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“A consciência ecológica levanta-nos um problema 

duma profundidade e duma vastidão extraordinária. 

Temos de defrontar ao mesmo tempo o problema da 

Vida no planeta Terra, o problema da sociedade 

moderna e o problema do destino do Homem, isto 

nos obriga a repor em questão a própria orientação 

da civilização ocidental. Na aurora do terceiro 

milênio, é preciso compreender que revolucionar, 

desenvolver, inventar, sobreviver, viver, morrer, 

anda tudo inseparavelmente ligado.”  

    (Edgar Morin) 

 



 

 

RESUMO 

 

Questões ambientais afligem todo planeta. Toda a sociedade é convidada a debater o 

assunto. Partindo desse pressuposto, o objetivo deste trabalho é buscar subsídios para 

uma educação ambiental pautada na formação da cidadania. Como metodologia utilizou-

se a pesquisa bibliográfica acerca do tema, formando um embasamento para o 

desenvolvimento de uma nova prática pedagógica. A educação ambiental escolar deve 

enfatizar o estudo do meio ambiente onde vive o aluno, procurando levantar os  

problemas da comunidade, as contribuições da ciência, os conhecimentos necessários e 

as possibilidades para a solução deles. É necessário que a política educacional seja 

repensada no sentido de construir um processo construindo competências e valores de 

desenvolvimento sustentável como proposta de gestão e educação ambiental. O homem 

tem revisto sua relação com o meio ambiente; dessa forma, a Educação Ambiental se 

apresenta como prática pedagógica engajada com a realidade, a partir do envolvimento 

dos agentes educacionais em prol de uma formação contextualizada, buscando a 

formação de agentes críticos capazes de interagir na sociedade pela conscientização em 

relação à natureza, garantindo o exercício pleno da cidadania. Uma educação ambiental 

escolar deve se constituir por meio de um conjunto de ações para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, garantindo a participação ativa dos alunos no processo 

de construção do conhecimento, de forma que os mesmos se tornem sujeitos na 

transformação da própria realidade, na relação entre a sociedade e o meio ambiente, no 

sentido da construção de uma cidadania plena em relação especialmente com a questão 

ambiental. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente, cidadania, educação ambiental, conscientização, 

desenvolvimento sustentável, responsabilidade, cidadania,  
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INTRODUÇÃO 

 

O debate em torno das questões ambientais que afligem o planeta tem ganhado cada 

vez mais espaço no contexto social contemporâneo, chegando a ambientes dos quais até 

pouco tempo não faziam parte. Nessa perspectiva, toda a sociedade tem sido convidada a 

debater o assunto, expressando opiniões, apresentando sugestões, e principalmente, 

desenvolvendo ações que vislumbrem a preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável. 

Partindo-se desse pressuposto, a escola, como representante da sociedade, local onde 

ocorrem as principais relações sociais a partir da infância, objetivando a formação integral dos 

educandos, precisa se inserir no cerne das discussões. Para tanto, têm sido destinados esforços 

no sentido da implementação da Educação Ambiental na educação formal. 

Esta implementação, no entanto, esbarra em uma série de questões, que vão desde a 

falta de habilitação por parte dos profissionais da educação, quanto na visível dificuldade na 

definição de um currículo escolar que possa abranger os temas a serem destacados e 

trabalhados quando se pretende oferecer uma formação ambiental e ecológica. 

Visando analisar e discutir essa questão, o presente trabalho tem como objetivo buscar 

subsídios para o desenvolvimento de uma educação ambiental voltada para a formação da 

cidadania, no sentido de que cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades 

socioambientais tornam-se capazes de construir competências e atitudes que tornem possível 

lutar por um desenvolvimento responsável. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca do tema, buscando a 

formação de todo um embasamento teórico que possibilite o desenvolvimento de uma nova 

prática pedagógica que viabilize a formação para a cidadania, proposta no objetivo deste. O 

tema Educação Ambiental aparece como eixo norteador neste trabalho, levando em 

consideração principalmente a atuação do professor e de seus educandos na elaboração de 

uma proposta curricular pautada na prática cotidiana em prol do meio ambiente. 

Acredita-se que, através de um processo educacional baseado na construção da 

aprendizagem de forma coletiva, o conhecimento ambiental possa ser empregado da forma 

consciente e transformadora que se vislumbra como necessário quando se pretende propiciar 

uma formação para o exercício pleno da cidadania. 

Nesse sentido, os estudos realizados, embora com caráter teórico, apontam para uma 

mudança comportamental que conduza a uma transformação de valores expressos em atitudes 

diferenciadas que alcancem a sociedade como um todo. A educação ambiental poderá, 
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portanto, permitir a construção de uma nova sociedade, consciente e responsável, pautada na 

aquisição de competências e habilidades que a torne capaz de transformar a sua própria 

realidade, e consequentemente do planeta de um modo geral, na medida em que este precisa 

não só de preservação quanto da recuperação, uma vez que já fora tão devastado pelo ser 

humano. 
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1. GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A RELAÇÃO DO HOMEM COM 

O MEIO AMBIENTE 

 

Nos últimos anos do século XX e mais ainda nesse início do século XXI, se 

acentuaram de forma significativa as discussões em torno dos fenômenos climáticos e dos 

problemas ambientais que, nesta ocasião, passam a apresentar maiores danos à vida humana 

no planeta. Tais discussões não se prendem mais somente aos congressos internacionais, 

sejam eles políticos ou científicos, nem tampouco aos grupos de ambientalistas com suas 

ações e manifestações radicais, mas passam a fazer parte do cotidiano das pessoas “comuns”, 

que começam a perceber a necessidade de se reverter o quadro predatório que impera em 

grande parte do planeta, principalmente quanto à utilização dos recursos naturais de que 

dispomos. (SEGURA, 2007) 

São inúmeras as instituições públicas, como o IBAMA e também entidades não 

governamentais que passam a propor e debater a necessidade de que tais mudanças devam 

partir da formação das pessoas. Daí por diante, chegou-se à conclusão de que seria necessária 

a construção de um novo conceito de educação, a Educação Ambiental, a partir da qual, a 

sociedade, em suas gerações presente e futura, teriam a possibilidade de compreender e 

transformar a realidade que ora imperava no que diz respeito à relação entre o homem e o 

meio ambiente. (OLIVEIRA, 2003) 

Entretanto, antes de se definir o conceito de Educação Ambiental, é preciso levar em 

consideração a definição do termo Meio Ambiente, uma vez que este é o foco central de um 

trabalho educacional voltado para a preservação da natureza.  

Segundo Reigota, meio ambiente é: 

 

Um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relações dinâmicas e em 

constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 

transformação da natureza e da sociedade (2001. p. 21). 

