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 O presente texto aborda a relação do consumo sustentável com a problemática dos resíduos 

sólidos, à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), problematizando desafios e 

possibilidades para a concretização do consumo sustentável, enquanto objetivo da referida política 

ambiental, a partir da Educação Ambiental (EA) vivenciada na escola. Este escrito traz uma síntese 

dos principais pontos situados e discutidos durante a 3ª Oficina sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, promovida no âmbito do Prêmio Reciclando Saberes, dentro da temática em tela.  

 Nas últimas décadas, o crescimento populacional foi acompanhado por um aumento 

significativo dos resíduos gerados das atividades humanas, uma vez que a geração de resíduos é 

inerente a manutenção de vida (BERNARDES, 2013). No entanto, a configuração dos resíduos 

enquanto problema não decorreu do ato-contínuo do consumo, mas sim da combinação de fatores 

diversos, como as mudanças no padrão de consumo da sociedade, a ausência de instrumentos de 

controle e a fragilidade/falta de uma infraestrutura para a gestão adequada dos resíduos sólidos. 

 A partir de 2010, os resíduos passam a ter um tratamento diferenciado na legislação 

ambiental, mediante a promulgação da PNRS pela Lei nº 12.305/2010. Articulada com outras 

políticas, como a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) e a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), a PNRS engloba definições, princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, planos, responsabilidades e proibições. Dentre os objetivos, traz 

o consumo sustentável conforme o explícito no seu Art.7º, inciso III: “estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços” (BRASIL, 2010). 

 Por outro lado, analisadas as responsabilidades inerentes ao papel social do consumidor, 

percebe-se que as orientações trazidas na PNRS não refletem a concepção de consumo sustentável 
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visto que, conforme os Artigos 33 e 35, a preocupação ambiental demonstra estar mais centrada no 

momento do descarte dos resíduos, especificamente no tocante à disposição adequada. Desse modo, 

a PNRS não orienta os consumidores a repensarem seus hábitos de consumo pois, diante de 

soluções de impacto econômico, não parece interessante que esses atores passem a reduzir os 

resíduos gerados a partir da redução do consumo. O estímulo de mercado é uma marca da PNRS. 

 Frente a essa realidade, problematiza-se o papel da EA enquanto um dos instrumentos 

principais da PNRS (Art. 8º, inciso VIII), a fim de compreender o seu sentido a partir dessa política 

e refletir a sua efetividade face à dimensão da problemática. A relação da EA com os resíduos 

sólidos tem se demonstrado pouco atenta para a questão do consumo sustentável uma vez que, 

diante da PNRS, a EA tende a ser voltada mais  a  “uma mudança comportamental sobre a técnica 

da disposição domiciliar do lixo do que com a reflexão sobre a mudança dos valores culturais que 

sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade moderna” (LAYRARGUES, 2002, p. 179). 

 Nesse movimento, é interessante refletir como as escolas, enquanto espaços formais, têm 

orientado suas práticas. Quando se toca na questão dos resíduos sólidos, são bastante comuns as 

oficinas de “reciclagem”, com confecção de materiais que tem mais um sentido momentâneo de 

entretenimento  do que de reflexão crítica em torno da origem dos resíduos usados como matéria 

prima e do impacto que a reciclagem/reutilização tem sobre o problema. É fundamental que a EA 

seja um instrumento de mudança não só na destinação final dos resíduos, mas na sua própria 

geração mediante a revisão dos hábitos de consumo. Afinal, esse é o âmago do problema. 

 Mas, quais as possibilidades pedagógicas para fomentar o consumo sustentável? Que 

aspectos e que estratégias abordar? Fica aberto um convite à experimentação de novas práticas. 
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