


     Mas, “dirão a nós que a hu-
manidade sempre esteve em crise 
e que sempre encontrou os meios 
para sair dela.
 
 Esta afirmação era verdadeira ou-
trora. Hoje, equivale a uma 
mentira. Pois, pela primeira vez em 
sua história, a humanidade tem a 
possibilidade de destruir a si 
mesma inteiramente, sem ne-
nhuma possibilidade de retorno”.

Basarab Nicolescu, 1999  



E, “se não cuidarmos do Planeta como um 
todo, podemos submetê-lo a graves riscos 
de destruição de partes da biosfera e, no 
seu termo, inviabilizar a própria vida no 
planeta”.

Leonardo Boff 



"Somente uma transição rápida para ati-
tudes fundamentalmente novas,  atitudes de 
respeito e integração ecológica, poderá ainda 
evitar o desastre. Encontramo-nos num divi-
sor de eras. Nossa época entrará na história, 
se dermos chance à história, como limiar de 
uma nova idade. 

      A qualidade de vida nesta nova idade de-
penderá de nosso comportamento atual e das 
atitudes que soubermos inculcar na juven-
tude".  

                                             José Lutzemberger



 As embalagens des-
cartáveis são apontadas 
como um problema a ser 
enfrentado  nos programas 
de gestão de resíduos só-
lidos, por representarem, 
em média, 33% do peso 
total do lixo, nas cidades. 



A crise mundial que estamos vivendo suscita uma 
ótima oportunidade para iniciarmos uma reflexão 
sobre nossos hábitos do cotidiano e sobre as ati-
tudes frente ao meio ambiente - analisar como es-
tamos consumindo, e qual a quantidade de 
resíduos sólidos que descartamos diariamente na 
natureza. 



“Consumimos cada vez mais, e geramos, a cada 
dia que passa, uma quantidade maior de 
resíduos”.

Maciel Eigenheer et all

Para se trabalhar a questão do lixo de forma com-
plexa, além da reciclagem e da coleta seletiva, 
outros conceitos precisam ser abordados. 

A “Pedagogia dos 3 Rs” (reduzir, reutilizar e reci-
clar) como base das ações não pode ser resumida 
em uma “Pedagogia da Reciclagem”, apenas, mas 
conduzir a uma reflexão  de como estamos consu-
mindo, não esquecendo  de dar primazia ao 1º R: 
o “reduzir”.



Se, como diz Lester Brown “sociedade sustentável é aquela que é 
capaz de satisfazer suas necessidades sem comprometer as chances de 
sobrevivência das gerações futuras”, vamos juntos descobrir, em    
      qua  a importância das latas de aço nesse processo. 

 



A UNESCO definiu quatro grandes ob-
jetivos para esta Década 
     
E um deles é o de “informar e sensibili-
zar o público em geral, bem como os 
media para o conceito de Desenvolvi-
mento Sustentável”.



Sensibilizar para o sentimento de pertencimento e de planetarie-
dade e para a necessidade de preservação do meio físico, social e 
cultural como um todo.

Incentivar ações relativas à política dos 3 Rs, insistindo no item 
redução, no consumo consciente e em atitudes proativas, dire-
cionadas tanto para a saúde quanto para a qualidade de vida.

Estimular a criatividade na produção plástica e no artesanato, a 
partir do tema macro e do tema iniciante - latas de aço – reaprovei-
tamento e transformação.

Estimular a criação de textos (em poesia e prosa) e de músicas.

Promover a descoberta de talentos para o desenvolvimento da 
auto-estima, através dos trabalhos de pesquisa e de expressão.



“Sejamos nós a transformação 
que queremos para o mundo”

Mahatma Gandi



“É necessário agir com rapidez, “tudo ao mesmo 
tempo, agora”. Pois  amanhã poderá ser tarde 
demais”.

       Mescla entre as frases de B. Nicolescu (1999) e       
                      M. Guimarães (2005)

Conhecer – preservar – reduzir – transformar.

Perseverança / Cooperação/ Cuidado



“(...) desenvolver um novo olhar para a educação, um olhar global, uma 
nova maneira de ser e estar no mundo, um jeito de pensar a partir da 
vida cotidiana, que busca sentido em cada momento, em cada ato, que 
pensa a prática em cada instante de nossas vidas, evitando a burocrati-
zação do olhar e do pensamento.”

Moacir Gadotti - Pedagogia da Terra




