesse custo financeiro adicional com aquisição de material acessório 

para viabilizar a produção de mosquiteca ou qualquer outro produto decorrente da técnica da 

reciclagem. 

 



 

Indo mais além, seria necessário estimular a redução do consumo de produtos que utilizam a garrafa 

“PET” ou outro material plástico equivalente como embalagem, uma vez que esse tipo de material é o 

que mais agride ao Meio Ambiente devido à dificuldade no processo de decomposição. 
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