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EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

PARTICIPAÇÃO PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 

 

 

RESUMO 
 
OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo apresentar as consequências prejudiciais ao meio            
ambiente decorrentes da falta de consciência ambiental das sociedades, principalmente a           
brasileira, e sugerir soluções por meio da educação ambiental nas escolas, de modo a inserir               
tal preocupação no entorno escolar. MÉTODO: Toda a pesquisa realizada aqui configura-se            
como bibliográfica e documental, indo ao encontro das ideias de Gil, (2002), de forma a               
sedimentar a pesquisa realizada aqui. RESULTADOS: Apesar de ainda não representar           
uma força suficiente para interferir na atual conjuntura ambiental, o trabalho com a educação              
ambiental ainda não pode ser considerado suficiente, sobremaneira ao que diz respeito ao             
envolvimento e o papel do professor e a sociedade escolar neste processo. CONCLUSÃO:             
É fato de que este tema precisa ser melhor tratado no entorno da escola, é preciso que além                  
de lixo, os educadores comecem a reciclar conceitos e aprimorar conhecimentos a respeito             
do que é educação ambiental, de forma a transmitir aos alunos e a comunidade escolar da                
importância da constância do processo de construção de conhecimento também nesta área,            
É preciso descobrir e tratar com os discentes mais informações com o objetivo de              
desenvolver neles uma postura crítica da realidade ambiental. 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Estudar e conscientizar a escola e a comunidade com relação          

educação ambiental de forma a instaurar uma mudança de paradigma, em busca de             

uma educação renovadora, libertadora, que vai além de reciclar deve fazer parte do             

pensamento e da discussão no dia a dia da escolar. 

 



Apesar de haver uma política de educação ambiental, projetos e          

programas em desenvolvimento, ainda são muitos os desafios que cercam esta           

questão, padrões de consumo insustentáveis, mórbidos e renitentes; crescimento         

populacional; alterações ambientais globais, induzidas por dimensões humanas, que         

produzem: alterações climáticas, destruição de habitats, desflorestamento, extinção        

de espécies e de diversidade de ecossistemas; poluição e escassez de água potável.             

A maioria das pessoas conhece os princípios básicos de preservação e do cuidado             

que todos devem ter com o meio ambiente, mas as atitudes muitas vezes não              

condizem com o que já se sabe, talvez por que não haja a percepção da extensão                

dessas ações ou por não haver o sentimento de responsabilidade pelo o mundo em              

que se está vivendo. 

 

1. A ESCOLA E O CONTEXTO AMBIENTAL 

 

 

A escola, como base na formação do aluno pode contribuir com a            

mudança desse olhar, mas como as escolas podem mudam efetivamente essa           

realidade? Como os docentes podem contribuir para que os jovens e adolescentes            

tenham consciência de suas atitudes e como elas podem impactar positiva ou            

negativamente na preservação do meio ambiente? 

Partindo do pressuposto de que a educação ambiental tem que se           

debruçar nos problemas socioambientais e no nosso modelo de sociedade, é           

necessário defender uma proposta de educação ambiental crítica, calada em          

processos educativos que vão além dos muros das escolas. 

Uma mudança de paradigma e uma educação renovadora, libertadora         

que vão além de reciclar, pois é necessário um processo mais completo que             

promova o desenvolvimento de uma compreensão mais realista do mundo, uma vez            

que para Dias (2004, p.16) 

O papel da educação ambiental, nesse contexto, torna-se mais         
urgente. Precisamos oferecer mais formação. A educação ambiental        
ainda "treina" a (o) estudante para ignorar as consequências         
ecológicas dos seus atos. 

 



 

Atualmente o conceito de educação ambiental, propõe um olhar para o           

futuro, amplia o pensamento para reconhecimento e valorização da diversidade na           

escola, no entanto o olhar o presente também deve ser considerado. 

É lícito dizer que há um movimento favorável nas escolas brasileiras           

quanto à educação ambiental, pois professores e alunos estão buscando mais           

aproximação sobre este tema, graças à conquista da transversalidade na legislação,           

pois políticas públicas sobre a educação ambiental, ONG’s e empresas estão cada            

vez mais envolvidas com o tema. 

Houve conquistas, que são primordiais para o que se pretende, mas           

que ainda são insuficientes para provocar as mudanças que revertam a degradação            

do meio ambiente, pois esta, acontece de maneira muito veloz. Tal velocidade            

desencadeia o eu se pode chamar de uma crise ambiental, advinda do processo             

histórico, que colocou o homem e natureza em lados opostos, diferentemente do            

período pré-histórico, em que homem e natureza eram partes integradas ao todo            

natural. 