 

De acordo com tal definição, o meio ambiente vai além dos recursos naturais, como o 

senso comum deixa transparecer. Não se pode dizer que, para preservar o meio ambiente, 

basta combater o desmatamento na Amazônia ou as queimadas no Cerrado; é preciso que se 

desenvolva a consciência de que, para que haja preservação ambiental, devemos prezar pelos 

recursos naturais através da formação de atitudes e aquisição de valores por parte de toda a 

sociedade. 
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Dentro dessa perspectiva, visando a construção de um novo paradigma no que se 

refere à Educação Ambiental, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, numa 

postura que se faz presente nos demais estados do Brasil, lançou em 2008 uma cartilha de 

Educação Ambiental a ser utilizada em todas as escolas da rede estadual, apresentando a 

seguinte definição para essa atividade educacional: 

 

Educação Ambiental é um ramo da educação cujo objetivo é a disseminação do 
conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudarem em sua preservação e na 

utilização sustentável dos seus recursos. Está relacionada com a prática das tomadas 

de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida, 

propiciando a interação efetiva dos indivíduos com as especificidades locais, no 

seguinte lema: “Pensar Globalmente, Agir Localmente” (2008, p. 11). 

 

 

 

1.1 – Contextualização Legal e Histórica da Educação Ambiental 

 

Os debates em torno do tema Educação Ambiental sempre existiram em diversas 

partes do mundo, especialmente com as ações extremistas de grupos ambientalistas 

internacionais. Entretanto, o assunto ganhou um enfoque de caráter coletivo e mundial a partir 

de 1968, quando se realizou em Roma, na Itália, um encontro entre cientistas dos países 

desenvolvidos para analisar os impactos do crescimento da população mundial em relação aos 

recursos naturais, no que se refere às suas reservas e ao seu consumo. (BORGES E 

TACHIBANA, 2005) 

Essa reunião foi o primeiro movimento no sentido de apontar a necessidade de 

preservação dos recursos naturais por meio da conscientização da população a cerca da 

possibilidade de extinção desses recursos. Depois desse debate internacional, realizado em 

caráter de estudo científico, a ONU (Organização das Nações Unidas) organizou e realizou 

em 1972 a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo na 

Suécia, visando analisar as condições ambientais do planeta como um todo. (BORGES E 

TACHIBANA, 2005) 

A partir dessa reunião internacional, em que participaram os dirigentes políticos de 

diversos países, elaborou-se um documento, a Declaração de Estocolmo, na qual eram 

apontadas as principais ações e atitudes a serem tomadas pelos países no sentido de reverter o 

quadro ambiental que se desenhava na ocasião. Uma das resoluções apresentadas nesse 

relatório foi a indicação da necessidade de promover a educação dos cidadãos comuns no 

sentido de buscar as soluções para os problemas ambientais, daí se instituiu a Educação 

Ambiental. (BORGES E TACHIBANA, 2005) 
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Em 1975, a partir da Declaração de Estocolmo, reuniram-se em Belgrado na 

Iugoslávia, um grupo de especialistas e estudiosos em educação para a elaboração de um 

programa de Educação Ambiental, retificado pela Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental realizada em Tbilisi, União Soviética, onde foram elaborados os 

objetivos da Educação Ambiental relatados a seguir: 

a) Conscientização – levar os indivíduos e os grupos associados a tomarem 

consciência do meio ambiente global e de problemas conexos e de se mostrarem sensíveis aos 

mesmos. Isto significa que a educação ambiental deve procurar chamar a atenção para os 

problemas planetários que afetam a todos. 

b) Conhecimento – levar os indivíduos e os grupos a adquirir uma compreensão 

essencial do meio ambiente global, dos problemas que estão a ele interligados e o papel e 

lugar da responsabilidade crítica do ser humano. O conhecimento proporcionado pela ciência 

e pelas culturas milenares sobre o meio ambiente deve ser democratizado, as pessoas devem 

ter acesso a ele. 

c) Comportamento – levar os indivíduos e os grupos a adquirir o sentido de valores 

sociais, um sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente e a vontade de contribuir 

para sua proteção e qualidade. É preciso mudar os comportamentos individuais e sociais. 

d) Competência – levar os indivíduos e os grupos a adquirir o savoir-faire necessário 

para a solução dos problemas. A educação ambiental pode auxiliar na superação desses 

problemas, buscando elaborar meios técnicos com a ajuda e especialistas. 

e) Capacidade de avaliação – levar os indivíduos e os grupos a avaliar medidas e 

programas relacionados ao meio ambiente em função de fatores de ordem ecológica, política, 

econômica, social, estética e educativa.  

f) Participação – levar os indivíduos e grupos a perceber suas responsabilidades e 

necessidades de ação imediata para a solução dos problemas ambientais. Procurar nas pessoas 

o desejo de participar na construção de sua cidadania. (ALVES E SILVA, 2010) 

Em 1987, realizou-se em Moscou, na então União Soviética, a 2ª Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que tinha como principal objetivo analisar as ações e 

os resultados alcançados desde a conferência anterior, e assim chegou-se à conclusão de que 

os problemas ambientais precisavam ser vistos e discutidos junto ao processo de 

desenvolvimento econômico e social por que passavam inúmeros países na ocasião. Daí 

surgiu um novo conceito, em voga até os dias atuais, o desenvolvimento sustentável, a partir o 

qual os países precisam analisar os impactos do seu desenvolvimento no que se refere ao 

consumo dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. (JACOBI, 2003) 
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No ano de 1992, a ONU (Organização das Nações Unidas) realizou no Rio de Janeiro, 

Brasil, a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

conferência conhecida como Rio-92 marcou a elaboração do Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que segundo Jacobi: 

 

Coloca princípios e um plano de ação para educadores ambientais, estabelecendo 

uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade. 

Enfatizam-se os processos participativos na promoção do meio ambiente, voltados 

para a sua recuperação, conservação e melhoria, bem como para a melhoria da 

qualidade de vida (2003, p. 194). 

 

No Brasil, a partir de 1970, o poder público assumiu a questão ambiental como caráter 

político, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), que atuava 

especificamente em situações de desmatamento de grandes áreas em prol da construção das 

grandes cidades; com efeito, suas ações não surtiram efeitos práticos na preservação da 

natureza. Em 1984 ocorre o primeiro Encontro Paulista de Educação Ambiental, em que a 

educação ambiental foi discutida no Brasil pela primeira vez considerando as especificidades 

do país, e não somente os acontecimentos e discussões dos países europeus acerca do meio 

ambiente. (JACOBI, 2003) 

A Constituição brasileira, promulgada em 1988, dedicou um capítulo inteiro à questão 

dos problemas ambientais, visando assegurar direitos e determinar obrigações, prioridades e 

competências relativas ao meio ambiente. O que, no entanto, não significou a diminuição dos 

problemas ambientais no Brasil, que é mundialmente conhecido pela devastação das florestas, 

pela caça e pesca predatórios, etc. (CHIAVENATO, 1997) 

A Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 225, afirma que: 

 

CAPÍTULO VI – DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia 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 (1998, p. 133). 

