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Para discutir e propor ações envolvendo o

aperfeiçoamento de políticas públicas em Mi-

nas Gerais para a gestão sustentável dos resí-

duos sólidos, relacionando temas como “o lixo,

a educação ambiental e a cultura”1, é preciso

fazer algumas reflexões que contribuam para

aprofundar a abordagem desses temas sem,

no entanto, tentar esgotá-los, pois estão inse-

ridos em um debate mais amplo, que é a ques-

tão ambiental. Nesse sentido, a gestão sus-

tentável dos resíduos sólidos e a educação

ambiental não podem mesmo estar

dissociadas da matriz que as originou, ou seja,

a questão ambiental.

Uma primeira reflexão diz respeito ao con-

texto histórico em que a questão ambiental

surge. Ela desponta como fruto do alarme

sobre o impacto das atividades antrópicas no

ambiente, especialmente a partir das déca-

das que se seguem à 2ª Guerra Mundial

(1939-1945). Esse impacto das atividades

antrópicas no ambiente fez emergir, no fim da

década de 1960, um dos mais importantes

movimentos sociais das últimas décadas do

século XX, promovendo significativas transfor-

mações nas ações da sociedade e na organi-

zação política, econômica, social e cultural. Foi

a “revolução ambiental”, assim denominada

por alguns autores, enquanto outros a cha-

maram de “consciência ecológica” (DELÁRE,

1993).

A conscientização da sociedade sobre a

questão ambiental (DELÁRE, 1993) resulta da

concretude real dos problemas ambientais2;

da poderosa pressão política sobre os Esta-

dos nacionais e organismos internacionais,

Mudança de atitude

            Educação ambiental deve atentar para a realidade sociocultural

dos sujeitos envolvidos

lixo e cidadania

Uma mobilização coletiva, no sentido de amenizar e prevenir proble-

mas ambientais relacionados aos resíduos sólidos, será alcançada

se a educação ambiental levar em conta as diversas relações entre

a realidade socioambiental e cultural da comunidade em foco. Para

formar cidadãos críticos, criativos e conscientes, torna-se necessária

uma educação ambiental aberta e permanentemente reavaliada.
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que emerge principalmente a partir da déca-

da de 1970, originada nas reivindicações da

sociedade civil organizada pertencente ao

movimento ecológico ou ambientalista; e do

resultado de todo um inventário científico3, que

vem sendo constantemente renovado. Por-

tanto, a construção de uma consciência

ambiental pelos diversos atores sociais4 foi

resultado não apenas da gravidade que assu-

miu a questão ambiental para eles, mas se

deu em função dos interesses que envolve, da

organização dos discursos, dos argumentos

e das pressões que são construídas para in-

seri-la na pauta política. Tudo isso acabou re-

sultando em várias conferências mundiais so-

bre a questão ambiental e no desenvolvimen-

to e formalização do que hoje é conhecido

como educação ambiental.

Assim, a emergência dessa temática na

sociedade contemporânea promoveu trans-

formações tecnológicas, educacionais e soci-

ais, bem como reflexões advindas do campo

filosófico sobre as relações entre sociedade e

natureza. E, ainda, manifestações culturais e

artísticas sobre as transformações ocorridas

no contexto socioambiental. Tudo isso provo-

cou rupturas nas formas de pensar, agir e se

expressar, seja no campo das ciências e da

filosofia, seja no campo da cultura e da arte,

promovendo o surgimento de novos

paradigmas.

Resultado de reivindicações da sociedade

civil organizada dentro do movimento ecológi-

co, bem como de inúmeros estudos, confe-

rências, tratados e leis dos quais o Brasil é

signatário5, a formalização da educação

ambiental é fruto também de diversos deba-

tes realizados a partir da década de 1970

sobre a questão ambiental. Ela deve ser en-

tendida como uma prática a ser desenvolvida

no cotidiano das sociedades. Deve ser com-

preendida, ainda, como um instrumento es-

sencial de sensibilização para a centralidade

do ambiente nas questões contemporâneas,

em sentido mais amplo, e como prática que

busca educar as pessoas para cuidarem

melhor do ambiente,  sendo esse o seu obje-

tivo mais restrito.

Políticas públicas para educação
ambiental

A partir do contexto histórico da década

de 1980, a elaboração de qualquer política

pública na sociedade contemporânea passou

a ser baseada nos princípios do Estado de-

mocrático, que estabeleceu a abertura de

canais para participação efetiva na vida social,

por intermédio do cidadão ou da coletividade.

