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O CONCEITO DE ECOPEDAGOGIA E A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA 

A FORMAÇÃO DE UM CIDADÃO CONSCIENTE 

 

RESUMO 

Sabemos que os impactos sofridos pelo meio ambiente são decorrentes da 

intervenção humana realizada de forma negativa e irresponsável sobre o espaço 

habitado. Como educadores, podemos e devemos tomar iniciativas para que essa 

situação possa ser minimizada. Nesse sentido, a Ecopedagogia pode se tornar o 

ponto inicial para educarmos e conscientizarmos a geração de jovens que temos 

hoje nas escolas e proporcionarmos mudanças mais produtivas e positivas para as 

gerações futuras.  Dessa forma, os fundamentos da Ecopedagogia, mediante o 

desenvolvimento de práticas educativas positivas com relação a reciclagem, 

possibilitarão maior reflexão sobre a importância do papel do professor na sociedade 

e para o futuro do nosso planeta. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando a humanidade começou a se desenvolver para se beneficiar, jamais pensou 

nas consequências que isso traria para a nossa sociedade e planeta. Ao longo do 

nosso processo evolutivo fomos, sem dúvida, beneficiados por todos os recursos 

desenvolvidos, mas a humanidade não levou em conta as consequências dessa 

evolução para o meio ambiente.  

Hoje passamos por problemas como: aquecimento global, efeito estufa, extinção de 

espécies de animais e plantas, poluição das águas assim como resíduos e mais 

lixos que produzimos, pois o que podemos concluir é que o planeta está morrendo. 

Tudo isso se deve a nunca termos tido uma educação voltada a ecologia e a 

sustentabilidade, nossos interesses nunca se voltaram para benefício do lugar que 

habitamos o planeta Terra. 

Este trabalho pretende desenvolver os conceitos da Ecopedagogia e discorrer sobre 

a necessidade de tê-la como base para uma transformação ambiental e social nos 

dias atuais, visto que um trabalho voltado para a conscientização ecológica e 

sustentável desde a infância é importante para o desenvolvimento de pessoas 

capazes de analisar as consequências de seus atos para com o meio ambiente, bem 



 

 

como de discernir sobre os procedimentos mais adequados para com o descarte de 

resíduos e detritos que são descartados sem nenhuma ponderação. 

 

OBJETIVOS 

Mostrar a importância da Ecopedagogia como um conceito inovador para a 

educação, incentivando a prática de atitudes conscientes voltadas ao meio 

ambiente. Para tanto, o objetivo específico do trabalho é o de analisar a importância 

do descarte consciente de resíduos, material orgânico e inorgânico, tendo a 

reciclagem como um dos pontos importantes para a conservação de recursos 

naturais. 

  

METODOLOGIA 

O trabalho será realizado mediante uma pesquisa bibliográfica que permite novos 

conhecimentos através de leituras e estudos de vários autores. O material 

bibliográfico pesquisado estruturará e sustentará a construção das análises e 

interpretações referentes a Ecopedagogia e a Reciclagem, mais especificamente da 

contribuição do trabalho educativo relacionado a esta temática. 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes aos fundamentos da 

Ecopedagogia, bem como sobre os trabalhos de reciclagem desenvolvidos em 

ambientes escolares. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, proporcionar a 

elaboração de considerações efetivas que contribuam com identificação de práticas 

educativas que possibilitem o desenvolvimento da conscientização e de atitudes 

positivas para com o meio ambiente. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Ecopedagogia pode ser considerada como um conceito em construção, capaz de 

ampliar nosso campo de ação e reflexão, pois tem como pressuposto estabelecer 

uma relação saudável do homem para com o meio ambiente. Segundo Hansen 



 

 

(2006) a Ecopedagogia traz um sentido mais profundo o fazemos com nossa 

existência, a partir da vida cotidiana, e que este sentido está intimamente ligado ao 

futuro de toda Humanidade e da própria Terra.  

Se pudéssemos ser capazes de perceber que uma educação unida a ecologia 

poderia ser uma forma de curar o planeta de nós mesmos, sem dúvida esse novo 

conceito que surge “Ecopedagogia” seria mais valorizada dentro dos currículos 

escolares e fora atingindo a sociedade. 

O desenvolvimento sustentável tem um componente educativo formidável: a 
preservação do meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a 
formação da consciência depende da educação. É aqui que entra em cena 
a Ecopedagogia. Ela é uma pedagogia para a promoção da aprendizagem 
do sentido das coisas a partir da vida cotidiana (HANSEN, 2006). 
 

Sendo a Ecopedagogia voltada para uma educação sustentável, o papel do 

professor seria o de favorecer a busca pelos sentidos, ou seja, em sala de aula 

poder utilizar-se de recursos voltados à preservação do meio ambiente para 

incentivar o desenvolvimento da consciência ecológica.  

Na reciclagem, por exemplo, observa-se um processo em que o material que é 

considerado lixo passa por um processo industrial e é reutilizado como matéria-

prima para a fabricação de novos produtos. Dessa forma, as práticas educativas 

voltadas para a reciclagem, possibilitam a reflexão sobre a necessidade da coleta 

seletiva e da reutilização das matérias-primas, favorecendo a conscientização do 

uso dos recursos naturais. 
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