 

Mas, não bastam leis para se proteger o meio ambiente e garantir o desenvolvimento 

sustentável, é preciso que se desenvolva uma educação ambiental a partir da qual as pessoas 

se conscientizem da necessidade de proteger o planeta e garantir a vida, por meio do slogan 

“pensar globalmente, agir localmente”, que segundo ele significa que o homem precisa ter a 

consciência de que seus atos inconseqüentes em relação ao meio ambiente atingem a 

humanidade como um todo, ao mesmo tempo em que faz-se necessário que se desenvolvam 

algumas ações mínimas, para que seja possível chegar ao desenvolvimento sustentável, 

preservando os recursos naturais. (CHIAVENATO, 1997) 



13 

 

 

 

1.2 – Desenvolvimento Sustentável 

 

Hoje, especialmente em virtude das proporções gigantescas que têm tomado os 

problemas ambientais, tais como a devastação das florestas, a poluição das cidades, o alto 

consumo de energia elétrica e de combustíveis, e ainda a falta de água potável, fatores ligados 

diretamente ao desenvolvimento econômico dos países, faz-se necessário o desenvolvimento 

de uma educação ambiental mais eficiente no sentido de construir e transmitir o conhecimento 

científico e tecnológico para toda a população buscando “salvar” o planeta a partir de ações 

locais, tais como coleta de lixo seletiva, economia de água e energia elétrica, entre outras. 

(LOUREIRO, 2002)  

É preciso que a política educacional seja repensada no sentido de construir um 

processo gradual de formação ambiental, que vai da educação infantil ao ensino superior, 

construindo competências e valores pautados na sustentabilidade e no desenvolvimento 

responsável. 

Para Chiavenato: 

 

Desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do 

presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. [...] A preservação 

e o aproveitamento dos recursos naturais são conseguidos pelo desenvolvimento 

sustentável, possibilitando a viabilidade de uma economia sustentável e dando ao 

homem um ambiente saudável (1997. p. 113). 
 

Mas quando se refere ao tema desenvolvimento sustentável, deve-se considerar tanto 

seus aspectos referentes ao meio ambiente como fonte de recursos naturais, quanto aos 

aspectos sociais, políticos e culturais, como busca por qualidade de vida para a sociedade 

contemporânea de forma responsável, por meio da participação social e da cidadania crítica.  

O desenvolvimento sustentável, como proposta de gestão e educação ambiental, pretende 

conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Esse modelo 

de desenvolvimento propõe que a humanidade utilize suas habilidades para apresentar 

propostas de desenvolvimento que não afetem a natureza, suprindo suas necessidades 

presentes, mas deixando que os recursos naturais estejam disponíveis para as futuras gerações. 

(CHIAVENATO, 1997) 

O que precisa ser entendido pelo homem e pela sociedade é que os recursos naturais 

são finitos, e, portanto, esgotáveis; dessa forma, caso não tenham seus limites respeitados, por 

meio de um crescimento econômico planejado de forma responsável, a degradação ambiental 
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continuará a acontecer chegando ao um ponto em que seja irreversível o fim desses recursos, 

encontrando novas possibilidades para a substituição desses recursos por outros alternativos, 

ou ao menos, um consumo responsável, principalmente respeitando e protegendo as fontes 

desses recursos. (LIMA, 1999) 

É necessário que os seres humanos desenvolvam-se a partir de um equilíbrio total 

entre as tecnologias empregadas e desenvolvidas e o ambiente utilizado. Nesse sentido, é 

preciso que se tenha sempre em mente a noção de preservação do meio ambiente. Para que o 

desenvolvimento sustentável se dê na prática, é preciso que o ambiente seja visto como parte 

integrante desse desenvolvimento, e não apenas como instrumento para práticas isoladas e 

despreocupadas com a sua preservação. Essa preservação do ambiente permite aos seres 

humanos melhorar a sua qualidade de vida como um todo, levando em consideração a 

qualidade do ambiente. (CHIAVENATO, 1997) 

Partindo desse pressuposto, pode-se estabelecer que o desenvolvimento sustentável 

permite o atendimento das necessidades presentes do homem, sem que no entanto se esgotem 

os recursos naturais, o que permite que as gerações futuras possam também se desenvolver a 

partir de tais recursos. Esse modelo de desenvolvimento visa, além das relações do homem 

com o ambiente, estabelecer relações de respeito e cooperação dos homens para com seus 

semelhantes. (LIMA, 1999) 
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2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

Atualmente, diversos países no mundo inteiro vêm discutindo de forma considerável a 

questão do resgate e da preservação ambiental, especialmente em virtude dos fenômenos 

naturais causados pelas constantes mudanças climáticas decorrentes dos danos provocados, 

principalmente pelo ser humano; que, ao longo de toda a sua história, faz uso indiscriminado 

dos recursos naturais, sem a menor preocupação com as conseqüências dessa 

irresponsabilidade. (JACOBI, 2003) 

É importante ressaltar também que muitos problemas ambientais são problemas 

globalizados, como por exemplo, o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio, a 

contaminação dos oceanos, a desertificação de grandes áreas, as exportações de produtos 

tóxicos, entre outros problemas de impacto mundial. Mas esses problemas precisam ser 

apresentados aos alunos partindo dos impactos locais e regionais, para posteriormente chegar 

à análise dos impactos nacionais e global. (CHIAVENATO, 1997)  

A discussão sobre consumo e modo de vida, analisado sob o ponto de vista da 

globalização, deve também mostrar seus aspectos contraditórios, uma vez que, através da 

mídia, todos têm acesso ao desejo cada vez maior de consumo, mas apesar de qualquer 

pessoa, nas mais diferentes camadas sociais estar inserida nesse contexto consumista, nem 

todos podem realizar o sonho de obter os novos lançamentos da indústria. (CHIAVENATO, 

1997) 

Nesse contexto, o homem tem passado a rever sua relação com o meio ambiente, 

principalmente no que diz respeito às conseqüências da exploração desmedida dos recursos 

naturais. Na mesma medida, também a Educação Ambiental tem passado por um momento de 

reflexão, na busca de novas formas de conduzir o processo de ensino e aprendizagem, visando 

especialmente a formação de uma sociedade crítica e consciente das relações entre o homem e 

a natureza. (JACOBI, 2003)  

Inúmeros estudiosos e educadores, tanto brasileiros quanto internacionais, defendem a 

construção de uma proposta educacional pautada na temática ambiental.  

