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Reflexão socioambiental para o despertar da consciência ecológica: a 

construção de novos paradigmas sociais voltados para o desenvolvimento 

sustentável por meio da união da Educação Ambiental e do Direito.  

 

1. RESUMO 

A situação ambiental no Brasil, atualmente, é crítica. As indústrias e as sociedades 

pouco valorizam o preservar da herança viva e o Governo mostra-se omisso na 

implementação de Políticas Públicas para o desenvolvimento sustentável, e, 

principalmente, omisso na implantação efetiva da Educação Ambiental em todos os 

níveis do ensino. Neste viés, faz-se necessário compreender que, uma vez que as 

leis existem, e que a educação é direito de todos, as questões legais atreladas à 

educação ambiental tornam-se capazes de construir novos modelos de consciência 

verde na sociedade, que contribuiriam com o respeito aos princípios ambientais e, 

especialmente, o da vedação do retrocesso ambiental.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A existência de legislações específicas sobre a instituição de Políticas 

Nacionais do meio ambiente (Lei nº 6.938/1981) e de educação ambiental (Lei nº 

9.795/99) representou e continua representando um grande passo na sociedade 

brasileira.  

É cediço que, nos dias atuais, há pouca preservação dos recursos naturais, 

herança viva. Há um uso desordenado. Pode-se dizer que isso acontece porque a 

sociedade e as indústrias, deveras capitalistas e consumeristas, visam muito mais o 

“ter” do que o “manter”; o que, do ponto de vista da ambiental, é uma situação 

preocupante, que gera toda uma problemática ambiental.  

O ponto chave da questão é que precisa haver uma perspectiva espacial por 

parte da sociedade de que, um ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 

constitucional de todos. Que, a educação, é uma prática social que deságua no 

direito de cada um de gozar, presente e futuramente, de um meio ambiente 

saudável, e que é dever do Governo instituir todos os meios necessários e Políticas 

Públicas cabíveis para que isso ocorra e a educação ambiental seja implantada 

efetivamente, conforme determina a lei.  



3. OBJETIVOS 

 

Objetiva-se com o presente trabalho tecer uma reflexão sobre os benefícios 

que podem advir da junção entre educação ambiental e Direito, que refletem na 

valorização do Princípio Intergeracional e também do desenvolvimento sustentável, 

que visam fazer com que a sociedade compreenda que gozar de um meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado é direito de todos, garantido Constitucionalmente, mas 

que compreendam principalmente, que conservá-lo, construindo novos valores 

sociais e ensinando como e a importância de fazê-lo, é utilizá-lo garantindo que as 

gerações futuras possam usufruir das mesmas condições.  

 

4.  METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foi utilizado o método 

dedutivo, com a utilização de doutrinas, leis, decretos, e artigos científicos retirados 

da internet.  

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

 

5.1.  Principais marcos históricos da temática da preservação ambiental  

Para melhor compreender como se deu a relevância de se discutir 

criticamente a questão ambiental-sustentável, faz-se necessário colocar em 

evidência alguns acontecimentos que ocorreram, e que foram responsáveis por 

instituir as leis e diretrizes que hoje, embora pouco valorizadas e respeitadas, fazem 

parte do cotidiano da sociedade.  

Conferência de Estocolmo (1972): O primeiro marco principal, ocorrido na 

década de 70, foi a grande Conferência Mundial organizada pela ONU (Organização 

nas Nações Unidas), no ano de 1972 em Estocolmo, na qual foi lavrada a 

“Declaração de Estocolmo”, que arrolou princípios relevantes como a necessidade 

de preservação não só dos recursos naturais, mas também das culturas e etnias, 

crenças e igualdades sociais, sendo a educação ambiental o meio eficaz de 

melhoria na qualidade de vida e do desenvolvimento sustentável. (SANTOS; 

GARDOLINSKI, 2016, p.5).  



Conferência de Tblisi (1977): Ocorrida na Georgia, em realização conjunta 

com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), e promovido 

pela UNESCO, a Conferência de Tblisi “Convocou” os Estados membros à incluírem 

medidas, diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas; “Convidou” as 

autoridades educacionais a intensificarem suas pesquisas e reflexões ambientais; 

“Incentivou” os Estados-membros a colaborarem, principalmente pelo intercambio de 

experiências e pesquisas; e “Estimulou” a comunidade internacional a ajudar e se 

solidarizar com todos os povos, levando em consideração que a educação ambiental 

deve dirigir-se à comunidade, de forma a despertar o interesse coletivo de resolução 

de problemas ambientais, aguçando o senso de responsabilidade para construir um 

futuro melhor.(Conferência de Tblisi, 1977).  

