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RECICLANDO PARA A VIDA E CRIANDO CULTURA DE CONSCIÊNCIA
AMBIENTAL
INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos vem se acompanhando um aumento na demanda
de embalagens plásticas de uso único, causando uma mudança nos hábitos de consumo
em função de seu baixo custo. Os plásticos e as lonas tradicionais são materiais
particularmente versáteis e resistentes, sendo este o principal motivo para sua utilização
no cotidiano da população, principalmente, das grandes cidades, esse produto aumenta
em até 10% o volume do lixo (1). Os plásticos e as lonas causam a impermeabilização
do solo de aterros e lixões. A compactação desse material cria camadas impermeáveis
formando bolsões de gases, impossibilitando a degradação dos resíduos orgânicos. A
decomposição lenta dos resíduos orgânicos acaba concentrando metano e gás carbônico,
que são liberados quando começa a sua deterioração (3). O plástico leva, em média 100
anos para se decompor, emitindo gases poluentes ao longo desse processo. O tema ora
em análise é de significativa importância, uma vez que representa um exemplo prático
de um hábito comum nas universidades, tornando-a colaboradora no derrame de
material de difícil decomposição no ambiente (2). OBJETIVO: Transformar os banners
descartáveis pelas Universidades em sacolas retornáveis e outros produtos como capas
para mesas, proteção de pneus em borracharias. METODOLOGIA: A Área de atuação
foi nas Universidades (UEA, UNINORT, UFAM) e na comunidade do bairro de
Petrópolis no município de Manaus (AM), usou de um processo educativo para a
tomada de consciência quanto às questões ambientais e a importaria do apoio ao projeto.
Os banners foram coletados em diversas Universidades de Manaus e enviados a um
grupo de mulheres voluntárias da comunidade do bairro de Petrópolis em Manaus
(AM), para a confecção dos das sacolas, capa de mesa e churrasqueira vendida pelas
mesmas angariando renda à família dessas mulheres. Ao término do projeto, foi
realizado uma avaliação quantitativa de banners coletados, o tipo e o número de
material produzido e a sua utilização nos locais distribuídos, observando a sua eficácia
em relação à diminuição de seu descarte no ambiente. RESULTADOS: Para o processo
educativo foi distribuído um total de 1000 folders nas universidades e na comunidade,
feito a entrega desse material corpo a corpo orientando quanto a iniciativa do projeto,
também coletado um total de 438 banners nas universidades e produzidas 150 sacolas e
75 capas para mesas material esse produzido a partir dos banners que seriam jogados
pelas universidades para os lixões. Esses produtos foram vendidos pelo grupo de
voluntarias de costureiras do bairro de Petrópolis, sendo que toda a renda gerada foi
para seus familiares. Com o decorrer do projeto constatou-se uma mudanças de hábitos
na comunidade do bairro com a troca de sacolas descartáveis usadas em supermercados
por sacolas retornáveis e capas de mesas produzidas através de banners, e ao mesmo
tempo sendo conscientizados quanto a importância da substituição das sacolas plásticas
pelas sacolas recicláveis e o descarte de banners ocasionando a poluição ambiental. Para
Novais (2008), essa educação ambiental está associada à tradição da educação popular
que compreende o processo educativo como um ato político no sentido amplo, isto é,
como prática social de formação de cidadania. Compartilha com essa visão a ideia de
que a vocação da educação é a formação de sujeitos políticos, capazes de agir
criticamente na sociedade. Já na comunidade acadêmica despertou-se uma atenção
maior as questões ambientais visto que as universidades passaram a separar os banners
que seriam jogados em lixões, para a doação desse material a cooperativa das mulheres
voluntarias moradora do bairro de Petrópolis, refletindo que a educação deve ser
vivenciada dentro do novo paradigma ambiental, para além de um ecossistema natural,
um espaço de relações socioambientais historicamente configurados e dinamicamente

movidos pelas tensões e conflitos. CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo
nos confirmaram a importância de diminuir o impacto ambiental do uso das sacolas
plásticas convencionais, onde as universidades e a comunidade como agentes de
transformação podem ser orientadas a buscar alternativas, de menor consumo desses
materiais, além de sua mera substituição, por matérias que seriam descartados no
ambiente.
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