Nesse sentido, Lima afirma que: 

 

Uma educação dirigida ao ambiente deve ser: 
a) democrática – que respeita e se desenvolve segundo o interesse da maioria dos 

cidadãos; 

b) participativa – que estimula a participação social dos cidadãos no planejamento, 

execução e avaliação das respostas formuladas para atender aos problemas vividos 

pela comunidade; 
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c) crítica – que exercita a capacidade de questionar e avaliar a realidade 

socioambiental, desenvolvendo a autonomia para refletir e decidir os próprios 

rumos; 

d) transformadora – que busca a politização e mudança das relações sociais, dos 

valores e práticas contrárias ao bem-estar público; 

e) dialógica – fundada no diálogo entre todos os participantes do processo 

educativo e da sociedade circundante; 

f) multidimensional – que pauta sua compreensão dos fatos na integração dos 

diversos aspectos da realidade; 

g) ética – que persiga o resgate ou a construção de uma nova ética que priorize a 

defesa da vida, da solidariedade e da sustentabilidade socioambiental. (1999, p. 12). 
 

A educação formal, nesse sentido, precisa permitir aos educandos a construção de 

uma consciência críticas em relação à sua realidade, ao mesmo tempo em que possa permitir-

lhes promover uma transformação econômica e social responsável no que se refere ao meio 

ambiente, para tanto, é preciso que os conteúdos ministrados tenham significado para os 

alunos, no sentido de que estes se percebam pertencentes e responsáveis por essa realidade, 

tendo o conhecimento próximo de suas próprias vidas. (LIMA, 1999) 

Essa nova educação ambiental que se vislumbra deve ser construída com bases 

interdisciplinares, envolvendo a participação efetiva dos professores de todas as disciplinas, o 

que permite a abordagem de todos os aspectos relacionados à situação ambiental, tanto atual 

quanto em relação ao passado. Para Reigota: 

 

A tradicional separação entre as disciplinas, humanas, exatas e naturais, perde 

sentido, já que o que se busca é o conhecimento integrado de todas elas para a 
solução dos problemas ambientais. A educação ambiental, como perspectiva 

educativa, pode estar presente em todas as disciplinas, quando analisa temas que 

permitem enfocar as relações entre a humanidade e o meio natural, e as relações 

sociais, sem deixar de lado as suas especificidades (2001. p. 26). 

 

Mas para que a educação ambiental alcance seus objetivos de ação efetiva e de 

transformação é preciso sair da sala de aula, propondo atividades pedagógicas em que os 

alunos possam vivenciar a realidade por meio da natureza que o cerca, especialmente, em suas 

proximidades. Nesse sentido, torna-se necessário que a educação ambiental não se limite à 

transmissão de conteúdos específicos de um programa organizado para esse fim, mas é 

preciso levar em consideração inúmeros aspectos referentes ao contexto e ao cotidiano dos 

alunos. (LIMA, 1999; REIGOTA, 2001) 

Para tal podem ser abordados diversos temas a serem discutidos em conjunto, durante 

o planejamento educacional, como forma de estabelecer os conteúdos que tenham relação 

com a vida dos alunos, de forma que o ensino seja contextualizado. São temas como a 

poluição do ar e da água, o lixo urbano, a extinção de animais, o desmatamento e as 

queimadas, a produção e o consumo de energia, entre outros; levando os alunos a terem 
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contato com fatos que ocorrem no seu dia a dia, relacionando-os com o conhecimento 

científico específico das disciplinas curriculares. (LIMA, 1999; REIGOTA, 2001; JABOBI, 

2002)) 

Dessa forma, a Educação Ambiental se apresenta como um ramo da atividade 

educacional que vai além dos currículos apresentando dimensões extra-curriculares; e como 

tal o ensino em Educação Ambiental não pode estar preso às disciplinas escolares e às práticas 

pedagógicas comuns, segundo as quais o que prevalece são os conteúdos programáticos. É 

preciso que sejam desenvolvidas atividades que despertem e desenvolvam a consciência 

cognitiva dos alunos no sentido de construírem novos conhecimentos, especialmente por meio 

da interação entre os saberes científicos para os quais são apresentados e o envolvimento 

prático a partir do qual os alunos terão contato direto com a natureza a que pretendem 

conhecer e estudar. (LIMA, 1999; REIGOTA, 2001; OLIVEIRA 2003) 

De acordo com Oliveira: 

 
A educação ambiental será entendida como um processo onde se vivenciam 

experiências de interações e de trocas motivadoras a partir dos, e com os diferentes 

sujeitos sociais em interlocução, comprometida em construir soluções para desafios 

de questões ambientais e em diminuir o distanciamento do diálogo entre peritos e 

leigos, projetando ambientes que se façam socialmente justos e ecologicamente 

equilibrados (2003, p. 28). 

 

 

Faz-se necessário, portanto, que os alunos e professores sejam vistos como agentes de 

transformação a partir do momento em que se posicionam como sujeitos na construção da 

própria aprendizagem acerca das questões ambientais. Uma vez que a aprendizagem 

contemporânea se faz significativa a partir da participação efetiva de alunos e professores na 

construção do conhecimento, é imprescindível que, a partir de uma reflexão crítica dos 

conteúdos apreendidos na prática, sirva de instrumentos para a formação de uma identidade 

cultural pautada na cidadania ambiental como forma de possibilitar o diálogo entre teoria e 

prática, promovendo as mudanças e transformações de que o meio ambiente necessita. 

(OLIVEIRA, 2003; LIMA, 1999, LOUREIRO et. al. 2002)  

Para Loureiro, Layrargues e Castro: 

 

Torna-se necessário para uma prática pedagógica engajada com a realidade local, o 

conhecimento dos interesses políticos e econômicos dos diferentes sujeitos sociais e 

das instituições, dos modos de acesso e usufruto dos recursos naturais, dos regimes 

de propriedade dos recursos, das opções tecnológicas existentes, dos impasses para a 

negociação, do conflito que impede o diálogo, dos instrumentos jurídicos à 

disposição, e dos demais aspectos que contribuem para das alternativas políticas.  

(2002, p. 95). 
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Uma proposta educacional de caráter ambiental deve promover um diálogo entre o 

sujeito e a natureza, ou seja, entre o homem e a natureza, ao mesmo tempo em que relaciona 

os conteúdos científicos e as experiências cotidianas no desenvolvimento de uma proposta 

educacional em educação ambiental. A educação ambiental se constrói, portanto, do 

envolvimento direto dos agentes educacionais (professores e alunos), que juntos protagonizam 

uma formação contextualizada. (REIGOTA, 2001) 

Nesse sentido, a educação ambiental não pode ser tratada simplesmente como um 

conteúdo programático, criado por órgãos e instituições, e encaminhado às escolas para 

execução; deve na verdade ter tanto seu currículo quanto suas práticas pedagógicas definidos 

e executados em virtude do contexto em que a comunidade se insere. Dessa forma, as 

peculiaridades e especificidades de cada comunidade, principalmente no que se refere à 

natureza que a cerca, serão respeitadas e tratadas à luz de uma educação ambiental 

contextualizada e transformadora. (OLIVEIRA, 2003) 

 

 

2.1 – As Diferentes Tendências e Concepções da Educação Ambiental 

 

A educação ambiental, como vista até aqui, surgiu a partir das discussões 

internacionais acerca da necessidade de preservação e recuperação do meio ambiente, até 

então explorado “sem consciência” ou preocupação com os limites dos recursos naturais. Mas 

esta nova ordem educacional, vigente no mundo inteiro, como não poderia deixar de ser se 

caracteriza por inúmeras vertentes educacionais e tendências pedagógicas que pretendem, à 

sua maneira, executar um projeto de educação ambiental mais eficaz no sentido de atingir os 

objetivos para os quais foram formuladas. (CARVALHO, 2001) 

No que se refere às práticas pedagógicas a educação ambiental se divide em duas 

correntes didáticas: a educação ambiental popular e a educação ambiental comportamental, 

que se caracterizam por seu processo didático pedagógico de construção. 