Constituição Federal de 1988: A Carta Magna da República Federativa do 

Brasil de 1988, tratou com precisão sobre o DEVER de preservação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, destacando que, ao Poder Público e à 

coletividade, existe a imposição de defender e preservar, não sendo isso uma 

opção. (artigo 225, da Constituição Federal de 1988).1 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92): 

Visando estabelecer parcerias globais e novos níveis de cooperação entre os 

Estados, ocorreu no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro-RJ, de 3 a 14 de 

junho de 1992 a “RIO 92”, uma Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, que estabeleceu 27 princípios, todos voltados para a 

preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, enfatizando a 

cooperação entre os Estados, o papel da mulher neste processo, e, principalmente, 

que a união de todos contribuirá para uma qualidade de vida elevada e uma redução 

dos padrões insustentáveis de produção e consumo, promovendo políticas 

adequadas. Esta declaração cuidou também de prever, em seu princípio 3º, o 

Princípio Intergeracional, e dela originou-se o “ProNEA” (Programa Nacional de 

Educação Ambiental), órgão internalizador da educação ambiental e fortalecedor do 

SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), trabalhando na orientação de 

agentes públicos e privados. (Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1992).  

                                                      
1
 Artigo 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 
defende-lo, e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 



Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1991: Entrou em vigor para dispor sobre a 

Política Nacional do Meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, além de outras providências.  

Lei nº 9.795 de 25 de abril de 1999: Entrou em vigor para dispor sobre a 

educação ambiental, instituir a Política Nacional de Educação Ambiental e dar outras 

providências.  

Agenda 21: O agenda 21, de acordo com Susana Peres dos Santos e Maria 

Terezinha Hanel Antoniazzi Gardolinski (apud EEFTING, T.R. 2016, p. 6), foi um 

programa de ação global, que propôs ações para um novo paradigma de 

desenvolvimento no Século XXI, pensando, mais uma vez, no princípio 

Intergeracional.  

RIO+20: A RIO+20 foi também uma grande Conferência das Nações Unidas 

sobre o desenvolvimento sustentável, que aconteceu no ano de 2012, mais uma vez 

na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O “20” que sucede a palavra “RIO” deve-se ao fato 

de que marcou os vinte anos da realização da RIO-92, acima mencionada. Esta 

conferência abordou de forma mais aprofundada dois temas: economia verde no 

desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, e estrutura institucional para 

o desenvolvimento sustentável. É pertinente destacar o trecho do documento que foi 

produzido na Rio+20, no qual Ban Ki-Moon2, que ponderou: 

 

Twenty years ago, there was the Earth Summit. Gathering in Rio de Janeiro, 
world leaders agreed on an ambitious blueprint for a more secure future. 
They sought to balance the imperatives of robust economic growth and the 
needs of a growing population against the ecological necessity to conserve 
our planet’s most precious resources – land, air and water. And the agreed 
that the only way to do this was to break with the old economic model and 
invent a new one. They called it sustainable development.

3
   

Verifica-se que, com o acontecimento da RIO+20, não só se firmaram e 

reafirmaram vários compromissos, como também exaltaram mais uma vez o 

princípio Intergeracional e a questão do desenvolvimento sustentável: a obstrução 

de um modelo velho de sociedade e a construção de um modelo verde.  

 

                                                      
2
 Ban Ki-moon foi o oitavo Secretário-Geral da ONU.  

3
 Tradução: “Há vinte anos houve a cúpula da terra. Reunidos no Rio de Janeiro, os líderes mundiais 

concordaram em um plano ambicioso para um futuro mais seguro. Eles procuraram equilibrar os 
imperativos do crescimento econômico robusto e as necessidades de uma população crescente 
contra a necessidade ecológica de conservar os recursos mais preciosos do planeta: terra, ar, e 
água. E eles concordaram que a única maneira de fazer isso era romper com o antigo modelo 
econômico e inventar um novo. Eles o chamaram de desenvolvimento sustentável” (Ban Ki-moon).  



5.2.  Educação ambiental: sua importância enquanto prática social e as 

intersecções positivas com o Direito na valorização do Princípio 

Intergeracional 

 

Quando falamos em Educação Ambiental, referimo-nos intimamente ao “EA” 

(Estudo ambiental).  

O Estudo Ambiental é o meio pelo qual a sociedade assume o papel de 

ensinar e aprender sobre os problemas ambientais, contribuindo com a redução da 

dos prejuízos, desenvolvendo e aprendendo técnicas sustentáveis, realizando, por 

exemplo, estudos prévios sobre os impactos ambientais que podem ser causados 

por determinada ação. Entendimento conjuntivo, a Educação Ambiental é entendida 

como um processo pelo qual indivíduo e coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, valores, atitudes e competências voltadas para a preservação 

ambiental, que é um bem de uso comum do povo, indispensável à qualidade de vida 

e sustentabilidade (Lei nº 9.795/1999). 

