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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta do presente trabalho é levar à discussão o tema resíduos sólidos que por 

sua vez precisa buscar soluções à sua gestão, principalmente numa sociedade de consumo, 

onde o descarte torna-se algo inevitável. Para Bauman (2008) é uma sociedade da 

descartabilidade, uma conseqüência da vida agorista das pessoas, que tende ser apressada, 

num ciclo produzir- consumir- descartar, onde a cada dia mais se produz resíduos  que na sua 

maioria são destinados inadequadamente.  

Para o estudo a respeito da sociedade globalizada e os desafios da gestão dos resíduos 

sólidos voltados à sustentabilidade, a abordagem está estruturada em três momentos, quais 

sejam: o primeiro versa a respeito de produzir, consumir e como descartar. O segundo diz 

respeito do que fazer com os restos do consumo. E, por último, a busca de novos caminhos 

para se promover um desenvolvimento sustentável.  

 

2 METODOLOGIA  

O trabalho traz uma pesquisa descritiva com abordagens bibliográficas, que busca 

demonstrar as dimensões do consumo desenfreado que acaba agravando um problema 
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socioambiental muito discutido na atualidade, a gestão dos resíduos sólidos, hoje, o grande 

desafio da sociedade globalizada. 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

3.1 Produzir, consumir e descartar 

 

O cenário mundial globalizado é marcado por grandes mudanças que atingem todos os 

aspectos da vida cotidiana. Muitas são positivas, mas outras nem tanto, o que significa dizer 

que para alguns a globalização é sinônimo de felicidade e outros, infelicidade. Para Santos 

(2008) vivemos uma globalização hegemônica, marcada pelo domínio de um capital 

destrutivo e pela exclusão social, o que torna imprescindível uma globalização contra 

hegemônica, através do conjunto vasto de iniciativas, organizações e movimentos que lutem 

contra as conseqüências econômicas, sociais e políticas da globalização hegemônica num 

sentimento de solidariedade e de união face aos problemas globais, entre os quais inclui-se os 

problemas ambientais. 

Ligado à globalização, está o processo de industrialização, que para Beck (2006,p.69) 

“expõe os indivíduos às inúmeras modalidades de riscos e de contaminação nunca observados 

anteriormente, constituindo em ameaças para as pessoas e para o meio ambiente”.Para Sachs 

(1986) o homem, em muitos momentos, é o mestre arrogante da natureza e, em outros, o 

prisioneiro de um sistema de escala planetária, onde produções e poluições se agregam para 

esmagá-lo. 

Dentre as principais conseqüências produzidas pela globalização hegemônica, temos a 

formação de uma sociedade consumista, que por conseqüência, leva ao o surgimento de uma 

das maiores preocupações do planeta: os restos do consumo (resíduos). Constitui-se num 

grave problema ambiental que afeta principalmente as cidades.  

Os produtos são criados com a intenção de gerar e satisfazer as necessidades do 

consumidor. Há uma necessidade incessante de consumir cada vez mais. Dessa forma, o 

consumidor é o alvo do mercado, pois sem ele não existe. O resultado esperado do consumo é 

o encontro com sua felicidade, pois cada vontade adquirida, implica a criação de uma nova. 

Na sociedade do consumo, inaugura-se uma “sociedade do desejo”, onde o progresso e a 

felicidade são cada vez mais associados à melhoria das condições de vida e à aquisição de 

objetos de consumo. (LIPOVETSKY, 2007, p. 35). 



 

 Quanto a descartabilidade,  Bauman (2008) argumenta que na vida “agorista” dos 

cidadãos consumidores o motivo da pressa é, em parte, o impulso de adquirir e juntar, mas o 

que torna a pressa de fato imperativa é a necessidade de descartar e substituir. 

Nesta mesma linha, Baudrillard (1995, p.15) descreve que “vivemos o tempo dos 

objetos (...).Chegamos ao ponto que o consumo invade toda a vida, em que todas as atividades 

se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal de satisfações  se encontra 

previamente traçado, hora a hora, em que o envolvimento é total”. 

Todo processo produtivo causa impacto no meio ambiente, ao ser intensamente 

utilizado pelo homem para atender a gama de metas de produção em alta escala e de consumo, 

como sendo um particular estilo de vida da sociedade hodierna, que precisar ser revista. Ao 

mesmo tempo, este espaço tem sido utilizado como um receptor dos resíduos oriundos do 

processo de produção e de consumo da sociedade, que embora dividida em classes sociais, 

produz qualidades e quantidades de descartáveis peculiares, mas que na soma de tudo isso, 

potencializam o impacto ambiental com repercussões, muitas vezes imensuráveis para toda a 

sociedade. 

