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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema o instituto da educação ambiental. Seu objetivo é verificar 

se os preceitos estabelecidos por esse instituto estão sendo difundidos pelas escolas públicas 

do Estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto na Declaração de Tbilisi, na 

Constituição da República Federativa do Brasil, nas leis e doutrinas específicas sobre o tema. 

Para tanto, inicia-se com o resgate histórico, abordando os três momentos de intenso impacto 

ao meio natural provocados pelo homem ao longo de sua trajetória, bem como com algumas 

condutas desenvolvidas por ele na atualidade, que ainda exerce significativo impacto ao meio 

ambiente. Após esse resgate, também são narrados os acontecimentos históricos que 

motivaram a realização de algumas conferências internacionais sobre o meio ambiente, em 

especial aquelas que trouxeram em suas declarações os preceitos acerca de uma educação de 

respeito a ele. Antes de aprofundar-se nas questões pertinentes à educação ambiental, foi 

necessário trazer algumas considerações legais e doutrinárias acerca do sistema escolar 

brasileiro, bem como suas pretensões para uma educação de qualidade. Uma vez conhecida a 

finalidade da educação pátria, adequar a ela o conteúdo ambiental tornou-se a meta e, dessa 

forma, buscou-se aprofundar no estudo do instituto da educação ambiental, trazendo as 

orientações constitucionais, legais e doutrinárias necessárias para a sua promoção em todos os 

níveis e modalidades da educação. Nesse sentido, foi proposto por esta pesquisa uma 

educação para o ambiente nos moldes da metodologia da educação libertadora de Paulo 

Freire, emancipatória de Frederico Loureiro aqui tratada como globalizante. Uma vez 

compreendida essa associação, foi realizada uma pesquisa de campo que procurou verificar se 

as escolas públicas estaduais de Minas Gerais, bem como os órgãos ligados ao meio ambiente 

e à educação, estão atuando de forma a promover o instituto em questão, conforme 

preconizado pelos mandamentos impostos pela Constituição Federal, pelas legislações 

infraconstitucionais, e orientados pela doutrina pátria. Feito isso, esta pesquisa demonstrará 

que as escolas estaduais mineiras, bem como o órgão estatal responsável pela sua gestão, 

precisam caminhar muito para promover, com qualidade, a educação ambiental. 

 

Palavras-chave: educação ambiental; Conferências Internacionais; Impactos ambientais, 

Educação globalizante; educação ambiental globalizante. 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has as theme the institute of environmental education. Its aim is to verify that the 

rules established by this institute are being broadcast by public schools in the state of Minas 

Gerais, in accordance with the Declaration of Tbilisi, the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil, in the specific laws and doctrines on the subject. Therefore, it begins with 

a historical review, covering the three moments of intense impact to the natural environment 

caused by man, throughout his trajectory, as well as some measures developed by him 

currently, it still has a significant impact on the environment. After this resumption, they are 

also narrated historical events that led to the realization of some international conferences on 

the environment, especially those that brought in their statements the precepts of an education 

of respect to it. Before addressing on relevant issues to environmental education, it was 

necessary to bring some legal and doctrinal considerations about the Brazilian school system, 

as well as their claims to a quality education. Once known the purpose of the national 

education, suit its environmental content has become the goal and thus sought to deepen the 

study of environmental education institute, bringing the constitutional guidelines, legal and 

doctrinal necessary for its promotion at all levels and modalities of education. In this sense, it 

was proposed by this research an education for the environment along the lines of the 

methodology of the liberating education of Paulo Freire, emancipatory Frederico Loureiro 

here treated as globalizing. Once understood this association, a field survey was realized to 

verify if the public schools of Minas Gerais and the organs linked to the environment and 

education, are acting in order to promote the institute in question, as recommended by 

commandments imposed by the Federal Constitution, the infra legislation and guided by the 

national doctrine. That done, this research demonstrate that the schools from Minas Gerais, 

and the state agency responsible for management, need to work much to promote, with 

quality, environmental education. 