Salutar dizer que a importância da educação ambiental é tamanha, que foi 

instituída no Brasil primordialmente por meio da Lei nº 6.938 de 1981, estabelecendo 

como objetivos a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia a vida, visando assegurar, no Brasil, condições de desenvolvimento sócio-

economico, atendendo aos princípios estabelecidos em Lei, e sendo aplicada em 

todos os níveis de ensino. 

Na mesma linha, Susana Peres dos Santos e Maria Terezinha Hanel 

Antoniazzi Gardolinski (2016, p. 2) sustentam:  

A educação ambiental nas escolas pode ser determinante para a 
amenização dos problemas que, há anos, vêm sendo causados ao meio 
ambiente pela ação do homem. As crianças representam as futuras 
gerações em formação e, como estão em fase de desenvolvimento 
cognitivo, supõe-se que nelas a consciência ambiental possa ser 
internalizada e traduzida de forma mais bem-sucedida do que nos adultos, 
já que ainda não possuem hábitos e comportamentos constituídos.  

 

Ou seja, a disseminação do conhecimento de técnicas e habilidades, que 

façam com que o ser humano reflita de forma interna e externa sobre o seu dever 

enquanto cidadão, de preservar o meio ambiente, é um fator determinante, que 

advém precipuamente da educação precoce e que contribui grandemente na 

amenização dos problemas ambientais, sendo certo que tal conduta quando 



construída passo a passo, se interligada ao Direito, torna-se capaz de ampliar os 

horizontes fazendo com que “as crianças de hoje, adultos de amanhã” percebam 

que estão preservando não só a natureza, mas sim um direito que lhes pertencem e 

que pertencem também a suas proles.  

 O Direito Ambiental é um tema transversal que deu vida a inúmeros 

princípios. Serão enfrentados aqui, de forma sucinta, alguns princípios que se 

interligam com o assunto em pauta, de acordo com a doutrina de Antônio F.G. 

Beltrão (2014):  

Princípio da Prevenção: o Princípio da prevenção pode ser entendido no 

mesmo sentido do famoso dito popular: “é melhor prevenir do que remediar”. Ou 

seja, trata-se de um princípio que visa estabelecer que é muito mais eficiente, 

inclusive do ponto de vista econômico, prevenir danos ambientais do que repará-los, 

pois, há danos que podem ser irreparáveis.  

Princípio da Precaução: embora teologicamente o seu sentido assemelhe-

se ao princípio da prevenção, o princípio da precaução pressupõe uma 

imprevisibilidade dos danos ambientais que podem vir a ocorrer. Este princípio 

abarca a incerteza científica dos processos ecológicos. Nas palavras do autor, a 

precaução significa que: “o dano futuro é incerto. Não há certeza científica de que o 

dano ocorrerá, e nem de que não ocorrerá”.  

Princípio da Informação e Princípio da oportunidade para participação 

pública: estes dois princípios consistem na transparência e moralidade dos atos da 

administração pública, e também em dar oportunidade para que a sociedade 

participe efetivamente das políticas ambientais. O direito a informação, ressalta-se, é 

uma garantia Constitucional prevista no artigo 5º inciso XIV da Carta Magna, no qual 

está implicitamente inserto o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(artigo 225, da Constituição Federal de 1988).  

Por fim, não se pode esquecer de dar especial ênfase ao Princípio 

Intergeracional. O princípio Intergeracional liga-se a todos os outros princípios 

existentes na esfera do Direito Ambiental. Como já dito anteriormente, refere-se ao 

dever de todos de preservar o meio-ambiente e promover políticas públicas e de 

desenvolvimento sustentável para que as futuras gerações possam gozar de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal qual a garantia Constitucional 

assegura.  



Convém, neste viés, reproduzir um trecho da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.540-1 MC/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello (2005, 

p.259) que assim destacou:  

[...] A preservação da integridade do meio ambiente: expressão institucional 
de um direito fundamental que assiste à generalidade das pessoas. Todos 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um 
típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a 
todo o gênero humano (RTJ- 158/205-206). Incumbe, ao Estado e a própria 
coletividade, a especial obrigação de defender e preservar, em benefício 
das presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva e 
de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse 
encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se 
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais, 
que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das 
pessoas em geral [...] (Grifos nossos).  