A educação ambiental comportamental tem como princípio a proposição de uma 

mudança de hábitos e atitudes, passando das ações predatórias para aquelas voltadas para a 

preservação dos recursos naturais. Ao passo que a educação ambiental popular tem como 

principal característica a formação de agentes críticos capazes de interagir na sociedade em 

prol da conscientização em relação à natureza. (CARVALHO, 2001) 

Quanto aos diferentes paradigmas educacionais propostos para o ensino em educação 

ambiental temos três concepções apresentadas e desenvolvidas de acordo com as 
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especificidades das propostas pedagógicas vigentes. São três visões distintas, que se 

caracterizam de acordo com a metodologia didática utilizada. (CARVALHO, 2001) 

O primeiro paradigma da educação ambiental apresenta uma visão metodológica 

positivista segundo a qual o professor atua como interlocutor, transmitindo as informações e 

apresentando os resultados de observações e pesquisas. Nessa perspectiva, o conteúdo é 

apresentado aos alunos de forma gradual e, nessa medida, o conhecimento é gradativamente 

acumulado sem a preocupação com a formação de valores ou com a interação entre os 

indivíduos e a natureza. Em seguida temos a visão construtivista da educação ambiental que 

propõe um ensino ambiental pautado na interpretação de dados e informações na busca por 

significação dos conteúdos estudados, na medida em que o processo de ensino se desenvolve 

por meio da compreensão acerca da realidade observada, ou seja, a análise da natureza 

acontece em função do meio ambiente em que o processo se desenvolve e onde aluno e 

professor estão inseridos. Por fim, temos uma terceira visão, que é a sócio-construtivista cujo 

objetivo é promover uma análise crítica da realidade e a partir disso, proporcionar condições 

para o desenvolvimento de uma intervenção coletiva, alunos e professores, visando a 

transformação dessa realidade. (CARVALHO, 2001) 

No que diz respeito às questões ambientais propriamente ditas, os especialistas 

apontam para a existência de três tendências ambientalistas, que apresentam características 

que as diferenciam uma das outras; são elas: a protecionista, a preservacionista e a 

conservacionista. 

Na tendência protecionista, os militantes das questões ambientais pautam suas 

atividades na proteção e defesa da vida, seja ela animal ou vegetal. Os protecionistas primam 

por ações como campanhas em defesa de determinadas espécies contra a crueldade humana 

capaz de levá-los à extinção. Hoje, diversos desses projetos de proteção e salvação das 

espécies ameaçadas tem ganhado apoio político e financeiro de instituições públicas 

interessadas em apresentar para a opinião pública uma imagem de responsabilidade 

socioambiental. (JACOBI, 2003; LOUREIRO, 2002) 

No preservacionismo além de lutar pela proteção da vida, o foco principal é a 

preservação do ambiente em que estes vivem. É imprescindível para os preservacionistas a 

luta pela proteção aos espaços ecológicos, protegendo a vida animal e vegetal e preservando 

os recursos naturais. Quanto o enfoque é o conservacionismo o que a educação ambiental visa 

transmitir é a necessidade da gestão responsável dos recursos naturais, buscando o 

desenvolvimento sustentável. A educação ambiental baseada no conservacionismo precisa se 

utilizar de inúmeros recursos, dentre os quais se destacam as campanhas de conscientização, 



20 

 

que vislumbram a promoção de uma mudança de atitudes e comportamentos indesejáveis no 

que concerne ao meio ambiente. (JACOBI, 2003; LOUREIRO, 2002) 

Entretanto, segundo Loureiro, Layrargues e Castro (2002), a educação ambiental 

precisa se preocupar não só com o ambiente não humano, como as florestas, reservas 

ecológica, etc., mas deve também atentar para os ambientes humanos, especialmente no meio 

urbano, articulando seu caráter natural com o social, abordando os aspectos social, político e 

cultural do homem na sua relação com a natureza que o cerca. 

Dessa forma, de acordo com Loureiro, Layrargues e Castro: 

 

A educação ambiental, na medida em que inclui o ambiente humano em suas 

práticas, incorpora os processos decisórios participativos como um valor 

fundamental a ser considerado na proteção ambiental. E dessa forma, torna-se uma 

prática que não se reduz à esfera comportamental (2002, p. 93). 

 

Assim, uma educação ambiental deve criar condições para a participação efetiva dos 

indivíduos na sociedade, especialmente no que se refere à Gestão Ambiental, promovendo 

ações conjuntas com os diversos grupos sociais, garantindo assim o exercício pleno da 

cidadania. (OLIVEIRA, 2003) 
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3. EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA: CONSTRUINDO UMA 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

 

Os progressos científicos e os avanços tecnológicos exigem dos jovens hoje um 

conjunto de novas competências para que este possa ingressar no mercado de trabalho de 

forma realmente eficiente, é necessário que se promova uma intensa revisão dos currículos 

escolares, de forma que estes orientem os trabalhos desenvolvidos pela educação escolar de 

modo geral. Devem-se, antes de tudo, criar condições para que nossas escolas possam 

permitir aos jovens tomar conhecimento de tudo o que irá lhe propiciar um exercício pleno da 

sua cidadania. (CARVALHO, 2001; GUZMAN, 2000) 

Nas últimas décadas essas questões ambientais tornam-se cada vez mais uma 

preocupação mundial, a grande maioria das nações do mundo demonstra interesse pela 

solução desses problemas ambientais. Coisas como a destruição da camada de ozônio, os 

acidentes nucleares, as alterações climáticas, a poluição atmosférica são constantes focos de 

discussão em debates internacionais. Inúmeras organizações internacionais, governamentais 

ou não, desenvolvem programas e campanhas para que tais problemas tenham uma solução 

rápida e eficiente. Entretanto, muito do que se faz a respeito da solução desses problemas visa 

apenas a solução dos problemas a partir de seus efeitos, quando na verdade deveria se atacar 

as causas evitando que tais problemas acontecessem. (CAVALCANTI, 1995) 

Essas questões ambientais devem ser tratadas de forma global, considerando o 

processo social, ou seja, o modo pelo qual a sociedade se apropria e utiliza os recursos 

naturais. É necessário utilizar-se uma nova abordagem para se atingir a compreensão de que a 

qualidade ambiental está diretamente ligada ao processo de desenvolvimento utilizado. Esse 

processo de desenvolvimento deve levar em consideração que crescimento econômico, da 

forma como este se dá atualmente, compromete o meio ambiente, e isso prejudica o 

desenvolvimento socioambiental, visto que desconsidera a conservação dos ecossistemas. 

