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RESUMO 

O presente artigo consiste no estabelecimento da relação entre a Educação Ambiental e a gestão de 
resíduos sólidos. Partindo deste pressuposto, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo principal de 
elucidar o processo de consolidação da Educação Ambiental e sua relevância na efetivação da adequada 
gestão dos resíduos sólidos. Para atingir esse propósito, os objetivos específicos buscaram apresentar a 
definição e conceituação da Educação Ambiental; contextualizar sua concepção histórica tanto em nível 
internacional quanto no âmbito brasileiro, sobretudo após a abertura política pós-regime militar na década 
de 1980; relacionar a inserção da Educação Ambiental na Política Nacional de Meio Ambiente e sua 
articulação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; e abordar a relevância da Política Nacional da 
Educação Ambiental para a garantia de processos educacionais contínuos tanto para a educação formal, 
desenvolvida por meio dos currículos escolares quanto para a educação não formal, voltada à comunidade 
em geral. Os principais procedimentos metodológicos utilizados foram: levantamento e revisão bibliográfica; 
uso de dados e informações publicadas em órgãos oficiais. Por fim, os resultados obtidos permitiram 
comprovar que os instrumentos capazes de garantir uma adequada gestão dos resíduos sólidos devem ser 
aplicados em consonância com os processos relativos à Educação Ambiental. Dessa forma, a efetividade 
de processos educacionais contínuos, desenvolvidos tanto nas escolas como nas comunidades, torna-se 
mais significativa, proporcionando a conscientização ambiental, o envolvimento e a participação da 
sociedade em ações mais sustentáveis, que garantam mais qualidade de vida e conservação dos recursos 
naturais com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Conscientização Ambiental; Educação Continuada; Gestão de Resíduos Sólidos; 
Meio Ambiente.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
É necessário ter consciência sobre a importância do estabelecimento harmônico 

entre as relações humanas com a natureza, em que o homem tenha garantido o direito a 
um ambiente de vida sadio e equilibrado e que possa manter essa condição também às 
gerações ainda não nascidas. Todavia, essa concepção só passou a ser enfatizada a 
partir do momento em que grandes impactos e degradações ambientais começaram a 
afetar a vida humana.  

A exploração do meio ambiente remonta desde os primórdios da existência 
humana, quando a natureza era vista como fonte de sobrevivência, através do 
fornecimento de alimentos, água e abrigo. Neste período, a relação homem e natureza se 
dava de forma primitiva e harmoniosa, na medida em que esta ofertava bens primários, os 
quais eram explorados através da caça, pesca e coleta. Não se gerava grandes 
excedentes e os danos ambientais eram praticamente inexistentes. 

Com o passar do tempo, o homem nômade passou a ser sedentário, por meio da 
domesticação de animais e da agricultura, fazendo com que a natureza pudesse ser 
dominada com maior intensidade para suprir as necessidades humanas. Os excedentes 
de alimentos, sementes, madeiras, minerais e outros insumos começaram a ser trocados 
e, posteriormente, comercializados e, dessa forma, a exploração dos recursos naturais 
aumentou paulatinamente, fazendo com que a natureza passasse a ser vista como fonte 
inesgotável de recursos. 

Nesse aspecto, ocorre a revolução tecnológica, que justifica constantemente a 
necessidade de atender às demandas de uma nova população com padrões de consumo 
cada vez mais insustentáveis, objetivando o conforto e a praticidade da “vida moderna”, 
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justificando ainda mais a teoria econômica que legitima o crescimento a qualquer custo, 
apostando que a tecnologia será capaz de suprir os impactos negativos causados ao 
meio ambiente (ROHDE, 1994). 

No entanto, segundo Moreira (2010), o grande problema gira em torno justamente 
deste meio técnico, capaz de consumir a natureza sem a menor preocupação ou 
responsabilidade para reconstruí-la. A crise ambiental veio então questionar esses 
fundamentos ideológicos e teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 
econômico. 

A partir da década de 1960, as consequências ambientais do crescimento 
econômico, a irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo 
e da busca pelo desenvolvimento a qualquer preço começaram a se tornar evidentes. A 
degradação ambiental se estendeu de tal forma, tornando-se insustentáveis os problemas 
decorrentes da intensa poluição e esgotamento dos recursos naturais. 