Reforçaram-se, portanto, os canais de diálo-

go frente à convicção de que os cidadãos, com

amplos conhecimentos de sua realidade e

com acesso à informação, têm melhores con-

dições de atuar sobre a sociedade, de articu-

lar mais eficazmente desejos e idéias e de se

tornar parte ativa nas decisões que lhes inte-

ressam diretamente.

O princípio democrático pode ser conside-

rado como aquele que assegura aos cida-

dãos o direito pleno de participar da elabora-

ção de políticas públicas. No caso particular

A formação de cidadãos críticos, criativos e
conscientes depende de uma educação
ambiental aberta e permanentemente em debate
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A educação ambiental, vista no contexto da
cidadania, faz parte de um processo que tem
como fundamentos a reflexão e a consciência

do Brasil, pode-se dizer que foi a partir da Cons-

tituição Federal de 1988 que se estabeleceu

a abertura de canais de participação para os

diversos entes sociais, especialmente em re-

lação às políticas públicas voltadas para a

implementação e o desenvolvimento da edu-

cação ambiental formal, informal e não formal,

o que levou a uma escolarização da questão

ambiental por órgãos governamentais. Isso

ocorreu por meio da promoção do debate, da

reflexão e do desenvolvimento de ações que

objetivavam a mobilização social para a reso-

lução dos problemas ambientais vividos no

cotidiano.

A partir da década de 1990, observa-se,

no campo da educação, que a questão

ambiental é colocada em pauta no sentido de

se repensar sua abordagem sob a perspecti-

va de sua complexidade. Para tal, é preciso

que os problemas ambientais cotidianos se-

jam encarados a partir das realidades objeti-

va e subjetiva dos sujeitos, analisando, portan-

to, seus contextos socioambientais e suas prá-

ticas sociais, sejam elas organizadas ou não,

sejam elas individuais ou coletivas. É interes-

sante considerar que essa compreensão do

ambiente como bem comum e, portanto, es-

paço de ação política, passa pelo entendimen-

to de que “o ambiente não é ecologia, mas a

complexidade do mundo”. (LEFF, 2001, p.17).

Entendendo o ambiente como o espaço

comum de convivência, pode-se dizer que tan-

to os sujeitos que dele fazem parte promo-

vem ações como também são afetados por

elas, seja na esfera pública ou na esfera priva-

da. Assim, o ambiente, a política e a cidadania

estão absolutamente relacionados e se mani-

festam por meio de nossa comunicação com

o mundo, especialmente pela forma como

construímos nossos saberes sobre esse mun-

do e como atuamos na sua transformação.

No contexto atual dos Estados democráti-

cos, toda política pública que promova ações

de regulamentação ambiental deve ser resul-

tado da participação efetiva na vida social, seja

do cidadão, seja da coletividade. O mesmo prin-

cípio deve ser aplicado à elaboração de políti-

cas públicas relacionadas à gestão sustentá-

vel dos resíduos sólidos e à implementação da

educação ambiental.

Repensar hábitos e recusar
produtos

Uma outra reflexão provém do próprio sig-

nificado que os resíduos sólidos assumem para

a população. O termo resíduo sólido é uma

terminologia técnica empregada muito recen-

temente e é representado por materiais des-

cartados pelas atividades humanas. Seu sinô-

nimo é a palavra lixo, proveniente do latim lix,

que significa cinza ou lixívia, ou do verbo lixare,

que significa polir, desbastar, arrancar o su-

pérfluo. Segundo o dicionário Aurélio, a pala-

vra lixo é definida como sujeira, imundície, coi-

sa ou coisas inúteis, velhas, sem valor.

Portanto, quando se pensa no desenvolvi-

mento de políticas públicas que regulamen-

tem as ações de gestão ambiental dos resí-

duos sólidos e que contemplem em seu pro-

cesso a mobilização social de uma comunida-
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de por meio da educação ambiental, uma

questão a ser considerada são os significados

dados pelos sujeitos do processo educativo.

Enfim, como esses sujeitos representam os

materiais em desuso: como resíduos ou como

lixo? Refletir sobre essa questão parece im-

portante quando se quer formar novos valo-

res, atitudes e ações diante da problemática

da questão ambiental relacionada aos resí-

duos sólidos.