Essa degradação ou destruição dos ecossistemas compromete a provável qualidade de vida da 

sociedade, uma vez que reduz os bens e recursos naturais que a natureza pode disponibilizar 

para a humanidade. (OLIVEIRA, 2003; CARVALHO, 2001; JACOBI, 2003) 

Gusman (2000) se refere à essa ação humano alertando para a necessidade de uma 

ação diferenciada em favor do meio ambiente, para isso ele afirma: 

 

O comportamento e a maneira de atuar sobre a natureza é diferente, dependendo do 

grau de compreensão e nível de conhecimento de cada indivíduo. Dessa forma, a 

simples aplicação de padrões de propostas que a ciência estabelece para a 

intervenção na realidade ambiental, jamais poderá alcançar todo o público que tem 
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atitudes e valores socioambientais diversos. Tais fundamentos científicos deverão, 

então, ser associados a um processo de educação ambiental orientado (2000, p. 71). 

 

Nesse sentido, a educação ambiental na escola pode desenvolver um papel de estrema 

importância, através da sua implementação como instrumento para a propagação do 

desenvolvimento sustentável, formando-se pessoas capazes de participar das decisões em sua 

comunidade. Assim, é necessário que a educação ambiental no ensino formal, envolva toda a 

comunidade escolar. Isso pode se dá através de projetos como pesquisas de campo, atividades 

escolares, leituras e debates, que permitirão aos alunos entender os problemas que afetam a 

natureza e a comunidade onde vivem, levando-os a refletir e criticar as ações que 

desrespeitem e destruam o patrimônio natural. (GUZMAN, 2000) 

Os professores das diversas disciplinas, nesse sentido, são peça chave para a 

implementação da idéia do desenvolvimento sustentável, participando do processo de 

conscientização da sociedade para os problemas ambientais, buscando desenvolver junto aos 

seus alunos hábitos e atitudes sadios de conservação ambiental e respeito à natureza 

transformado-os assim em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro de sua 

comunidade e do país com o um todo. (SEGURA, 2007; OLIVEIRA, 2003) 

 

 

3.1 – Educação através de Projetos 

 

A Educação Ambiental pode se utilizar de diversos mecanismos para se fazer presente 

no meio escolar, dentre estes, destacamos a realização de projetos e o trabalho com temas 

transversais. Acreditamos que tais atividades podem despertar nos alunos e professores uma 

consciência ambiental que lhes permita construir de forma coletiva a própria aprendizagem, 

propiciando uma melhor qualidade do conhecimento adquirido. (NOGUEIRA, 2001; 

SEGURA, 2007) 

É evidente que, assim como os demais temas, a Educação Ambiental oferece inúmeras 

possibilidades quanto à adoção de metodologias e recursos pedagógicos, isso deixa claro que 

cada profissional deve ter a possibilidade de desenvolver suas atividades docentes de acordo 

com as características de suas disciplinas, de suas turmas e de sua região. No entanto, faz-se 

necessário que o trabalho desenvolvido seja significativo, no sentido de que ofereça aos 

alunos a possibilidade de se tornarem agentes de sua própria formação, atuando como sujeitos 

do processo de aprendizagem. (NOGUEIRA, 2001; SEGURA, 2007) 
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Sendo assim, é preciso que o professor use de toda a sua criatividade no sentido de 

ofertar aos seus alunos a possibilidade de construírem uma nova realidade ambiental, mesmo 

que seja somente no âmbito de sua própria comunidade escolar.  O que se deve priorizar não é 

só a transmissão de conceitos e definições, ou ainda a mera a observação de espaços 

geográficos, mas a atuação efetiva dos alunos e professores junto à realidade, daí a crença em 

uma Educação Ambiental pautada no desenvolvimento de projetos, visto que, segundo 

Nogueira: 

 

Os projetos são verdadeiras fontes de investigação e criação que passam sem dúvida 

por processos de pesquisas, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas 

hipóteses, colocando em prova a todo momento as diferentes potencialidades dos 

elementos do grupo, assim como as suas limitações. Tal amplitude nesse processo 

faz com que os alunos busquem cada vez mais informações, materiais, 

detalhamentos, etc., fontes estas de constantes estímulos no desenrolar do 
desenvolvimento de suas competências.  [...] O projeto se bem trabalhado poderá 

auxiliar a formação de um sujeito integral, com possibilidades de desenvolvimento 

em diferentes áreas, formando-se amplamente, não limitando-se a uma ou outra 

competência privilegiada nos diferentes contextos (2001, p. 80-81). 

 

 

Dessa forma, a Educação Ambiental deve primar pela participação ativa dos alunos no 

processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, o ensino ministrado por meio do 

desenvolvimento de projetos permite, e necessita, do envolvimento de toda a escola, 

professores, alunos e pais, em função do estudo de um determinado tema proposto, levando 

em consideração as especificidades de cada disciplina e da atuação de cada segmento no 

processo de aprendizagem. (OLIVERA, 2003) 

É importante salientar que a educação formal, é um espaço privilegiado para a 

construção de conhecimento, e como tal, deve ser tratada em caráter prioritário na elaboração 

e execução de uma proposta de Educação Ambiental crítica e transformadora, pautada 

especialmente na relação entre o ser humano e a sociedade com a natureza, levando em 

consideração todos os aspectos dessa relação, sejam eles, econômicos, sociais, políticos ou 

educacionais, no sentido da construção de uma cidadania ambiental. (JACOBI, 2003) 

Mas, para que a Educação Ambiental atinja os objetivos para os quais se insere no 

âmbito da educação formal é necessário que sejam desenvolvidos projetos pedagógicos que 

privilegiem a questão ambiental, como elemento inserido na comunidade escolar, envolvendo 

todo o corpo docente, e, dessa forma, passível de estudo e transformação.  Tendo como 

finalidade adequar as necessidades individuais ao meio social, para isso é preciso organizar-se 

de forma a retratar ao máximo à realidade social. A escola deve permitir ao aluno educar-se 

num processo ativo de construção e reconstrução do próprio conhecimento por meio da 
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interação entre suas concepções empíricas e cognitivas e o meio ambiente, sendo os 

conteúdos trabalhados a partir dos interesses e necessidades propostos e discutidos 

coletivamente. (JACOBI, 2003; SEGURA, 2007, OLIVEIRA, 2003) 