 

Keywords: Environmental education; International conferences; Environmental impacts, 

globalizing education; environmental education globalizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema meio ambiente possui como característica a interdisciplinaridade, e essa 

qualidade também se aplica às questões a ele relacionadas. Em razão desse caráter 

interdisciplinar, assuntos relativos à sua qualidade, preservação e exploração fazem com que 

essa temática seja objeto de estudo em todas as áreas do conhecimento. Além dos muros 

acadêmicos, a essencialidade do meio ambiente possibilita que suas questões sejam discutidas 

em qualquer localidade, em qualquer banco que permite o assentar-se de duas ou mais 

pessoas, o que faz de fato ser a temática ambiental um assunto bastante discutido atualmente.   

Diferentemente de outros tempos não muito remotos, o reconhecimento da 

importância do meio ambiente pode ser demonstrado por diversos fatores, como por exemplo, 

a existência, hoje, de órgãos públicos e organizações não governamentais que se dedicam a 

proteger e preservar os ecossistemas; no meio universitário, a abordagem da temática 

ambiental nos cursos de formação de professores já é exigida; nas escolas públicas e privadas 

de nível primário e secundário, a transversalidade do tema requer a mobilização dos docentes 

no propósito de ministrar aos seus alunos o conteúdo ambiental; e nas principiais casas 

legislativas deste país, o meio ambiente tem sido lembrado e, até mesmo, considerado na hora 

de se apreciar um projeto de lei cujos reflexos de sua aprovação venham a atingir os 

ecossistemas. Com isso, permite-se vislumbrar, a priori, novos e esperançosos rumos para o 

meio ambiente no Brasil. 

No entanto, para se alcançar essa relevância e, com isso, ter hoje uma possiblidade de 

esperança para o futuro do meio ambiente, foram precisos mais de 40 anos de encontros e 

discussões ao redor do mundo, envolvendo Estados, autoridades científicas, empresários e 

organizações internacionais. Nas três últimas décadas do século passado, a preocupação da 

comunidade internacional com o desequilíbrio ambiental foi o fator motivador para a 

realização de diversas conferências internacionnais cujo tema foi o meio ambiente.  

Desses encontros e discussões, as autoridades participantes chegaram ao 

entendimento de que, na maioria das vezes, tal desequilíbrio tinha como causa o agir 

desmedido do homem sobre os recursos naturais do planeta. Dessa forma, receosas com essa 

constatação, alertaram à comunidade internacional para a necessidade de uma mudança 

ideológica e, consequentemente, comportamental do homem e da sociedade, pois, do 

contrário, as diversas formas de vida, em especial a humana, tender-se-iam à extinção. 

Problemas ambientais como a elevação do nível de poluição na atmosfera; o 

esgotamento, a poluição e a contaminação de recursos naturais; o aumento da concentração de 
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gases de efeito estufa e o consequente aquecimento global; o derretimento das calotas polares 

e a constante ameaça às regiões que se encontram no nível do mar; tsunamis, terremotos 

ocorridos nas diversas regiões do globo; a proliferação de vetores responsáveis pela causa de 

doenças como a dengue, o ebola, entre outras, motivam a persistência dessas preocupações.  

Nas declarações decorrentes de algumas conferências internacionais, o instituto da 

educação ambiental foi apresentado ao mundo como meio necessário para transformar a 

consciência humana no sentido de sensibilizar o homem e a sociedade para essas e outras 

questões relacionadas ao meio ambiente, visando a transformação ideológica e a mudança de 

comportamento. 

 Ao homem, que outrora explorava indiscriminadamente os recursos naturais, agindo 

com base em objetivos e interesses individuais, resta, de imediato, educar-se e/ou se reeducar, 

devendo adequar suas naturais condições de explorador e degradador à premente necessidade 

de conservar e proteger o meio ambiente. Para tanto, uma educação voltada para o ambiente 

será de grande utilidade. 

O Estado brasileiro, percebendo isso, impôs como obrigação constitucional a tutela 

do meio ambiente, de forma a garantir a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Para tais finalidades, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, CRFB/88, atribuiu ao Estado e a toda coletividade o 

dever de proteção e manutenção dos recursos naturais, tanto para as gerações do presente 

quanto para as gerações futuras. 

