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CONSUMO CONSCIENTE 

 Sedução com laço de fita 

Por séculos, na Páscoa, os homens se preparam para 
homenagear a vida, e o sentido é quase o mesmo no mundo todo, 
apesar de a origem e o significado variarem de acordo com as 
culturas. 

Fato é que não só a tradição chegou até nós como também o 
hábito de presentear quem amamos com os deliciosos ovos de 

chocolate. Inicialmente, os ovos eram os originais, cozidos e tingidos com corantes 
naturais (a partir de frutas e legumes como a beterraba). Esses ovos, enfeitados e 
representando o renascimento, eram presenteados com o coelho, símbolo da 
fertilidade. 

O costume evoluiu e novos hábitos foram incorporados, até que surgiram os 
ovos de chocolate. Você também deve estar se perguntando o que a história dos 
ovos de chocolate tem a ver com a consciência ecológica. E eu responderei: tudo! 
Você já reparou nas embalagens, maravilhosamente coloridas, nas quais os ovos 
vêm bem escondidos? 

Há algum tempo, o jornal inglês The Independent noticiava que as cativantes 
embalagens representavam de 26% a 45% do peso bruto. Dentre as marcas 
examinadas, a mundialmente conhecida Lindt obteve o recorde, com 250 g de papel, 
plásticos e afins contra 300 g de chocolate. Outra marca, a Dutch Originals, quase 
igualava o peso de embalagens com o do chocolate: 44%.  

Andei investigando alguns sites para ver como estão os preparativos para a 
Páscoa e me dei conta de que os desperdícios relativos ao material de consumo (do 
tipo usa e joga fora) para essa festividade estão em ritmo de crescimento.  

Somos nós, consumidores, que devemos escolher os produtos. Pense se o que 
está adquirindo vai ao encontro de suas ideias, sua visão, sua filosofia, ou se você 
está apenas se deixando seduzir pela artificialidade do momento. 

Quanto às embalagens, tenho certeza que você não ficará com a consciência 
pesada se fizer escolhas inteligentes. E, ao final, lembre-se: encaminhar as sobras à 
reciclagem. Tenha uma Feliz Páscoa! 
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Proposta: 

1) Leia todo o texto a fim de 
compreender o assunto do mesmo. 

2) Leia, novamente, por partes e vá 
sublinhando 1 palavra-chave de cada 
parágrafo.  

3) Construa um jogo de CAÇA-PALAVRAS 
utilizando as palavras sublinhadas.  
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