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Resumo: O padrão de produção e consumo tem se caracterizado pelo uso intensivo dos 
recursos naturais e o aumento da quantidade de resíduos, sendo fundamental 
problematizar os desperdícios, os processos de produção e consumo com ênfase 
na redução do consumo. O projeto Educação ambiental: água e resíduo promove 
estudos e ações na perspectiva de elucidar os impactos sócio-ambientais, discutir 
a distribuição dos bens de consumo (abundância X escassez), promover a 
redução do consumo, o reuso, a reciclagem e a geração e gerenciamento 
responsável dos resíduos.  Para tanto, são desenvolvidas atividades de pesquisa, 
ensino e extensão envolvendo a universidade, as escolas e membros da 
comunidade.  Um dos objetivos do projeto é a produção de materiais didáticos que 
auxiliem o trabalho do professor em sala de aula. Com este propósito foram 
organizadas exposições na universidade que têm fomentado o desenvolvimento 
de projetos de educação ambiental em resíduos nas escolas. Além da exposição 
alunos da graduação realizam estágios supervisionados nas escolas onde 
abordam o tema resíduos sólidos urbanos, a partir da contextualização da 
realidade local. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Núcleo de ensino da FCT/UNESP tem como mérito propiciar a realização de 

projetos na universidade, cujas modalidades possam resultar na produção de material didático 

pedagógico e em ações de intervenção nas escolas do ensino público. O objetivo é incentivar 

a pesquisa nos diferentes níveis de ensino com destaque para as iniciativas interdisciplinares. 

O desenvolvimento de projetos desta natureza possibilita o fortalecimento de trabalhos na 

área educacional e a consolidação de uma política atenta à melhoria da qualidade de ensino.   

O projeto Educação ambiental: água e resíduo alinha-se a todos os requisitos 

da proposta. No ano de 2006, as atividades desenvolvidas de pesquisa, ensino e extensão 

enfocaram o tema resíduos sólidos urbanos. Alunos da graduação e da pós-graduação, 

professores da universidade, das escolas de ensinos infantil, fundamental e médio e membros 

da comunidade são parceiros de uma rede, cujos interesses e objetivos convergem para 

viabilização de ações de educação ambiental em resíduos voltadas a elucidar os impactos 

sócio-ambientais, a promover a redução do consumo, o reuso, a reciclagem e a unir esforços 

para a efetivação de uma política de geração e gerenciamento responsável dos resíduos. 
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2. OS CONFLITOS SÓCIO-AMBIENTAIS RESULTANTES DO ATUAL ESTILO DE VIDA 

Estudiosos de várias partes do mundo estão sendo convocados para enfrentar 

os problemas ambientais da atualidade. São chamados a explicar o processo que está 

acarretando as mudanças globais e a oferecer soluções. São pressionados a avaliar um 

quadro nem sempre previsível diante da complexidade do mundo atual. 

São várias as hipóteses de futuro, como a elevação da temperatura global, o 

derretimento do gelo polar e, por conseqüência, a elevação do nível do mar, a inundação de 

áreas costeiras, a alteração na dinâmica das correntes marítimas, riscos de tempestades, 

secas, escassez de água, extinção de espécies.  

O aumento de gases ligados ao efeito estufa, com destaque do dióxido de 

carbono em virtude das atividades humanas, principalmente decorrentes dos processos 

industriais, constitui um dos alvos de preocupação. O gás metano produzido pela 

decomposição dos resíduos também contribui para o efeito estufa.  

O padrão de produção e consumo do atual estilo de vida tem se caracterizado 

pelo uso intensivo dos recursos naturais, o aumento da quantidade de resíduos, o descarte dos 

produtos e resíduos em um ritmo acelerado e a fabricação de materiais novos com diferentes 

graus de toxidade e ciclos de vida. Estes materiais, muitas vezes, demandam um maior tempo 

de decomposição e os elementos químicos que o compõem causam impactos ambientais nem 

sempre previsíveis pela ciência, pelos produtores e pelos órgãos de gestão ambiental.  

Blauth; Leme; Sudan apresentam informações sobre a quantidade de resíduos 

gerada no processo de produção e consumo. As autoras afirmam que a “Cada tonelada de lixo 

gerada pelo consumo resulta vinte toneladas de resíduos associados à extração de recursos e 

cinco durante a industrialização” (2006, p.155).  