Para garantir esse direito e contribuir para a preservação ambiental, a Constituição, 

em consonância com as conferências internacionais sobre o meio ambiente, trouxe o instituto 

jurídico da educação ambiental. E não foi só. Além da previsão constitucional, o Estado 

brasileiro, através de leis específicas, vinculou a promoção e a difusão dos preceitos 

defendidos por esse instituto a um de seus sistemas mais poderosos no que se refere à 

formação, persuasão e modificação da mente e do comportamento humano, o sistema escolar. 

Pretendendo isso, a CRFB/88 incumbiu aos órgãos e às instituições públicas e 

privadas responsáveis pelo ensino, em todos os níveis e modalidades, a propalarem o 

conceito, objetivos, princípios e finalidades da educação ambiental de forma a criar e/ou 

desenvolver uma maior e melhor compreensão acerca da complexidade que envolve o meio 

ambiente. No entanto, apesar dos esforços constitucionais e das leis específicas em tutelar o 

meio natural, o que se viu ao longo desses anos foi o aumento da indiferença do homem 

relativa às questões ambientais, elevando, com isso, a degradação ambiental em solo pátrio.  
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Esse quadro perigoso continua tendo como fato gerador as reiteradas condutas 

humanas que impactam significativamente o meio ambiente. Sendo assim, diante da 

persistência dos problemas ambientais que motivaram outrora o despertar da comunidade 

internacional a se interessar pela tutela do meio ambiente, restam três indagações. 

1) Estariam as escolas públicas do Estado de Minas Gerais observando e, com isso, 

aplicando os propósitos difundidos pela educação ambiental, conforme o 

ordenamento jurídico nacional e recomendações internacionais específicas?  

2) É possível afirmar se as referidas instituições estão preparando os alunos, através 

do desenvolvimento de uma consciência ambiental capaz de transformá-los em 

verdadeiros garantidores de um ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a 

enfrentar os problemas ambientais e propor soluções possíveis? 

3) E, por fim, os órgãos públicos responsáveis pelos institutos da educação e do 

meio ambiente estão oferecendo, dentro de suas competências, recursos às 

mencionadas instituições de ensino para, juntamente com elas, imbuírem o 

propósito constitucional de tutelar um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado? 

Encontrar as respostas para esses questionamentos justifica-se pelo fato de esta 

pesquisa acreditar no instituto jurídico da educação como meio imprescindível para se obter 

uma mudança significativa de mentalidade e comportamento na sociedade brasileira, 

principalmente no que concerne aos problemas ambientais a serem enfrentados. A gestão da 

educação pátria, devido ao seu potencial de abranger todas as idades, no trato das questões 

ambientais não pode falhar, pois, isso ocorrendo, poderá comprometer a eficácia de todo um 

trabalho ideológico construído a partir da década de 1970 pelas conferências internacionais, a 

educação ambiental. 

Esta pesquisa considera a escola pública estadual um instrumento importante para os 

entes federativos difundirem os preceitos da educação ambiental na sociedade brasileira. 

Acredita-se que o desenvolvimento de seus valores nas diversas mentes em formação deste 

país contribuirá para alcançar o objetivo estatal pretendido que é a compreensão da 

necessidade de se manter um meio ambiente equilibrado. 

A busca pelas repostas pretendidas adotará a linha crítico-metodológica e a jurídico-

teórica, partindo-se dos raciocínios dedutivo, que buscará verificar as leis e os princípios 

gerais sobre a educação ambiental aplicados ao caso específico da educação no Estado de 

Minas Gerais e, também, dialético, no qual a tese seria os preceitos impostos pelas leis e pelos 
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princípios abordados, a antítese o modo trabalhado pelas escolas estaduais mineiras e a síntese 

a pertinência ou não, desse trabalhar com aquilo que foi imposto.  

Propõe também esta pesquisa as investigações histórico-jurídica e jurídico-

comparativa pois, em seu conteúdo, serão abordadas aspectos históricos do instituto da 

educação ambiental no mundo; a previsão legal contida em alguns documentos jurídicos 

brasileiros; algumas ideias doutrinárias acerca desse instituto; e comparará, através de uma 

pesquisa de campo, o desenvolvimento da atividade docente com o que prevê os preceitos de 

educação ambiental contidos no ordenamento jurídico pátrio. 