 

3.2 Os restos do consumo 

O problema dos resíduos sólidos só começou a ganhar destaque no contexto ambiental 

em meados do século XIX, em decorrência de padrões de vida criados pela nova ordem 

mundial, trazidas pela revolução industrial. Este problema vem se agravando na maioria dos 

países e em determinadas regiões, dado o aumento da população e o acelerado crescimento 

urbano.   

Tais fatores somado à evolução dos costumes, melhoria do nível de vida, a mudança 

de hábitos, ao desenvolvimento tecnológico, científico e industrial, entre outros, tem  

influenciado diretamente na  quantidade  e qualidade dos resíduos sólidos produzidos 

particularmente nas cidades. 

Segundo Philippi (1999) a história dos resíduos sólidos parece se confundir com a 

própria história do homem, pois a partir do momento em que os homens começaram a se fixar 

em determinados locais, abandonando o estilo nômade, novos hábitos em relação aos resíduos 

sólidos foram criados pela atividade humana, como alteração introduzida pelo novo modo de 

vida.   

Se na metade do século, composição do descartável compreendia de matéria 

orgânicas, restos de comida, pele, com o avanço tecnológico outros tipos de resíduos 

passaram a se fazer presente no nosso cotidiano. São os plásticos, pilhas, isopores, baterias de 



 

celular, lâmpadas, dentre outros. Como exemplos clássicos do surgimento dos novos resíduos, 

a  cinqüenta anos, utilizavam nos bebês as fraldas de tecidos que não eram descartadas com 

freqüência, a alimentação consistia em sopinhas feitas em casa, com o leite acondicionado em 

garrafas reutilizáveis. Hoje, o curioso é a vida de um bebê moderno, a começar pelo uso de 

fraldas descartáveis, dos potinhos de sopa, do leite embalado em tetrapark, sem contar os 

produtos de higiene utilizados. Essa mudança de hábito e de consumo prova o quanto 

aumentou a produção do descartável no nosso dia-a-dia, à medida que estes novos produtos 

foram lançados no mercado. 

 Sendo assim, os resíduos sólidos descartáveis é um dos grandes problemas 

socioambientais da nossa atualidade. Pode-se dizer socioambiental, por que além de afetar as 

questões ambientais também interfere nas questões sociais. Pode ser percebido nas grandes 

enchentes que ocorrem nas cidades, onde as chuvas torrenciais têm seu escoamento pelos 

bueiros prejudicado pelo entupimento causado pelo descartável disposto de forma inadequada, 

fazendo com que seus moradores percam seus familiares, bens e se coloquem em uma 

situação de risco à saúde, com o aumento das possibilidades de doenças como a leptospirose e 

a dengue. 

Dessa forma, é possível afirmar que os problemas do descartável não se restringem 

apenas a poluição visual e do ar, contaminação das águas e do solo, pois seja qual for a 

poluição, há uma influência direta e negativa na qualidade da vida humana, comprometendo a 

efetivação do direito fundamental previsto no art. 225 da CF/88 que estabelece que “Todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

 

3.3 A busca de novos caminhos para promoção do desenvolvimento sustentável  

Por muito tempo o homem manteve a ilusão de que a natureza fosse capaz de 

regenerar-se, independente das agressões sofridas por sua intervenção, ou que o 

desenvolvimento das ciências pudessem resolver os problemas ambientais causados pelo 

progresso sem limites. Outrossim, a sociedade sustentável se traduz no desenvolvimento 

duradouro. Para Boff (1999) sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente 

para si e para os seres do ecossistema, que extrai da natureza somente o que ela pode repor e 

que desencadeia um sentido de solidariedade geracional, ao preservar os recursos naturais 

com vista nas necessidades das futuras gerações. 



 

Guiddens (2005) ao tratar dos problemas ambientais causados pelo consumo, destaca 

que grande parte dos debates em torno do meio ambiente e do desenvolvimento econômico, 

devem ser compreendidos considerando a relação direta desses com os padrões de consumo 

que a sociedade contemporânea apresenta, uma vez que o consumo resulta na utilização por 

parte das pessoas e da sociedade, de produtos, serviços ambientais, energia e recursos 

naturais. 

Com base nessa compreensão, Leff (2004, p. 352) menciona que “os impactos sociais 

e ecológicos, evidenciados pela desigualdade social, pelo aumento da pobreza e pela 

degradação dos recursos naturais, resultantes dos dominantes padrões de produção e consumo, 

deflagram uma crise ambiental planetária”. 