Isso porque, se os resíduos sólidos são

entendidos como materiais que foram descar-

tados, pode-se pensar que existe aí a possibi-

lidade de repensar os hábitos de consumo;

recusar produtos que causam danos ao

ambiente ou à saúde humana; reutilizar,

sempre que possível, objetos de consumo;

reduzir a geração de resíduos sólidos e

reciclar esses resíduos, transformando-os

em um novo produto.

No entanto, se os resíduos têm um signifi-

cado de lixo, como algo sujo, imundo, inútil,

velho e sem valor para os sujeitos que os pro-

duzem, a ação dos sujeitos diante de qualquer

resíduo sólido é nula, pois não se cogita qual-

quer possibilidade de repensar, recusar,

reutilizar, reduzir e reciclar aquilo que não

tem mais valor para a pessoa ou para seu

grupo social. Quando se pensa em educar

para a sustentabilidade, deve-se considerar

que a realidade de grande parte da humani-

dade e da sociedade brasileira se insere em

um contexto cultural urbano-industrial em que

as pessoas são estimuladas a consumir cada

vez mais produtos descartáveis – desde guar-

danapos de papel e latas de refrigerante até

computadores – e que, em grande parte, são

inutilizados com enorme rapidez.

Importância da educação ambiental

É preciso, ainda, relacionar os desafios das

questões ambientais às mudanças acelera-

das e à complexidade dos processos contem-

porâneos. Há diferentes compreensões das

questões ambientais relativas aos resíduos

sólidos tendo em vista os diferentes sujeitos

nos contextos culturais. É necessário, portan-

to, refletir a respeito da forma como essa

temática pauta a educação ambiental para o

exercício pedagógico dirigido a grupos e seg-

mentos sociais.

Escutar as concepções sociais e pessoais

significa caminhar, inicialmente, para a com-

preensão dos sentidos associados ao termo

educação ambiental no momento em que ele

é criado. É a possibilidade de se construir um

conceito concretamente ligado à realidade

social do cotidiano. Porém, como todo óbvio,

esse discurso oculta suas condições de pro-

dução, na medida em que trata essa realida-

de como algo dado, natural. A proposição “a

partir da realidade social do aluno” encerra

alto grau de complexidade. O que isso quer

dizer para o profissional da educação? Que

conotações essa expressão tem para ele?

Que representações e imagens se formam

em seu pensamento quando enuncia o ter-

mo realidade? Parafraseando o filósofo fran-

cês Merleau-Ponty, “a realidade é o que ve-

mos, contudo precisamos aprender a vê-la.”

A educação ambiental é reivindicação da
sociedade civil e deve ser entendida como prática
a ser incorporada no cotidiano da comunidade
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Assim, ao se falar em educação

ambiental, é preciso fazer, inicialmente, uma

indagação aparentemente elementar: “o

que é educação ambiental?” A busca de uma

significação mais profunda para tal indaga-

ção deve levar em conta as concepções so-

ciais que estão subjacentes a essa afirma-

ção. Isso implica, em certo sentido, a neces-

sária identificação e leitura da essência dos

problemas da modernidade e, portanto, das

condições sociais e ambientais a que ficou

submetida a sociedade. Em outro sentido,

implica a necessária constituição de uma vi-

são menos fragmentária da realidade, do

ambiente por inteiro, capaz de fornecer uma

base mais sólida ao discurso e ao gesto que

leva o nome de educação ambiental.

Enfim, a leitura dos problemas da

modernidade e a construção de uma visão

de mundo, de vida, de natureza e de educa-

ção ambiental em relação à gestão susten-

tável dos resíduos sólidos requer

metodologia, estudo, informação, vivência,

reflexão, prática, avaliação da prática, tem-

po disponível, todos adequados aos espaços

sociais de onde emerge a indagação do que

seja educação ambiental.

A escuta das concepções sociais e pes-

soais propicia a elaboração do conceito de

educação ambiental, que se forma à medi-

da que se aprofunda na leitura, na aproxi-

mação entre o conhecimento de vida e o co-

nhecimento científico, na confluência dos fa-

tos vividos no cotidiano e na abstração sobre

eles, ou seja, na compreensão da realidade

de forma integrada e baseada na realidade

social, possibilitando a formação de valores,

hábitos, idéias, posturas e atitudes. Todos eles

são construídos pelas concepções culturais,

políticas e ideológicas do contexto social em

que se vive e que permitam a transformação

e a formação de indivíduos e grupos sociais

participantes e atuantes na busca de soluções

e realizações para as questões relacionadas

à melhoria da qualidade de vida, no seu ambi-

ente e na sociedade como um todo (MAGA-

LHÃES, 2003). Enfim, que leve a “um agir local-

mente e a um pensar globalmente” em rela-

ção à gestão sustentável dos resíduos sólidos.