Diante desse cenário, iniciam-se as ações de tomada de consciência crítica e 
mudanças de postura por parte da sociedade, principalmente após o advento dos 
movimentos ambientalistas da década de 1960. 

A Educação Ambiental passa a ser considerada como um processo educativo 
contínuo e permanente de construção de valores sociais e atitudes voltadas para a 
conservação e preservação do meio ambiente, imprimindo uma atitude ética, crítica e 
consciente por parte dos indivíduos. 

Partindo desse pressuposto, Leff (2002) atenta para o fato de que a relação entre 
sociedade e natureza deve ser analisada sob uma ótica dinâmica que abarque tanto os 
processos tecnológicos quanto os aspectos históricos e culturais. Para o autor, no que 
tange às questões ambientais, é válido destacar que estas são bastante complexas, haja 
vista que se constituem tanto por processos naturais quanto sociais.  

Dessa forma, a realização desse artigo justifica-se na necessidade de compreender 
o processo de consolidação da Educação Ambiental como instrumento indispensável para 
a gestão de resíduos sólidos, cujo aumento na geração e o descarte irregular, vêm 
ocasionando impactos ambientais sem precedentes. 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho propõe abordar a relevância da 
Educação Ambiental para a gestão adequada de resíduos sólidos. Para alcançar esse 
objetivo, traçou-se os seguintes objetivos específicos: definir o conceito de Educação 
Ambiental e contextualizar esse processo historicamente, desde a primeira conferência 
internacional realizada na década de 1970 até sua expressividade no Brasil, sobretudo a 
partir de 1980; relacionar a legitimação e garantia da Educação Ambiental no ambiente 
formal e não formal por meio do aparato jurídico brasileiro bem como suscitar as 
discussões a respeito da introdução dessa temática na Política Nacional de Meio 
Ambiente e na Política Nacional de Resíduos Sólidos; e enfatizar a importância da Política 
Nacional de Educação Ambiental para a efetivação de processos mais sustentáveis no 
que tange à gestão dos resíduos sólidos. 

Além dos objetivos geral e específicos, este trabalho apresenta os materiais e 
métodos, apontando os procedimentos metodológicos utilizados, bem como os resultados 
encontrados e as respectivas discussões.  

Por fim, nas considerações finais, buscou-se demonstrar o atendimento aos 
objetivos propostos, pontuando a relevante contribuição da Educação Ambiental para uma 
gestão mais eficiente e responsável dos resíduos sólidos.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para atingir os objetivos dessa pesquisa, os procedimentos metodológicos 

utilizados abrangeram as seguintes atividades: levantamento e revisão bibliográfica; 
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embasamento conceitual em legislações pertinentes e, ainda, normas técnicas; uso de 
dados e informações relevantes publicadas em órgãos oficiais.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

 
De acordo com Cantóia (2007, p. 25), “a Educação Ambiental nasce da 

necessidade de se preocupar com caminhos que possam informar e chamar a sociedade 
a discutir, a participar e a contribuir para a solução dos problemas ambientais que 
aumentam com o passar dos tempos”.  

Complementando essa definição, Carvalho (2006, p. 52) ressalta que esse 
processo de educar, objetivando uma significação maior no que tange aos aspectos 
ambientais configura-se como: 
 

[...] uma prática de conscientização capaz de chamar a atenção para a 
finitude e má distribuição no acesso aos recursos naturais e envolver os 
cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. É em um 
segundo momento que a Educação Ambiental vai se transformando em 
uma proposta educativa no sentido forte, isto é, que dialoga com o campo 
educacional, com suas tradições, teorias e saberes. 

 
Logarezzi (2006, p. 235) vai mais além, definindo a Educação Ambiental como: 

 
Atividade educativa que integra conhecimentos, valores e participação 
política atinentes à questão ambiental, tendo por objetivo a promoção da 
conscientização das pessoas a respeito da crise ambiental e do papel que 
cada um desempenha enquanto co-responsável pelos problemas e a 
respeito das possibilidades de cada um participar das alternativas de 
solução, procurando despertar um comprometimento de cidadão, que inclui 
as dimensões local e planetária [...] interagindo os conhecimentos teóricos 
com o dia-a-dia dos educandos, numa perspectiva emancipadora que 
trabalhe com a possibilidade concreta de transformação desse cotidiano e 
de seu significado no contexto socioambiental, com vistas à construção de 
uma sociedade mais justa e que interaja com outros seres vivos e o meio 
físico de modo mais sustentável. 