Neste contexto, são necessários investimentos em pesquisas para avaliar a 

extração dos recursos naturais, os impactos ambientais, os níveis de toxidade dos produtos, o 

ciclo de vida, bem como para gerar alternativas para redução, disposição e tratamento eficazes 

dos resíduos.  

À revelia dos avanços tecnológicos e das medidas de gerenciamento, a maior 

parte dos resíduos no Brasil está disposta em lixões. Poucos municípios contam com o 

descarte e coleta seletivos (aproximadamente 6%) e com aterros sanitários.  

Nos lixões os resíduos são depositados a céu aberto, o chorume derivado da 

decomposição dos resíduos é altamente tóxico e, através do escoamento e infiltração, 

contamina os solos e as águas superficiais e subterrâneas. Os lixões são áreas degradadas, 

favoráveis à proliferação de micro e macrovetores de doenças. Geralmente, são freqüentados 

pelos catadores que dali retiram materiais recicláveis para garantir a sua subsistência, 
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mediante condições de trabalho insalubres, com graves riscos à sua saúde. Nos lixões os 

catadores e catadoras têm rostos e vozes, pulsam histórias de vida das vítimas do sistema 

econômico e social e sobrevivem a esperança e utopia. 

Vivemos em um período de incertezas. As possibilidades de superar a crise 

sócio-ambiental se inspiram nos avanços da ciência e da tecnologia e nos esforços mundiais 

em torno de diálogos, acordos e encaminhamentos de propostas com este fim.  

Não obstante, as dúvidas abalam as crenças nos avanços da ciência e 

tecnologia para deter os problemas atuais, sendo que estes mesmos avanços são alvos de 

críticas. É oportuno refletir que as mudanças tecnológicas operam num ritmo extremamente 

rápido, sendo difícil avaliar os seus reais impactos na natureza e sociedade. 

Não há como negar também as fragilidades de uma aliança global diante da 

diversidade de interesses, concepções e de (geo)políticas, haja vista o reconhecimento dos 

vários problemas ainda não resolvidos e/ou agravados pela globalização. As desigualdades 

sociais e a extração dos recursos naturais foram acirradas com a economia mundial.  

A partir da década de 80, o (neo)liberalismo  promoveu a  internacionalização 

das empresas, a  eliminação das barreiras de comércio entre os países e a  descentralização 

do Estado, o que impulsionou o crescimento dos mercados mundiais. A expansão do mercado 

consumidor e a alta descartabilidade das mercadorias ameaçam a sustentabilidade ecológica. 

Os avanços tecnológicos e dos setores de comunicação, informação e de serviços contribuíram 

para a consolidação dos padrões insustentáveis de produção e consumo. 

De acordo com o Fórum Global, 1992 apud Portilho (2005, p. 51-2)  

Os mais sérios problemas globais de desenvolvimento e meio ambiente que o mundo 
enfrenta decorrem de uma ordem econômica mundial caracterizada pela produção e 
consumo sempre crescentes, o que esgota e contamina nossos recursos naturais, 
além de criar e perpetuar desigualdades gritantes entre as nações, bem como dentro 
delas. Não mais podemos tolerar tal situação, que nos levou além dos limites da 
capacidade de sustento da Terra, e na qual vinte por cento das pessoas consomem 
oitenta por cento dos recursos mundiais. Devemos atuar para equilibrar a 
sustentabilidade ecológica eqüitativamente, entre os países e dentro dos mesmos. 
Será necessário desenvolver novos valores culturais e éticos, transformar as 
estruturas econômicas e reorientar nossos estilos de vida.  

As grandes empresas conquistaram um amplo mercado consumidor e vantagens 

ao instalar suas sedes em outros países. As multinacionais têm preferências por locais que 

ofereçam incentivos fiscais, onde paguem menos impostos, salários, encargos e possam 

explorar os recursos naturais. Este processo muitas vezes desconsidera conquistas 

trabalhistas, com denúncias de exploração predatória dos recursos naturais e de pagamento de 

salários insuficientes para garantir a vida digna do trabalhador e seus familiares.  
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Este quadro de desigualdades sociais e os impactos sobre o meio ambiente 

causam descrédito em relação à possibilidade de se construir e implantar uma política em rede 

mundial comprometida com a qualidade de vida e a justiça social para todos. Por outro lado, 

reforça a necessidade urgente da mudança dos padrões de consumo. 