Do contrário, a educação ambiental

(...) acaba por se transformar em mera

prática ou conceito, destituídos de um sentido

mais profundo de vida e de uma capacidade

transformadora e formadora de algo condi-

zente com o sentido implícito do termo educa-

ção ambiental. Isto significa que o tema exige

antes de mais nada ser precedido de um

empenho pelo maior conhecimento (vivencial,

teórico, prático) possível de si mesmo (empe-

nho esse, denominado por Jung de processo

de individuação), do outro e do contexto no

qual ele se encontra (local, mundial, cósmico),

a fim de constituir um fundamento, a partir do

qual ele possa orientar-se com uma certa

margem de segurança contra o risco de ser

recuperado pela tendência dominante

(MATSUSHIMA, pág.16:1991).

Do ponto de vista pedagógico, a educa-

ção ambiental é encarada, então, como uma

preocupação vital com o presente e o futu-

A emergência da questão ambiental causou rupturas
nas formas de pensar, agir e expressar da sociedade,
promovendo o surgimento de novos paradigmas
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ro. Para que se alcance uma mobilização

coletiva no sentido de transformar, prevenir

e amenizar os problemas de cunho

ambientalista relacionados aos resíduos

sólidos, a educação ambiental deve levar em

conta as diversas relações entre a realida-

de socioambiental e cultural. Daí o valor da

discussão interdisciplinar. A formação de ci-

dadãos críticos, criativos e conscientes de-

pende do fato de a educação ambiental ser

debatida e aberta. Assim, ela passa a ser

também uma ação relacionada com a práti-

ca de cidadania.

Tal mudança conceitual pode ser efetiva-

da na medida em que seja possibilitada aos

sujeitos da educação uma análise da proble-

mática ambiental a partir do seu contexto cul-

tural, ao se integrar a educação ambiental ao

processo de gestão ambiental dos resíduos

sólidos. É urgente se preocupar fundamental-

mente com a eqüidade social, com o direito

de acesso e uso de recursos naturais como

bem de uso comum, para além da

sustentabilidade das sociedades, senão com

as sociedades sustentáveis no sentido político

e ético.

A educação ambiental vista no contexto

da cidadania, da participação e da ação co-

munitária faz parte de um processo que tem

como fundamentos a reflexão e a consciência

socioambiental. Seu aspecto interdisciplinar

deve ser salientado a partir de uma visão

holística que possibilite a promoção de várias

ações relacionadas à idéia de gestão susten-

tável dos resíduos sólidos. Essa gestão englo-

ba desde o uso de técnicas e tecnologias de-

senvolvidas para dispor esses resíduos de for-

ma correta, sem acarretar prejuízos ao ambi-

ente e à saúde pública, até questões que en-

volvem o ideal: evitar o acúmulo de detritos,

diminuindo o desperdício de materiais e o con-

sumo excessivo de embalagens.

São esses os princípios que mais se en-

contram presentes nas tendências mundiais

que propõem o reaproveitamento dos produ-

tos jogados no lixo para fabricação de novos

objetos por meio dos processos de reciclagem.

É a economia de matéria-prima e de energia

fornecidas pela natureza, procurando fazer

com que o conceito de lixo tenda a ser modifi-

cado, podendo ser entendido como “coisas

que podem ser úteis e aproveitáveis pelo ho-

mem”.
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Notas

1 Um dos seis temas discutidos durante o Seminário

Legislativo: “LIXO E CIDADANIA: POLÍTICAS PÚBLI-

CAS PARA UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL”, reali-

zado de 21 a 23 de novembro de 2005 no Plená-

rio da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

2 Até o século XIX, para muitas sociedades, a maior

parte das calamidades que afligiam os homens

tinham uma origem natural. A partir do século XX,

pelo modelo urbano-industrial iniciado com a Revolu-

ção Industrial, na segunda metade do século XVIII, o

homem civilizado é colocado como ‘força geológica

planetária’, capaz de transformar e desencadear

reações em cadeia susceptíveis de destruírem-no.