 
Um dos marcos na concepção da Educação Ambiental se deu com a realização da 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, na antiga União 
Soviética, no ano de 1977, realizada através da parceria entre a UNESCO e a ONU. Por 
meio dessa conferência, estabeleceram-se finalidades, objetivos e princípios específicos, 
os quais ressaltaram a importância da conscientização ambiental. 

No Brasil, apesar dos esforços dos movimentos ecológicos, o regime político da 
ditadura militar e a pressão pelo crescimento econômico a qualquer preço fizeram com 
que, nas décadas de 1960 e 1970, os pressupostos da Educação Ambiental pouco 
avançassem (CANTÓIA, 2007).  

Somente na década de 1980 este conceito foi concebido no direito brasileiro, por 
meio da Política Nacional do Meio Ambiente, a qual elencou em seus princípios a 
“Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 
1981).  

Por conseguinte, no intuito de assegurar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 incumbiu ao Poder Público a 
promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
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pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988).  
Em 1988, foi sancionada a atual Constituição Federal brasileira, a qual foi a 

primeira a apresentar um artigo específico para as questões ambientais, o Artigo 225, que 
defende a garantia de um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para todos, 
incumbindo-se, principalmente, ao Poder Público a tarefa de assegurar esse direito 
constitucional (BRASIL, 1988). 

Antunes (2013, p. 68) atenta para o fato de que este artigo, contido no capítulo 
destinado ao Meio Ambiente na constituição brasileira, tornou-se “o centro nevrálgico do 
sistema constitucional de proteção ao meio ambiente e é nele que está muito bem 
caracterizada e concretizada a proteção do meio ambiente como um elemento de 
interseção entre a ordem econômica e os direitos individuais”. 

A Constituição de 1988, no entendimento de Antunes (1992, p. 83), “impôs ao 
Poder Público uma obrigação de fazer que deve ser imediatamente cumprida e que 
outorga à coletividade o imediato direito de exigir do Estado o implemento desta 
obrigação constitucional”. 

Para Benjamin (2005), o principal objetivo da Constituição Federal é organizar os 
conflitos humanos por meio de fórmulas técnico-jurídicas, visto que se o legislador não 
busca a regulação desses conflitos, torna-se impossível controlá-los. Dessa forma, pode-
se afirmar que “a Constituição Brasileira de 1988 figura entre as mais avançadas em 
matéria ambiental, mostrando-se como sólido alicerce para a construção normativa e a 
prática ambiental” (MEDAUAR, 2005, p. 698). 

Outro aspecto relevante para a consolidação da Educação Ambiental no Brasil 
ocorreu com a aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), no 
ano de 19941, sendo articulado entre os Ministérios do Meio Ambiente e da Educação, em 
parceria com o Ministério da Cultura e do Ministério da Ciência e Tecnologia.  

De acordo com o PRONEA, é de suma importância que a Educação Ambiental seja 
concebida por meio de uma visão holística, a qual prime pela integração de todos os 
aspectos relativos à questão ambiental, sendo que “essa abordagem deve reconhecer o 
conjunto das interrelações e as múltiplas determinações dinâmicas entre os âmbitos 
naturais, culturais, históricos, sociais, econômicos e políticos” (BRASIL, 2005, p. 24). 

Partindo desse pressuposto, em 1997, foram aprovados, pelo Conselho Nacional 
de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com a finalidade de: 
 

[...] apoiar a escola na elaboração do seu projeto educativo, inserindo 
procedimentos, atitudes e valores no convívio escolar bem como a 
necessidade de tratar de alguns temas sociais urgentes, de abrangência 
nacional, denominados como temas transversais: meio ambiente, ética, 
pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, com 
possibilidade de as escolas e/ou comunidades elegerem outros de 
importância relevante para sua realidade (BRASIL, 2005, p. 18). 