O trabalho em grupo não deve ser visto apenas como técnica de ensino, mas como 

uma condição básica do conhecimento mental contendo uma seqüência de processo e 

organizações. O papel do professor é de mediar e auxiliar no desenvolvimento livre e 

espontâneo do educando, se houver a necessidade e intervenção é somente para auxiliar na 

formulação do raciocínio do aluno, concretizando que a motivação depende da força de 

estimulação do raciocínio, transformando a aprendizagem em uma atividade mais dinâmica e 

motivadora. O professor deve ser responsável pelo fio condutor na estruturação do 

conhecimento elaborado. (NOGUEIRA, 2001; SEGURA, 2007; GUZMAN, 2000; 

OLIVEIRA, 2003) 

Trabalhar com projetos permite que se elaborem com os alunos inúmeras atividades 

altamente dinâmicas e criativas que envolvam toda a comunidade em que estes estejam 

inseridos e, por conseguinte, toda a sociedade a que pertençam. Sabemos que o 

desenvolvimento de um trabalho dessa natureza pode ser complexo, entretanto, é necessário 

que sejam pensadas ações que viabilizem a execução deste projeto, para tanto, o planejamento 

deve ser construído de forma coletiva, como medida para que todos “apostem” naquilo se 

sejam capazes de realizar. (NOGUEIRA, 2001) 

Um projeto de educação ambiental, dentro do sistema formal de ensino, deve levar os 

alunos para além da escola, superando os limites físicos impostos pelas estruturas 

educacionais existentes. Nesse sentido, torna-se possível que um projeto desenvolvido por um 

grupo de alunos, orientados pelos professores, em uma determinada escola, promova as 

transformações socioambientais para as quais se propuseram. (NOGUEIRA, 2000; SEGURA, 

2007)  

Para Segura: 

 

A educação ambiental, no âmbito escolar ou fora dele, compõe um conjunto de 

ações que visam a melhoria da qualidade de vida. Quando se somente se esperam 
grandes mudanças a partir de projetos pedagógicos, não se valorizam os avanços 

possíveis, fundamentais para consolidar a confiança no processo de transformação 

gradual e contínuo (2007, p. 97). 

 

 

As escolas, portanto, que pretendam desenvolver um trabalho significativo em termos 

de educação ambiental, precisam executar projetos de caráter socioambiental pautados na 

realidade local, de forma a se construírem caminhos para a conquista de uma melhor 



25 

 

qualidade de vida, especialmente no que se refere à gestão sustentável da natureza e de seus 

recursos.  

 

 

3.2 – Formação para a Cidadania 

 

A falta de uma consciência ambiental tem contribuído para a construção de uma 

sociedade desinformada, em que a participação e o envolvimento nas questões ambientais não 

é encarada como primordial nos meios urbanos. Isso fica claro na medida em que assuntos 

envolvendo o meio ambiente são tratados como se tivessem como foco somente a preservação 

da Amazônia, ou a proteção do Mico-Leão-Dourado, quando na verdade, essa é uma questão 

cultural, que envolve o cotidiano das pessoas, e como tal, tem relação direta com a vida diária. 

A questão ambiental está diretamente ligada à vida nas cidades, uma vez que nas mesmas são 

consumidos os recursos naturais, sem responsabilidade com a produção consciente. 

(REIGOTA, 200Q; OLIVEIRA, 2003)  

Nesse sentido, a educação ambiental precisa atuar como instrumento político de 

transformação, permitindo ao homem uma atuação consciente na natureza e na sociedade, por 

meio da construção de uma cidadania crítica e responsável, em que os valores humanos 

primem pela preservação, valorizando tanto a natureza local como os ambientes distantes, 

pensando de forma planetária.  

A Educação Ambiental numa perspectiva contemporânea deve propor práticas efetivas 

de intervenção na realidade ambiental e social, no sentido de permitir aos cidadãos, 

especialmente através da educação formal, o contato com o conhecimento que permita a 

descoberta e utilização de competências e valores que transformem a sociedade como um 

todo. Para Gusman: 

Este caminho, portanto, não considerará apenas o ambiente físico e biológico e seus 

aspectos ecológicos em defesa do meio ambiente, mas também o indivíduo em sua 

dimensão sociocultural. Contribuirá para dotá-lo de senso crítico e capacidade para, 

no exercício de sua cidadania, apresentar propostas ambientais transformadoras 

associadas a conceitos de moral e ética, com responsabilidade social ( 2000, p. 72). 

 

Uma educação ambiental contemporânea deve ser construída a partir, principalmente 

das novas concepções educacionais, nas quais o aluno deixa de ter uma atuação passiva na 

própria formação, sendo apenas um receptáculo de informações e passa a ser um agente da 

construção do conhecimento, a partir da significação dos conteúdos, alcançada através da 

contextualização do ensino; ou seja, o conhecimento científico, como objeto de ensino da 
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escola, passa a ter valoração igual aos conhecimentos cotidianos intrínsecos ao processo de 

formação do educando na medida em que este traz para a escola uma bagagem cognitiva 

construída através de suas relações culturais e sociais. (OLIVEIRA, 2003) 

Sendo assim, segundo Oliveira, uma educação ambiental para a cidadania assume um 

enfoque socioambiental e se desenvolve: 

 

Entendendo-se o meio ambiente como um lugar das relações da sociedade com a 
natureza, sobretudo das relações sociais e culturais; a educação ambiental se 

configurando como uma prática voltada à construção da cidadania, a partir da 

compreensão de que as condições ambientais e as condições sociais são processos 

intrinsecamente articulados (2003, p. 36). 

 

O que se deve construir de fato é um cidadão capaz de exercer sua cidadania com total 

plenitude, problematizando os fenômenos locais e passando aos globais, estabelecendo as 

relações e comparações necessárias para que se entendam os problemas e se cheguem às 

possíveis soluções para que se alcancem, na realidade, os verdadeiros objetivos humanos: 

uma vida em sociedade cada vez melhor. 

De acordo com Duarte, os mandamentos da consciência ecológica são:  

 

Mandamentos da Cidadania Ecológica: 

 

 Antes de jogar algo no lixo, pense em como poderia reutilizá-lo; 

 Evite consumir produtos descartáveis; 

 Não misture o lixo. Separe o que for possível, como papel, plástico, alumínio, 

vidro e metais ferrosos; 

 Substitua a pilha por energia elétrica. Quando não for possível, prefira pilhas 

sem cádmo e mercúrio ou recarregáveis; 

 Opte por produtos com o mínimo de embalagens, e de preferência que sejam 

feitas com materiais recicláveis; 
 Prefira embalagens retornáveis ou reutilizáveis; 

 Evite usar produtos de limpeza à base de cloro, tintas que tenham chumbo na sua 

composição e produtos de plástico de PVC. Todas essas substâncias são tóxicas ao 

ser humano e ao meio ambiente. 