Tratou-se de um corte definitivo na história da hu-

manidade pois, desde então, é a própria sobrevi-

vência da humanidade que tem estado em jogo.

3 (...) os governos ocidentais delegaram às institui-

ções científicas mundiais o cuidado de definir mo-

dos de vida compatíveis com os grandes equilíbrios

planetários e impô-los a todos. Já em 1972, a

Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente,

organizada pelas Nações Unidas, havia desembo-

cado na criação do Programa das Nações Unidas

para o Meio Ambiente (PNUE), a fim de encorajar

uma coordenação internacional. Depois disso, múl-

tiplas pesquisas foram iniciadas sob a

reponsabilidade de agências especializadas da ONU,

com a Unesco (por exemplo, o programa O Homem

e a Biosfera), a FAO, o OMS e o OMM. Enfim, uniões

científicas mundiais elaboraram recentemente dois

programas de estudo sobre a mudança do meio

ambiente planetário (Global Change), um dando

ênfase às ciências naturais e biológicas e o outro,

às ciências sociais. Desde 1985, vem acontecendo

grande número de reuniões e conferências mundi-

ais, protocolos foram assinados e não se passa

mais de uma semana sem que seja anunciada nova

iniciativa relacionada à proteção do meio ambien-

te. Trata-se, como escreveu Guy Béney, de refor-

çar, em dez anos, de modo decisivo, a pesquisa em

ciências da Terra e da vida, aperfeiçoando mode-

los de simulação do meio ambiente global, insta-

lando sistemas de vigilância contínua (rede de sa-

télites em órbita polar ou geoestacionária) que

integrarão um observatório internacional. Um ver-

dadeiro controle planetário estabelecido com vis-

tas a gerir a Terra. (ALPHADÉRY et al, (1992; pp.

28 e 29).

4 Segundo VIEIRA & BREDARIOL (1998), os principais

atores desse processo são representados pelas

agências públicas internacionais (ONU e Unesco) e

nacionais (Ministério de Meio Ambiente e Conama);

organizações não-governamentais – ONGs

ambientalistas, representando a sociedade civil; a

mídia, principalmente a chamada “imprensa ver-

de”; as entidades representativas do setor privado

ou produtivo; e os movimentos sociais ainda não

institucionalizados.

5 1a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio

Ambiente Humano, por ter acontecido em Estocol-

mo, capital da Suécia, ganhou o apelido: “Confe-

rência de Estocolmo”, realizada em 1972; Seminá-

rio Internacional sobre Educação Ambiental, reali-

zado em Belgrado (ex-Iugoslávia, atual Sérvia), ocor-

rido em 1970, que aprovou a ‘Carta de Belgrado’;

Conferência Intergovernamental sobre Educação

Ambiental, realizada em Tbilisi na Geórgia (ex-URSS),

em 1977; em 1983, a Assembléia Geral da ONU

criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e

Desenvolvimento (WCED – World Comission on

Environment and Development) que irá, em 1987,

apresentar ao mundo um relatório (denominado

Relatório Brundland) sobre o tema desenvolvimen-

to, cuja  conclusão foi expressa no alentado e

substancioso relatório “Nosso Futuro Comum”;

Convenção de Viena, realizada em 1985; Confe-

rência Mundial sobre Educação para Todos, pro-

movida pela Unesco e realizada em Jontien,

Tailândia, em 1990, que irá aprovar a Declaração

Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação

das Necessidades Básicas de Aprendizagem; 2a

Conferência Mundial para o Meio Ambiente e De-

senvolvimento, a ECO-92 ou RIO-92, na cidade do

Rio de Janeiro; Conferência Internacional sobre

Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciên-

cia Pública para a Sustentabilidade, realizada em

Thessaloniki, na Grécia, em 1997; e, no contexto

brasileiro, cabe ressaltar a Constituição de 1988,

que trata da educação ambiental no Título VIII –

Da Ordem Social, Capítulo VI – Do Meio Ambiente,

artigo 225, inciso VI, que incumbe ao Estado Fede-

rativo e a seus entes, por competência supletiva e

complementar, a promoção da educação ambiental

em todos os níveis de ensino e a conscientização

pública para a preservação do meio ambiente; e a

Lei Federal nº 9.796, de 27 de abril de 1999, para

a educação ambiental, denominada Política Nacio-

nal de Educação Ambiental.