A sociedade se modernizou e prevaleceram os interesses individuais         

aos da coletividade. Essa prevalência é justificada pela postura individualista e           

antropocêntrica – quando o ser humano se vê como o centro, e tudo ao seu redor                

existem para atender seus interesses. Some-se a isto, a competição exacerbada           

entre indivíduos, classes sociais e nações, apropriação e exploração indevida do           

meio ambiente, o que produziu a degradação de ambos: sociedade e natureza. 

A natureza é explorada como se fosse um recurso inesgotável, não há            

a preocupação e o respeito pelo seu equilíbrio ecológico e sua capacidade de             

suportar os impactos sobre ela, resultando nos graves problemas ambientais da           

atualidade. Quando a natureza é percebida a partir de uma visão mais complexa, em              

sua totalidade, potencializa a construção de uma relação entre homem e natureza de             

forma integrada, cooperativa e sustentável sócio ambientalmente. Sabe-se hoje que          

a solução para os problemas ambientais não se encontra somente na vontade            

política dos governos, mas na ação de cada um de nós. 

 



 

Apesar de as regulamentações impostas pelo Governo muito        
desses recursos são extraídos sem controle, exemplo é o         
desmatamento na Amazônia. Segundo o Greenpeace até 1970, o         
desmatamento não passava de 1% de toda a floresta. De lá para cá,             
em apenas 40 anos, foram desmatados cerca de 18% da Amazônia           
brasileira – uma área equivalente aos territórios do Rio Grande do           
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.          
https://faunabrasileira.wordpress.com 

 
 

Diante de tantos problemas ambientais foi idealizado pela ONU em          

1987 o documento a Carta da Terra, com o objetivo de defender os interesses              

sustentáveis, a paz e a justiça socioeconômicas. Uma espécie e de código de ética              

planetário, semelhante à Declaração dos Direitos Humanos. 

Segundo o que apresenta a Carta da Terra (http://www.mma.gov.br),         

vive-se um momento crítico na história da Terra, a humanidade precisa escolher o             

seu futuro. Deve-se reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de            

culturas e formas de vida, somos uma família terrestre com um destino em comum.              

Devem-se somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no           

respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e           

numa cultura de paz. E só chegaremos a esses propósitos se declararmos nossa             

responsabilidade uns para com os outros, com a Terra e com as futuras gerações. 

Uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, se faz muito necessária,               

tanto quanto são necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores,         

instituições e modos de vida. Há o conhecimento e a tecnologia necessários para             

abastecer a todos e reduzir nossos impactos no meio ambiente, no entanto ainda             

faltam políticas e força para a mudança deste cenário. Para realizar estas            

aspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal,          

identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem como com nossa          

comunidade local. Para relembrar tais questões é imprescindível que se relembre os            

princípios da Carta da Terra, publicada na Agenda 21: 

 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA 

 

https://faunabrasileira.wordpress.com/


Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade, cuidar da            
comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor, construir         
sociedades democráticas que sejam justas, participativas,      
sustentáveis e pacíficas. 

II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA 
Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra          

com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos        
processos naturais que sustentam a vida, prevenir o dano ao          
ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, assumir          
uma postura de precaução. III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA  

Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental. 
IV.DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ 
Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de          

assembléia pacífica, de associação e de oposição, tratar todos os          
seres vivos com respeito e consideração, promover uma cultura de          
tolerância, não violência e paz. 

A renovação é a promessa da Carta da Terra, para cumpri-la temos            
que nos comprometer a adotar e promover seus objetivos. Para que           
isso aconteça precisa haver mudanças na mente e coração.,         
devemos desenvolver e aplicar a visão de um modo de vida           
sustentável aos níveis local, nacional e global. 

Todo indivíduo, família, organização e comunidade têm um papel         
vital a desempenhar. As artes, as ciências, as religiões, as          
instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as         
organizações não governamentais e os governos são todos        
chamados a oferecer uma liderança criativa. A parceria entre         
governo, sociedade civil e empresas é essencial para uma         
governabilidade efetiva. (Carta da Terra: http://www.mma.gov.br) 

 
 

Durante a Rio92 ¹ foi elaborado o Tratado de Educação Ambiental para           1

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, de caráter não oficial, durante          

o Fórum das Organizações Não Governamentais (ONGs), defende a ideia de não            

educar de uma forma alienada os conceitos de ciência e ecologia ou reduzir a uma               

visão simplista, mas sim desenvolver um processo educativo contemplando tanto o           

conhecimento científico como os aspectos subjetivos da vida, que incluem as           

representações sociais, assim como o imaginário acerca da natureza e da relação do             

ser humano com ela. Com essa concepção a educação ambiental deixa de ser uma              

1  Foi a conferência da ONU sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Promovida pela 
ONU - Unesco, reuniu, no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, representantes de 
170 países. 

 

 



simples troca de conhecimentos científicos para se tornar uma troca de experiências,            

conhecimentos e energia. 