 
A transversalidade de determinados temas possibilitou que várias disciplinas 

pudessem contribuir com sua especialidade na questão sistêmica de determinada 
problemática.  

Diante da questão ambiental, pode-se dizer que houve um ganho com essa 
contribuição, haja vista que a interdisciplinaridade pode contribuir com a formação de um 
alunado mais crítico e atuante.  

Neste contexto, no ano de 1999, houve um ganho muito significativo para a 
questão ambiental, quando foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
Federal nº 9.795/1999), a qual foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.281/2002. 

 
1 Somente no ano de 2005 passou a vigorar a atual edição deste documento, aprofundando questões 

importantes relativas ao papel da Educação Ambiental na sociedade. 
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Essa lei define a Educação Ambiental como sendo:  
 

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

 
Conforme Antunes (2013, p. 591): 
 

A constituição brasileira estabelece a obrigação estatal de promover a 
Educação Ambiental, que é um dos mais importantes mecanismos para a 
proteção do meio ambiente, pois não se pode acreditar – ou mesmo 
desejar – que o Estado seja capaz de exercer controle absoluto sobre 
todas as atividades que, direta ou indiretamente, possam alterar 
negativamente a qualidade ambiental. É através da Educação Ambiental 
que se faz a verdadeira aplicação do princípio mais importante do direito 
ambiental: o da prevenção. 

 
Ao disciplinar a Educação Ambiental, o legislador permite a criação de 

instrumentos que permitam facilitar o entendimento, a conscientização e a sensibilização 
dos cidadãos quanto ao exercício dos seus deveres no que diz respeito à proteção do 
meio ambiente, assim como na cobrança dos seus direitos, já que a garantia de um meio 
ambiente equilibrado deve ser efetivada a todos. 

Os principais objetivos dessa política são: 
 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente 
em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; 
II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social; 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania; 
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia; 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade (BRASIL, 
1999). 
 

A política ainda determina que a Educação Ambiental não deve ser disposta como 
uma disciplina específica do currículo base da educação formal, mas sim de forma 
integrada e transversal em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Segundo Pelicioni e Philippi Júnior (2014, p. 3), “a Educação Ambiental vai formar e 
preparar cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva, ou 
transformadora do sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres 
humanos”.  
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No entanto, no entendimento dos autores: 
 

A reflexão crítica deve gerar a práxis, isto é, ação-reflexão-ação; e a 
Educação Ambiental ao formar para a cidadania ativa e igualitária, vai 
preparar homens e mulheres para exigir direitos e cumprir deveres, para a 
participação social e para a representatividade, de modo a contribuir e 
influenciar a formulação de políticas públicas e a construção de uma 
cultura de democracia (PELICIONI; PHILIPPI JÚNIOR, 2014, p. 7). 

 

No que se refere à Educação Ambiental ligada à gestão dos resíduos sólidos, é 
imprescindível compreender que essa prática educativa, que objetiva a formação de 
cidadãos críticos e conscientes da realidade que os cercam, capazes de intervir na 
sociedade de maneira correta, pode contribuir significativamente para a consolidação de 
uma sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada.  

Para Antunes (2013, p. 1054):  
 
A Educação Ambiental para a adequada gestão dos resíduos sólidos é 
parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como 
objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos 
comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o 
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

 
Convém lembrar que esse papel não cabe somente às escolas, mas a toda 

sociedade de forma geral. Nesse sentido, as campanhas educativas são de suma 
importância para esclarecer e envolver a comunidade nos programas de separação e 
coleta seletiva e na mudança de postura em relação ao consumismo exacerbado e à 
geração de impactos causados por resíduos. 

Contudo, Pelicioni e Philippi Júnior (2014, p. 6) ressaltam que somente a 
conscientização ecológica não é suficiente para garantir uma ação transformadora. De 
acordo com os autores, “para que a Educação Ambiental se efetive, é preciso que 
conhecimentos e habilidades sejam incorporados e, principalmente, atitudes sejam 
formadas a partir de valores éticos e de justiça social, pois são essas atitudes que 
predispõem a ação”.  