3. REVISÃO DOS PADRÕES DE CONSUMO: UMA NECESSIDADE PARA A 
SUSTENTABILIDADE 

A necessária revisão dos padrões de consumo passa por uma mudança ética e 

cultural de hábitos e valores, fundamentada em um outro paradigma que prime pela 

valorização das pessoas e da natureza, a partir de uma conscientização humanitária que 

substitua o atual estilo de vida insustentável.  

Esta conscientização é uma tarefa difícil. Muitos enaltecem as conquistas do 

consumo, como o conforto, o direito da liberdade de escolha dos produtos, a individualidade. 

Enfim, não estão dispostos a mudar o seu padrão de consumo em função de questões 

ambientais ou de melhores condições de vida para os seus semelhantes que sofrem com 

privações de toda ordem.  

Alguns economistas defendem a liberdade de escolha, a soberania do 

consumidor e sustentam uma concepção de consumo atrelada à abundância e ao progresso. 

Em contraposição a estas concepções, outros estudiosos chamam a atenção para os 

problemas do consumismo. Destacam o individualismo, o acirramento da competição e a 

desagregação social.  

O consumo é um tema complexo. Aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais são entrelaçados nas formas de reprodução social que variam de acordo com o modo 

de viver das diferentes sociedades.  

As concepções sobre o consumo guardam divergências em razão dos diferentes 

enfoques de economistas, sociólogos, antropólogos, ambientalistas, psiquiatras e educadores 

e seus respectivos fundamentos teóricos. 

Baudrillard traz contribuições valiosas em relação ao consumo ao destacar o 

papel da cultura na reprodução do capitalismo. O autor trata da manipulação dos signos e o 

papel destes perante as diferenciações de grupos sociais. Segundo Baudrillard (1995, p. 60) 

[...] nunca se consome o objecto em si (no seu valor de uso) – os objectos (no sentido 
lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer filiando-o 
no próprio grupo tomado como referência ideal quer demarcando-o do respectivo 
grupo por referência a um grupo de estatuto superior. 
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A lógica do consumo está entrelaçada a dinâmicas culturais em que a aquisição 

de determinados produtos se deve ao seu valor de dotar o consumidor de sinais de 

diferenciação. São estabelecidas redes sociais a partir de grupos de pertencimento que se 

distinguem pela capacidade de consumo. O consumo de produtos específicos funciona como 

comunicação social e um fator cultural importante para a afirmação da identidade.  

Os investimentos que a décadas atrás eram maciçamente destinados ao 

processo de produção passam a ser canalizados para a publicidade para atingir o público alvo. 

São realizados altos investimentos em propaganda e marketing para estimular o consumo. 

Muitos comerciais chegam a omitir o uso do produto. O design e a marca são enaltecidos 

destacando o produto.  

Santos (2002, p. 48) avalia que:  

[...] atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de 
produzir os produtos. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a 
produção do consumidor, hoje, precede à produção dos bens e dos serviços. [...] Daí, 
o império da informação e da publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de 
publicidade [...]  

Os signos são manipulados de tal sorte que a aquisição das mercadorias é 

vinculada a possibilidades de vivenciar conquistas amorosas, saúde, poder, beleza, aventura, 

sucesso. A idéia transmitida é que a aquisição de determinadas mercadorias possibilita a 

transferência destas características para o consumidor.  

Alguns autores fazem referência aos supostos sentimentos de prazer e felicidade 

ao adquirir mercadorias e a constante insaciabilidade na busca por objetos novos.  Sevcenko 

(2001, p. 88) problematiza este aspecto. Para o autor: “[...] na sociedade da mercadoria, o 

consumismo seria proposto como a terapia por excelência para aliviar o mal-estar gerado pela 

própria essência desse sistema, centrado no mercado e não nos valores humanos.“ 

Costa (2004, p. 179), psicanalista, argumenta que: “[...] o nível de renda pouco 

ou nada altera o mal-estar pessoal e social no qual vivemos. A partir de um certo patamar, não 

é a renda  grupal ou individual que nos sensibiliza em relação ao Bem-comum, mas crenças 

sobre a felicidade. “ 

Antigamente, os objetos eram produzidos para serem duráveis e úteis. As 

famílias guardavam objetos que passavam de geração para geração. Estes objetos tinham um 

valor afetivo e eram guardados em respeito à memória dos antepassados. Hoje, esta situação 

mudou. Os objetos tornaram-se descartáveis.  Na avaliação de Costa (2004, p. 174)  

Os objetos, é verdade, se tornaram cada vez mais descartáveis. Mas não apenas por 
que o mercado os destina à obsolescência precoce, e sim por que já não temos mais 
quem herde o sentido moral e emocional que eles, um dia materializaram. 