 Procure comprar alimentos orgânicos, que embora percam em aparência para os 

alimentos não-orgânicos ganham em qualidade, pois são cultivados sem uso de 

pesticidas; 

 Evite o uso de isopor, porque sua produção utiliza gases que agridem a camada 

de ozônio; 

 Não desperdice água nem energia elétrica; 

 Evite comprar móveis feitos de mogno, que é uma madeira em extinção; 

 Prefira produtos mais concentrados e os do tipo tamanho-família, que geram 
menor quantidade de lixo. Pense antes de comprar algo;  

 Consuma somente o que for realmente necessário, e utilize ao máximo cada 

produto antes de jogá-lo no lixo; 

 Substitua os sacos plásticos por uma sacola, quando for fazer compras; 

 Substitua os copos descartáveis por copos de vidro, e assim por diante. (1998, p. 

85). 

 

 

Nessa nova busca pelo conhecimento, devemos levar em consideração não somente a 

quantidade de informações que a educação ambiental, especialmente através da escola pode 
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passar aos indivíduos, mas principalmente deve-se desenvolver neles a capacidade de 

processar essas informações, associando-as umas às outras, no sentido de apropriá-las e 

extrair destas todo o necessário para se transformar em indivíduo realmente ativo e 

participativo no seu meio social. 
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DISCUSSÃO 

 

É preciso que toda a sociedade busque mecanismos responsáveis de interação com o 

meio ambiente no sentido de reparar os danos causados ao longo da história, uma vez que a 

degradação dos meios e recursos naturais afeta de maneira significativa as condições e a 

qualidade de vida de toda a humanidade.  

O homem precisa tomar consciência de que suas ações no passado afetaram o meio 

ambiente, não só no que diz respeito aos grandes núcleos ecológicos como florestas e rios,  

mas principalmente nas cidades, em busca de mais conforto e praticidade. Basta observar as 

características físicas das cidades modernas, com todas as suas ruas asfaltadas, mais e mais 

edifícios de concreto, maior consumo de energia, maior emissão de gases tóxicos na 

atmosfera, etc. 

A Educação Ambiental precisa, portanto, ser tratada com especial atenção, não só no 

que diz respeito à educação formal, ofertada nas escolas, mas também em outros espaços e 

instituições em que a sociedade se faz presente. É preciso, segundo Reigota (2001, p. 23) que 

ela se realize “nas escolas, nos parques e reservas ecológicos, nas associações de bairro, 

sindicatos, universidades, meios de comunicação de massa, etc”, levando sempre em 

consideração as características e especificidades tanto do ambiente quanto do público que se 

espera atingir. O que se deve buscar é a construção de uma nova realidade em que a natureza 

seja considerada importante, e que os recursos tecnológicos estejam associados aos naturais 

na busca pela qualidade de vida. 

Entretanto, é evidente que a escola deve ser o principal espaço de atuação da Educação 

Ambiental, no sentido de que esta ainda é o principal veículo de formação com o qual a 

sociedade contemporânea pode contar. Mas o que não pode ocorrer no que diz respeito à 

educação ambiental nas escolas, é a padronização de conteúdos, como se meio ambiente se 

tratasse de um conteúdo único e específico.  

Ou seja, é necessário que os sistemas educacionais, principalmente, ofereçam uma 

educação ambiental voltada para a construção do desenvolvimento sustentável, em todos os 

seus aspectos: social, econômico e ecológico. Segundo Sangari (2008, p. 29) “disseminar o 

conhecimento e a informação, conscientizar as pessoas sobre a complexidade do tema e 

ajudá-las a avaliar os efeitos que a civilização vem provocando no ambiente são peças-chave 

no encaminhamento da questão”. A educação ambiental na escola deve priorizar o meio 

ambiente onde vive o aluno, procurando desenvolver a sua consciência e participação como 

cidadão brasileiro. 
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Sendo assim, é preciso considerar as especificidades do cotidiano do aluno, adotando 

especial atenção para os espaços, conceitos e características ambientais das quais os alunos 

fazem parte e nos quais pode promover transformações no sentido de “fazerem a sua parte”; 

além do que, possibilitarão a construção de uma melhor qualidade de vida para toda a sua 

comunidade, de maneira crítica e consciente.  
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CONCLUSÃO 

 

A formação para a cidadania como objetivo principal da educação ambiental, irá 

possibilitar à sociedade a reconstrução de seus fundamentos ecológicos, ambientais e sociais 

na medida em que a ação consciente e responsável conduzirá à recuperação e ao 

aproveitamento dos recursos naturais, e não mais a sua degradação. Para tanto, o caminho da 

educação formal deve levar em consideração, além dos conhecimentos científicos nos 

aspectos físico e biológico do ambiente, quanto nas concepções ecológicas de militância pela 

conservação e preservação do meio ambiente, considerando a sociedade, e em especial os 

indivíduos, em seu caráter de uma cidadania sociocultural, dotada no senso crítico e na 

capacidade transformação da realidade socioambiental. 

É necessário, portanto, que seja oferecida uma educação ambiental voltada para a 

construção do desenvolvimento sustentável, em todos os seus aspectos: social, econômico e 

ecológico, disseminando o conhecimento e a informação, mas principalmente conscientizando 

as pessoas a cerca dos efeitos provocados no meio ambiente, construindo um processo gradual 

de formação de uma consciência ambiental, através da construção de competências e valores 

baseados especialmente na sustentabilidade e no desenvolvimento social e econômico 

responsável. 

Uma educação ambiental de caráter escolar deve se constituir por meio de um 

conjunto de ações em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade. Para tanto, faz-se 

necessária a construção de um projeto político pedagógico baseado na transformação da 

realidade com todo um aspecto prático crítico e consciente. A Educação Ambiental deve, para 

tal, garantir a participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento, de 

forma que os mesmos se tornem sujeitos na transformação da própria realidade, no sentido de 

estabelecer uma nova relação entre a sociedade e o meio ambiente, levando em consideração 

todos os aspectos dessa relação, sejam eles, econômicos, sociais, políticos ou educacionais, no 

sentido da construção de uma cidadania plena em relação especialmente com a questão 

ambiental. 

Uma prática pedagógica engajada com a questão ambiental deve originar-se na análise 

da realidade local, identificando os interesses políticos e econômicos das instituições sociais, 

e os recursos naturais disponíveis para a comunidade na qual encontram-se inseridos esses 

indivíduos. Sendo assim, faz-se necessário o desenvolvimento de um conjunto de trabalhos 

pedagógicos pautados no cotidiano dos alunos, especialmente no que se refere às relações 

deste com a natureza que os cerca. 
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