A formação de atitudes e hábitos mais responsáveis também depende da lógica de 
produção e comercialização de produtos. Tanto o setor industrial como o comercial 
precisam incorporar os princípios da Educação Ambiental e estimular a oferta de produtos 
que causem o menor dano possível, como as embalagens retornáveis, a abolição de 
sacolinhas não biodegradáveis atrelada à reutilização de caixas e até o incentivo 
financeiro na compra de produtos com certificação ambiental. 

Neste aspecto, o grande gargalo dessa questão é que, muitas vezes, não é levada 
em conta a mudança estrutural necessária para a efetivação da Educação Ambiental. 
Erroneamente, é transmitida, principalmente nas escolas, a ideia que somente a coleta 
seletiva atrelada a processos de reciclagem serão suficientes para a transformação do 
quadro atual de degradação ambiental por resíduos.  

Paralelamente, grande parte da sociedade contemporânea, formada sob a lógica 
de produção e exploração maciça dos recursos naturais, tem adquirido hábitos cada vez 
mais consumistas e despreocupados com o meio ambiente e as gerações futuras, 
atendendo à reprodução ampliada do capital. Atrelado a essa cultura do consumismo e à 
emergência da utilização de produtos descartáveis, pode-se observar o crescente número 
de resíduos provenientes do descarte precoce de vários materiais, os quais são lançados 
em locais inapropriados, causando a poluição natural e visual ou, ainda, são enviados 
para locais de disposição final sem a devida análise de seu valor, contribuindo 
significativamente para a redução do tempo de vida útil dessas áreas. Dessa forma, o 
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fator mais importante, que é a consolidação do senso crítico a respeito dos padrões de 
produção e consumo e a urgente necessidade de mudança dos mesmos, não é 
considerado. 

Nesse sentido, Bauman (2008, p. 41) define o consumismo como “um atributo da 
sociedade e chega quando o consumo assume papel chave, extrapolando as 
necessidades básicas de sobrevivência”. Entra em ascensão a sociedade do consumo 
que, de acordo com o autor, prospera cada vez mais, na medida em que torna constante 
a insatisfação dos indivíduos e estimula ações consumistas em detrimento de ações 
racionais. 

O processo de conscientização, associado a mudanças de hábitos e modificações 
no padrão de consumo exacerbado, vai ao encontro da redução da geração de resíduos 
na fonte, pois, quando se opta por essa atitude e pela incorporação de novos padrões de 
consumo, uma nova sociedade se forma e o desenvolvimento passa a ser sustentável, na 
medida em que prioriza-se o uso racional e o não esgotamento dos recursos naturais, 
garantindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 
futuras gerações.  

Nesse aspecto, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, implementada pela lei 
federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, configurou-se como um marco regulatório, 
ressaltando a necessidade da efetivação de sistemas de gestão e gerenciamentos 
integrados, capazes de considerar as dimensões política, ambiental, cultural, social, 
dentre outras, integrando também todos os representantes da sociedade, sejam 
provenientes de órgãos governamentais ou não; empresas privadas; catadores de 
materiais recicláveis; e, de forma geral, os responsáveis pela geração direta ou indireta de 
resíduos (BRASIL, 2010). 

Essa política definiu a responsabilidade compartilhada, entre Poder Público e a 
coletividade, no dever de preservar e defender o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações, através da desconstrução da cultura de consumo extremo, da gestão 
adequada de resíduos e da busca pelo Desenvolvimento Sustentável, por meio da 
articulação com o contínuo processo de incentivo aos programas de Educação Ambiental 
e atividades de caráter educativo e pedagógico que considerem, tanto nas escolas como 
fora delas, a concepção dos 3 Rs em ações cotidianas da sociedade. 

A expressão 3 Rs significa: Reduzir, Reutilizar e Reciclar (FRÉSCA, 2007). O ato 
de repensar também pode ser incorporado nessa expressão, já que se refere justamente 
à reflexão sobre todo o processo que abrange os resíduos, como hábitos de consumo e 
comportamentos e à necessidade real de determinados produtos, incorporando mudanças 
efetivas. A redução refere-se à diminuição relativa no consumo de embalagens e 
descartáveis. A reutilização implica na utilização dos resíduos sem o reprocessamento 
industrial. Já a reciclagem define-se como o processo de transformação dos resíduos, por 
meio de processos industriais, em novas matérias-primas e produtos.  