Os objetos, hoje como ontem, servem para ostentar a opulência de seus possuidores. 
Ao contrário de ontem, porém, não mais se prestam à função de manter viva a 
história de quem os possuiu. O “a quem interessar possa” perdeu a razão de ser. 
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Enquanto vivemos, os usamos como excitantes das sensações; depois que 
morremos, ou eles têm valor de mercado e são vendidos ou não têm liquidez e vão 
para o lixo.      

  

Diante da crítica ao estilo de vida atual, várias são as propostas que foram sendo 

delineadas para fazer frente aos impactos ambientais derivados dos processos de produção e 

consumo. De acordo com Portilho (2005), quanto ao processo de produção, foram realizados 

investimentos em inovações tecnológicas para assegurar uma produção limpa, a ecoeficiência, 

mas não se cogitou a mudança do sistema capitalista. Para a Portilho (2005, p.48) “A poluição 

passou a ser vista como um desperdício e os investimentos em meio ambiente como uma nova 

oportunidade de negócios.”   

O consumidor verde demonstra uma preocupação com informações a respeito 

dos produtos e os impactos ambientais do processo de produção, preferindo optar pela 

aquisição de produtos que não agridam o meio ambiente, mesmo que pagando um custo mais 

alto por esta escolha. Acredita que a sua tomada de decisão, ao mudar o seu comportamento 

individual, pode influenciar o setor produtivo para que empregue tecnologias limpas. 

À primeira vista esta atitude merece consideração, porém Portilho (2005, p. 125-

6) adverte que 

a perspectiva do consumo verde deixaria de enfocar aspectos como a redução do 
consumo, a descartabilidade e a obsolescência planejada, enfatizando ao contrário a 
reciclagem, o uso de tecnologias limpas, a redução do desperdício e o incremento de 
um mercado verde.  A incorporação do custo ambiental no preço das mercadorias faz 
com que estes custos recaiam mais no consumidor do que no produtor e, dessa 
forma, as empresas estariam repassando os custos ambientais para os consumidores  

Outra proposta refere-se ao consumo sustentável. Entretanto, Portilho (2005, 

p.146) aponta que avaliação dos resultados desta proposta tem indicado as suas limitações no 

enfrentamento dos impactos sócios-ambientais. 

a grande maioria dos debates relacionados ao consumo sustentável começou a 
enfatizar que a necessária melhoria na qualidade ambiental deveria ser atingida 
através mais da substituição de bens e serviços por outros mais eficientes e menos 
poluentes [...], do que através da redução do volume de bens e serviços consumidos 
e da distribuição eqüitativa dos mesmos. Assim, mudar os padrões de consumo, mas 
não os níveis de consumo, passou a ser o objetivo principal, visto como politicamente 
mais plausível nas sociedades desenvolvidas e democráticas do hemisfério norte. Na 
prática, as considerações e propostas relacionadas ao consumo sustentável, em sua 
maioria, se confundem com aquilo que se propuseram a ultrapassar: o consumo 
verde. Assim como as mudanças dos padrões de produção foram limitadas à 
eficiência tecnológica, as mudanças dos padrões de consumo estão se limitando a 
propostas de mudanças comportamentais, tecnológicas e econômicas. 
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Esta autora conclui que: 

Embora muitas vezes se inspirasse em antigas críticas ao estilo de vida industrial e 
urbano elaboradas pelo movimento contracultural da década de 60, este enfoque que 
identifica a ideologia do consumismo, base do modelo capitalista, como um dos 
pilares da atual crise ambiental, foi atualizado e ressignificado, estudo hoje mais 
preso à gestão do consumo. [...] o debate sobre os padrões de consumo acabou 
priorizando propostas sobre mudanças tecnológicas de produtos e serviços, 
instrumentos econômicos e mudanças comportamentais dos consumidores 
individuais, priorizando uma abordagem tecnicista, economicista, psicologizante e 
despolitizada. A grande maioria dos debates sobre a relação entre consumo e meio 
ambiente começou a enfatizar que a necessária melhoria na qualidade ambiental 
deveria ser atingida através mais da substituição de bens e serviços por outros mais 
eficientes e menos poluentes, do que através da redução do volume de bens e 
serviços consumidos, o que acabou levando à produção de discursos retóricos. 
(p.110) 

 

Para amenizar a degradação ambiental é necessário problematizar os 

desperdícios e os hábitos de consumo priorizando a redução do consumo. Está mudança no 

modo de vida firmado em outros valores e atitudes, está sendo considerada prioritária em 

programas de educação ambiental em resíduos. 