 

 

2. O PAPEL DO PROFESSOR 

 

De conhecimento da Carta da Terra, de todos os acontecimentos          

relativos à representatividade social igualitária de todas as culturas e, partindo do            

reconhecimento de que há hoje uma crise ambiental, decorrente de um processo            

histórico que colocou a sociedade humana e a natureza em lados opostos, nos leva a               

acreditar que a cada dia que passa a questão ambiental tem sido considerada como              

um fato que precisa ser trabalhada com toda sociedade e principalmente nas            

escolas, pois as crianças bem informadas sobre os problemas ambientais serão           

adultas mais preocupadas com o meio ambiente, além do que serão transmissoras            

dos conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais em sua            

casa, família e vizinhos. 

Para o enfrentamento da crise, é imprescindível a luta por fortalecer um            

projeto de educação capaz de contribuir com o processo de transformações da            

realidade socioambiental em suas intervenções educativas.  

Para tanto é desejável a criação, por parte dos educadores, de um            

ambiente educativo que propicie a oportunidade de conhecer, sentir, experimentar;          

ou seja, vivenciar aspectos, que predominam na constituição da atual realidade           

socioambiental. Isso poderá potencializar uma prática diferenciada que, pelo         

incentivo à ação cidadã em sua dimensão política, repercute em novas práticas            

sociais voltadas para a sustentabilidade socioambiental. Um caminho percebido por          

esta perspectiva crítica é o da ampliação do ambiente educativo para além dos             

muros da escola superando a fragmentação e a dualidade que tradicionalmente não            

se complementam entre educação formal e não-formal. No processo, o educando           

deve ser estimulado a uma reflexão crítica para se transformar individualmente e, ao             

mesmo tempo, subsidiar uma prática que busque intencional e coletivamente          

 



transformar a sociedade. Trazer a realidade de fora da escola para dentro e             

retornando com ações educativas na comunidade é o pressuposto de uma           

abordagem relacional. Todo esse processo e um ambiente educativo propício para o            

desenvolvimento de uma educação ambiental em seu caráter crítico, que se inicia na             

escola, mas se realiza para além de seus muros.  

No entanto, a figura do professor diante de seus alunos deve ser um             

instrumento de ação para a conscientização dos educandos, de forma correta desde            

a conservação da limpeza da sala de aula até a preservação do meio em que vive,                

porém, são necessários esforços em muitas áreas além da educacional. 

As questões ambientais estão cada vez mais presentes no cotidiano da           

sociedade, contudo, a educação ambiental é essencial em todos os níveis do            

processo educativo e em especial nos anos iniciais da escolarização, já que é mais              

fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que os adultos. 

Os professores têm o papel de ser o mediador das questões           

ambientais, mas isso não significa que ele deve saber tudo sobre o meio ambiente              

para desenvolver um trabalho de qualidade com seus alunos, mas que ele esteja             

preparado e disposto a ir à busca de conhecimento e informações e transmitir aos              

alunos a noção de que processo de construção de conhecimentos é constante. 

O Brasil é o único país da américa Latina que tem uma política nacional              

específica para a Educação Ambiental. A lei n° 9.795, de 27 de abril de 1.999,               

instituiu a política nacional de educação ambiental, formaliza e legaliza dentro dos            

parâmetros considerados essenciais pelo país. 

De acordo com a lei 9.795/99, seção II art. 11°.  

 

A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de          
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Parágrafo único: Os professores em atividade devem receber        
formação complementar em suas áreas de atuação, com o         
cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de         
Educação Ambiental. 

 
 

 



Para isso o professor precisa buscar junto com discentes mais          

informações, com o objetivo de desenvolver neles uma postura crítica diante da            

realidade ambiental e de construírem uma consciência global das questões relativas           

ao meio ambiente para que possam assumir posições relacionadas com os valores            

referentes à sua proteção e melhoria. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observa-se, por meio das pesquisas realizadas que ainda há um longo           

caminho a ser percorrido para que haja uma educação ambiental plena, com            

indivíduos preocupados não apenas consigo mesmo, mas com o próximo e com o             

meio em que vivem. 

Ainda se confunde ecologia com educação Ambiental. Com isso, os          

professores são estimulados a desenvolver atividades reducionistas com seus         

alunos, a bater na tecla da poluição, do "desmatamento", do efeito estufa, da camada              

de ozônio ou então catar latinhas de alumínio e reciclar papel artesanalmente. Há             

uma ingenuidade por parte dos professores.  

Tal ingenuidade não se restringe apenas a educação fundamental,         

cursos universitários também não incorporam devidamente a educação ambiental em          

seus currículos, continuam produzindo profissionais despreparados que vão        

engrossar o rol dos devastadores, 

É importante que todos reconheçamos, professores, sociedade e        

autoridades, que para reversão dessa situação são necessários esforços em muitas           

áreas, além da educacional. 
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