A adoção dos 3 Rs pressupõe a redução da geração de resíduos sólidos, o que 
garante maior tempo de vida útil aos locais de disposição final dos mesmos, bem como 
uma maior responsabilidade social e ambiental, garantindo maior qualidade de vida aos 
indivíduos e uma relevante proteção à natureza, pois, somente através da efetiva 
Educação Ambiental, as pessoas mudarão suas posturas equivocadas e passarão a 
analisar de modo mais consciente as ações que acontecem ao seu redor, tendo a 
capacidade plena de transformar e melhorar a sociedade em que vivem. 

Portanto, para que essas ações não percam suas funcionalidades, é importante 
frisar a necessidade de uma gestão e gerenciamento de resíduos sólidos integrados, que 
contemplem os fundamentos da Educação Ambiental, no intuito de comprometer a 
sociedade em atitudes socioambientais responsáveis, dotadas de valores éticos e de 
respeito às futuras gerações. 
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4. CONCLUSÃO 

 
Atualmente, é possível constatar que o modo de vida emergente da sociedade, 

atrelado à produção do espaço, transformou e ainda transforma profundamente o espaço, 
ocasionando conflitos socioambientais e impactos negativos decorrentes de ações que 
sobrecarregam a capacidade de suporte da natureza. 

Frente à sociedade contemporânea, baseada no consumismo exacerbado, é 
imprescindível que sejam criados mecanismos para modificar essa realidade, no intuito de 
repensar essa postura equivocada e adotar medidas que culminem em uma maior 
conscientização da população, efetivando uma mudança tanto social quanto política, 
cultural e ambiental. 

Ao realizar uma retrospectiva da evolução do direito ambiental como um aparato 
legislativo à questão da relação entre a Educação Ambiental e a gestão dos resíduos 
sólidos, pode-se afirmar que tanto o Poder Público como a comunidade encontram-se 
respaldados legalmente para gerir de modo adequado o meio em que vivem, bem como 
os resíduos que geram, já que a legislação brasileira é considerada uma das mais bem 
formuladas e completas do mundo.  

Todavia, o que se questiona é a eficácia da fiscalização e o efetivo cumprimento 
dessas leis, que, muitas vezes, não são postas em prática para não contrariar aos 
interesses dos detentores dos meios de produção. 

No que tange aos resíduos sólidos, sua geração em larga escala está intimamente 
relacionada ao incentivo da produção de bens materiais com curta duração de uso e o 
consumo exacerbado, ocasionando intenso desperdício e um entrave quanto à disposição 
final dos rejeitos, cuja solução torna-se bastante dificultada diante da falta de 
planejamento e gestão adequados.  

Segundo Milaré (2016), a superação do quadro atual de degradação ambiental 
somente será possível após uma transformação profunda na forma de pensar e na própria 
conduta do homem, processo este que é possível através de uma adequada Educação 
Ambiental, tanto nas escolas quanto fora delas. 

Com relação aos objetivos propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
destaca-se, principalmente, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento 
dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 
além de estimular a gestão integrada e garantir a regularidade, continuidade, 
funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 
de manejo desses resíduos.  

Contudo, para que estes objetivos sejam alcançados, a lei destaca como 
instrumentos: os planos de gerenciamento de resíduos sólidos; a coleta seletiva, os 
sistemas de logística reversa; o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas 
ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e 
a Educação Ambiental. 

É valido pontuar que esses instrumentos devem ser utilizados em consonância com 
a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Saneamento Básico e, 
principalmente, a Política Nacional de Educação Ambiental, atreladas a uma adequada 
política de gestão e planejamento dos recursos naturais, não no sentido de proibir a 
utilização dos mesmos, mas buscando seu uso racional.  

Dessa forma, a inserção da Educação Ambiental, seja nas escolas, seguindo um 
currículo formal, ou por meio da educação informal, desenvolvida fora das instituições de 
ensino, pode beneficiar tanto a comunidade como o meio ambiente, sobretudo por meio 
do envolvimento, participação e conscientização de todos com relação à tomada de 
consciência e a busca por um ambiente mais sadio, que possa proporcionar maior 
qualidade de vida, além de garantir recursos também às futuras gerações. 
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