4. NOSSAS AÇÕES: PASSOS PARA COMPREENDER E TRANSFORMAR A REALIDADE 

Um dos objetivos do projeto do Núcleo de Ensino “Educação ambiental: água e 

resíduo” é possibilitar a compreensão da realidade. Para tanto, recorre-se às mais diversas 

fontes de conhecimento, cuja aquisição contribua para instrumentalizar as pessoas para a 

intervenção ética e competente na realidade. 

Com este propósito estão sendo empreendidas várias ações, a exemplo da 

avaliação da produção científica na área de Educação Ambiental em resíduo e realização de 

divulgação dos resultados de pesquisas e atividades.   

Estão sendo desenvolvidas pesquisas por alunas da pós-graduação a  respeito 

do tema Educação ambiental em resíduos. Estudos têm como objetivo avaliar o conhecimento 

científico e as influências e as transformações que passa este saber em consideração ao saber 

escolar. Estão sendo realizadas entrevistas com professores, especialistas e analisadas 

propostas curriculares e livros didáticos. Esforços estão sendo realizados para compreender a 

cultura escolar e sua influencia na transformação do saber.  

Outra pesquisa está sendo feita com objetivo de diagnosticar e avaliar os 

projetos que estão sendo realizados no âmbito da educação ambiental em resíduos nas salas 

de aula do segundo ciclo. Muitos projetos desenvolvidos na escola apresentam problemas de 

natureza teórica e metodológica, mas ainda assim constituem-se em avanços de professores 

empenhados com o seu trabalho e merecem atenção no sentido de qualificar as ações em 

andamento. A pesquisa procura identificar os saberes da experiência do professor e os 
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caminhos percorridos nas diferentes situações de sala de aula em que as experiências são 

validadas ou não dependendo dos resultados alcançados no processo de ensino 

aprendizagem. Busca-se elucidar como as experiências significativas se tornam referência para 

o grupo de professores da instituição que por sua vez complementam e modificam as 

atividades criando caminhos peculiares, a partir da sua autonomia e reflexão pedagógica. 

Um dos objetivos do projeto é produzir materiais adequados com uma linguagem 

inteligível que auxilie o trabalho do professor em sala de aula. Esta preocupação tem levado a 

elaboração de textos e a organização de exposições sobre a educação Ambiental em resíduos. 

São de grande valia para estas atividades os trabalhos de LOGAREZZI e sua equipe.4  

As exposições vêm sendo realizadas a três anos na Universidade e têm como 

objetivo envolver a graduação, a rede de ensino e a comunidade na construção de 

conhecimentos, competências, valores e atitudes, na busca de soluções para os problemas 

ambientais, especialmente relacionados com o tema resíduo/lixo. Existe uma preocupação de 

natureza conceitual de promover a divulgação científica, mas os seus propósitos são de 

complementação do trabalho desenvolvido nos ensinos infantil, fundamental e médio diante da 

construção de saberes e competências para uma leitura contextualizada da realidade que 

possibilite intervenções críticas.  

A exposição é um incentivo para os alunos da graduação apresentarem os 

materiais didáticos que confeccionam. As fases de planejamento e de montagem da exposição 

são momentos ricos de aprendizagem para os alunos envolvidos. O objetivo ao confeccionar 

os materiais é de apresentar a ciência de maneira lúdica e interativa, com o uso de diferentes 

linguagens (música, poesia, desenhos, filmes, maquetes), a fim de favorecer a compreensão 

das informações veiculadas. 

Com relação ao visitante, busca-se sensibilizar, despertar a curiosidade, 

promover diálogos, mobilizar os conhecimentos prévios, articular as informações com as 

experiências. Enfim, provocar reflexões que possam ser aprofundadas em ocasiões futuras em 

que o tema resíduo sólido urbano seja objeto de estudos.  

Para a realização da exposição são realizados estudos na universidade sobre 

aspectos relacionados à cadeia de produção, o consumo, o descarte, a coleta, a disposição, o 

tratamento e a comercialização dos resíduos. São confeccionados materiais didáticos com o 

intuito de: evidenciar o avanço tecnológico e a geração de lixo; distinguir a rota dos resíduos e 

a rota do lixo; problematizar as ações de desperdício e consumismo com ênfase nos impactos 

sócio-ambientais e confinamento adequados dos resíduos sólidos urbanos e difundir o princípio 

dos 3 Rs (redução, reutilização e reciclagem) incentivando a prática destas ações.  