 
Assim sendo, fundamentando-se nos princípios de terceira geração, 

ressaltou-se o valor que deve ser atribuído à intergeracionalidade. O direito à vida 

não basta, é indispensável que haja o respeito ao meio-ambiente que faz parte da 

vida de todos, para que a escassez não se torne um termo definitivamente comum 

no cotidiano.  

A Lei 9.795/1999, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental, conforme se viu, considera a educação ambiental um componente 

essencial e permanente da educação (artigo 2º). De igual forma, previu que esta 

deve ser aplicada no ensino “formal”, que compreende a educação escolar 

desenvolvida no âmbito das escolas públicas e privadas desde a educação básica 

(infantil, fundamental e médio) até a educação média, superior, especial, profissional 

e de jovens e adultos (artigo 9); e também no ensino “não-formal”, que são as ações 

e práticas educativas que sensibilizam e organizam a sociedade na defesa do meio 

ambiente, por incentivos do Poder Público (artigo 13).  

Verifica-se, destarte, que existem no ramo do Direito diversos tratados 

internacionais, leis, decretos, jurisprudências e doutrinas que tratam da importância 

de se implantar a educação ambiental, para que a sociedade passe a ter um novo 

olhar, novas perspectivas e novos hábitos saudáveis em relação ao meio ambiente, 

compreendendo que o conhecimento é a linha tênue entre a sociedade e um 

ambiente ecologicamente equilibrado, saudável e preservado para as gerações 

presentes e futuras. A educação atua como condicionante do exercício de todos os 

outros. É ela quem provoca a percepção e permite a criação de uma nova relação 



das pessoas com o meio ambiente. A situação ambiental é fruto da forma com que a 

sociedade interage noe meio em que vive. (GARCEZ; YAGHSISIAN, 2015, p. 163) 

 

6. RESULTADOS 

Da presente pesquisa extraiu-se, especialmente, os seguintes resultados: a) 

A implantação efetiva da educação ambiental é fator essencial e diferenciador para 

que estabeleça-se na sociedade um olhar crítico-inovador sob a importância de 

preservação do meio ambiente; b) A educação ambiental é um meio eficaz de se 

alcançar a sustentabilidade; c) A educação ambiental especialmente quando ligada 

às questões legais, do Direito, torna-se capaz de conscientizar a sociedade com 

mais propriedade, fazendo com que a mesma torne-se capaz de exigir do Poder 

Público e com ele colaborar na implantação de “medidas-verdes” que, em 

participação conjunta e ativa, priorizem a sustentabilidade e o direito das presentes e 

futuras gerações.   

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vive-se em uma sociedade de risco. Como é cediço, a situação ambiental no 

Brasil passa por momentos críticos devido aos altos índices de desmatamento e 

poluição pela existência de uma sociedade capitalista que prefere extrair e produzir 

do que preservar, como manda a letra da lei, ou contribuir com replanta. 

A educação é a base para que diversas metas sejam alcançadas. Conforme 

se verificou, desde os primórdios este assunto vem ganhando seu espaço e sua 

prioridade, tendo em vista que alcança até mesmo o caráter internacional.  

Existem leis específicas que preveem a obrigatoriedade da educação 

ambiental. O que falta é o compromisso do Governo em contribuir com as Políticas 

Públicas necessárias e a omissão  da sociedade, que, muitas vezes carente das 

informações necessárias, deixa de cobrar e contribuir, abstendo-se da noção do 

prejuízo que as ações maléficas de hoje podem causar para a geração de amanhã.  

Sendo assim, o acesso ao conhecimento das diretrizes legais por meio da  

implantação de uma educação ambiental que ensine boas maneiras e caminhos 

eficazes de sustentabilidade, construindo uma conscientização verde e 

abandonando a imperatividade das amarras do sistema capitalista, é o caminho 

mais célere de se alcançar o progresso, o conhecimento e  o desenvolvimento, 



através do olhar emergencial sobre o meio ambiente que a sociedade como um todo 

passaria a ter.   

É preciso debater mais, muito mais sobre as questões ambientais, é preciso 

que exista fora do papel as escolas sustentáveis. É preciso que bons exemplos 

sejam partilhados, que a consciência verde seja instrumentalizada em cada cidadão, 

para que a qualidade de vida e a preservação ambiental sejam alcançadas. O 

coração verde da sociedade precisa ser tocado pela educação ambiental, que deve 

ser fornecida de forma acessível e ativa pelo Poder Público. Deve-se respeitar o 

princípio da vedação do retrocesso socioambiental. A educação ambiental é o toque 

capaz de despertar a consciência ecológica, para que se construam novas 

possibilidades.  
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