O Brasil é o quinto maior produtor de descartável do mundo, só perde para a União 

Européia, Estados Unidos, China e Japão (DIÁRIO DO CENTRO DO MUNDO). A 

instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos regulamentada pela Lei nº 12.305/2010,  

representa um marco importante na gestão ambiental no Brasil,  fundamentada em princípios  

como a sustentabilidade, a responsabilidade compartilhada quanto a questão ambiental,  a 

qual incumbe à sociedade como um todo, cidadãos, governos, setor privado, sociedade civil, a 

responsabilidade pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Para atingir os objetivos desta Política, a população precisa se conscientizar que a 

gestão dos resíduos sólidos é de responsabilidade de todos os geradores, cabendo ao Poder 

Público investir na melhoria de técnicas de tratamento e disposição dos resíduos, visando 

minimizar e corrigir os impactos gerados pelo lixo. Somente com a criação de novos hábitos 

poderemos contribuir para a construção de uma sociedade mais consciente, mais civilizada, 

mais atenta, mais comprometida e mais limpa, afinal a qualidade de vida do ser humano está 

intimamente ligada a estes hábitos. 

Daí a fundamentabilidade da educação ambiental na formação de valores voltados ao 

consumo sustentável, pois envolve 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 (art. 1º da Lei 9.795/1999). Ou mudamos a forma 

como exploramos os recursos naturais, e passamos a viver a sustentabilidade ou pereceremos 

de modo violento e encoberto pelos nossos próprios descartes.   

 

 

 



 

4 CONCLUSÃO  

Apesar de o homem, hoje, ter consciência da finitude da natureza o processo de 

destruição ambiental continua ainda mais acelerado, o desperdício, o consumo exagerado 

demonstram o egoísmo e o imediatismo do ser humano. Na atual conjuntura é evidente que 

essa atitude irresponsável tornou-se insustentável e que, somente uma mudança efetiva nos 

valores morais do individuo é que gerará uma postura ecologicamente correta. 

A redução do descartável, a coleta seletiva, a reciclagem, o consumo sustentável, a 

responsabilidade compartilhada, a destinação correta é atualmente mais do que necessidade, é 

um desafio que deve ser pensado agora, mas com olhar para o futuro. A final tanto as 

presentes como as futuras tem o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado como 

condição essencial à qualidade de vida. Para isso todos devem dar a sua parcela de 

contribuição, pois como se trata de um direito coletivo, a ação local contribui para o regional 

e o global. O momento atual é de parar e refletir. Levar regulação dos recursos naturais, 

qualidade de vida, saneamento básico, desenvolvimento sustentável, gestão dos resíduos 

sólidos é propagar a globalização ambiental, mediante a gestão compartilhada entre o Poder 

Público e as coletividades e o desenvolvimento da educação ambiental em os níveis de ensino. 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995a. 

 

BAUMAN, Zygmunt, Vida para consumo. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de 

janeiro: Zahar, 2008.199p.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2010.  

 

_____Lei n. 9795 - 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental. Política 

Nacional de Educação Ambiental. Brasília, 1999. 

 

_____Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

 

BECK Ulbrich, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Tradução: Navarro J, 

Jiménez D e Borras Rosa Mª. 1ª ed. Barcelona (Espanha): Paidós  Ibérica, 2006.  

 

 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do humano: compaixão pela Terra. Petrópolis:16ªed, 

Ed.Vozes, 1999. 

 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

LEFF, Enrique. As Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação dos saberes ao 



 

diálogo de saberes. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 

 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de 

hiperconsumo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

 

PHILIPPI JR, Arlindo.Agenda 21 e resíduos sólidos. São Paulo, SP. In: Anais do RESID’99 

– Seminário sobre Resíduos Sólidos; ABGE, 1999. 

 

SACHS, Ignacy. Ecodesenvolvimento crescer sem destruir. Terra dos Homens. 1ª ed. São 

Paulo: Editora Vértice, 1986. 

 

SANTOS, Milton . Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 

16. ed Rio de Janeiro: Record, 2008.  

 

www.diariodocentrodomundo.com.br/por-que-a-questao-do-lixo-no-brasil-esta-se-tornando-

um-desafio-assustador/acesso em 20 de jan.2015. 

 

 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/por-que-a-questao-do-lixo-no-brasil-esta-se-tornando-um-desafio-assustador/acesso
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/por-que-a-questao-do-lixo-no-brasil-esta-se-tornando-um-desafio-assustador/acesso