                                                 
4O seu texto “Educação ambiental em resíduo: uma proposta de terminologia” (2006, p. 85-117) apresenta sessenta e quatro 
termos que são conceituados com propriedade e muito auxiliam aos profissionais com interesse na educação ambiental em 
resíduos. 
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São discutidos temas como: a produção (tecnologia empregada, tratamentos dos 

efluentes, matéria-prima, energia, desperdícios, exaustão dos recursos naturais, emissão de 

poluentes); os produtos (potencial de agressão ambiental); o consumo; as atividades e os 

resíduos gerados (industrial, domiciliar, comercial, serviços de saúde, público, construção civil);  

o descarte (seletivo e comum); a coleta (seletiva e comum); as formas de disposição e 

tratamento dos resíduos (lixão, aterro controlado, aterro sanitário, incineração); os impactos 

ambientais (poluição da água,do solo, do ar); os catadores; as usinas de triagem e 

compostagem; as cooperativas e a comercialização. São enfatizados estudos sobre a 

sociedade e a cultura de consumo, o papel da educação ambiental e suas diferentes vertentes 

e as políticas e competências com relação ao gerenciamento dos resíduos.  

A Educação Ambiental neste contexto visa subsidiar um processo educativo 

permanente por parte do professor da rede de ensino infantil, fundamental e médio. A idéia de 

elaborar a exposição é criar um espaço de troca de conhecimentos que possibilite a 

compreensão dos impactos ambientais e a sua relação com o processo de  geração e descarte 

de resíduo/lixo pela sociedade de consumo. Isto é feito, com o destaque do modo de produção 

capitalista e discussões a respeito da redução do consumo, da  mudança do insustentável  

padrão de produção e consumo que marca o estilo de vida atual.  

O Núcleo de Ensino tem assumido um papel de referência para o empréstimo de 

materiais, orientações teórico-metodológicas, oferecimento de palestras nas escolas e 

agendamento de visitas a Universidade, especificamente no Centro de Ciências onde 

monitores capacitados recebem alunos da rede para tratar da educação ambiental. 

A educação ambiental em resíduo pressupõe evidenciar a complexidade que 

envolve as questões ambientais, a partir do desvendamento das responsabilidades, dos 

conflitos, dos poderes e dos vários interesses envolvidos na política de gerenciamento dos 

resíduos e na efetivação de ações de superação dos problemas sócio-ambientais. 

Guimarães (2004, p. 75) defende o compromisso político da educação ambiental 

e analisa que   

E educação ambiental crítica das desigualdades sociais e dos desequilíbrios nas 
relações entre sociedade e natureza percebe os problemas ambientais como 
decorrentes do conflito entre interesses privados e coletivos, mediados por relações 
desiguais de poder que estruturam a sociedade contemporânea em suas múltiplas 
determinações e seu modo de produção.   

Neste contexto, tem se o cuidado de ser realista diante do papel individual dos 

alunos e professores e suas nobres iniciativas com o propósito de transformar a realidade 

vivida. Portilho (2005, p. 64) alerta, com relação ao consumo responsável, que “ [...] em termos 

de escala de atividade econômica, o consumo individual tradicional é muito insignificante se 

comparado com o gasto das organizações públicas e privadas [...].” 
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Mas resta o sonho e a vontade de mudar. Uma saída é unir esforços, conquistar 

parceiros para construir um mundo diferente. A educação pode levar a construção de outros 

caminhos. Paulo Freire nos legou a utopia, a esperança de uma educação emancipatória. Para 

ele, “o mundo não é, o mundo está sendo. A escola pode se constituir num espaço de 

convivência firmada em valores humanitários e não de uma sociedade competitiva, de 

mercado, marcada por relações de opressão e desigualdades sociais. Trata-se do sentimento 

de sensibilidade, de diálogo e respeito com o outro e do cuidado com a natureza da qual 

somos parte integrante.  

Passamos boa parte das nossas vidas na escola. Aprendemos conteúdos, 

formas de sociabilidade. Estamos certamente vivenciando em período de intensa crise de 

valores com situações limites de violência, desrespeito ao ambiente e a vida. Alguns anunciam 

o futuro de forma alarmista. Talvez, o caos seja o limite para nos convencermos da importância 

de projetos de vida individual e coletivos pautados em uma outra ética, em um outro modo de 

vida.  
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