Com isso, objetiva este trabalho verificar a efetividade da atividade escolar realizada 

pelas escolas estaduais de ensino médio do Estado de Minas Gerais no que se refere à difusão 

e à promoção de uma educação voltada para as questões ambientais, conforme dispõem as 

conferências e legislações pertinentes à educação ambiental.  

 Através de uma pesquisa predominantemente documental e bibliográfica, este 

trabalho propõe, primeiramente, o estudo daquilo que ele acredita ser um dos três maiores 

acontecimentos históricos, decorrentes da ação humana, que impactaram o meio ambiente e 

seus recursos naturais. 

Feito isso, esta pesquisa buscará trazer algumas atividades realizadas no cotidiano do 

homem e da sociedade que continuam a trazer impactos significativos ao meio natural e seus 

recursos. Nesta abordagem, será enfatizada a necessidade de se educar e/ou reeducar o 

indivíduo e a comunidade no que concerne à conscientização e à adoção de comportamentos 

menos degradantes ao ambiente. 

Em razão dessa necessidade de educação e/ou reeducação, procurará, em seguida, 

compreender o processo histórico-evolutivo da educação ambiental no mundo, abordando os 

principais acontecimentos que antecederam e motivaram o despertar do homem para as 

questões ambientais, trazendo, com isso, as conferências internacionais que trataram não só da 

problemática ambiental como também contribuíram para a criação e consolidação deste 

instituto jurídico. 

Conhecido o processo histórico de criação e consolidação do instituto da educação 

ambiental, antes de se debruçar sobre o seu estudo mais detalhado, proporá este trabalho 

algumas considerações acerca da educação, uma vez que essa, conforme determinado pela 

CRFB/88, será a responsável pela difusão da educação ambiental na sociedade brasileira. Para 

tanto, serão abordados alguns preceitos legais e propostas doutrinárias para a educação do 

país, principalmente aqueles relativos a uma educação aqui denominada de globalizante. 
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Após essa abordagem, este trabalho trará o instituto da educação ambiental. O estudo 

desse instituto será realizado em conformidade com as pretensões da Declaração de Tbilisi, da 

Constituição Federal de 1988, e das legislações e doutrinas pátrias acerca do assunto, de 

forma a trazer o seu conceito, objetivos, princípios e finalidades. Por fim, a última parte desta 

pesquisa procurará responder aos questionamentos acima problematizados, através de uma 

pesquisa de campo realizada em três momentos, quais sejam: Entrevista, Questionário e 

Análise de livros didáticos, sendo os dois primeiros pautados na metodologia ensinada por 

Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos. 

No que concerne às entrevistas, essas se deram através de um encontro face a face 

com servidores representantes dos órgãos públicos ligados ao meio ambiente e à educação em 

Minas Gerais, sendo eles a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, SEMAD, Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, 

FEAM/MG, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM e o Instituto Estadual de Floresta 

do Estado de Minas Gerais, IEF, e com a coordenadora de Temáticas da Secretaria de Estado 

de Educação do Estado de Minas Gerais, SEE. Este instrumento teve como finalidade a 

obtenção verbal de informações a respeito do assunto pesquisado. 

Para o encontro com os órgãos públicos, elegeu-se o método entrevista em razão de 

suas vantagens, pois ela possui uma maior flexibilidade, permitindo ao entrevistador repetir 

ou esclarecer perguntas, formulá-las de maneira diferente e especificar algum significado, 

como garantia de estar sendo compreendido. A entrevista oferece maior oportunidade para 

avaliar atitudes, condutas e observar o entrevistado naquilo que diz e como diz, registrando 

reações, gestos, etc. 

A metodologia utilizada para a realização dessas entrevistas se deu na forma de uma 

entrevista estruturada, com o estabelecimento prévio de dois formulários, um contendo cinco 

perguntas e o outro sete. Ambos dotados de perguntas caracterizadas como dicotômicas e de 

estimação. As respostas foram anotadas no momento da entrevista, visando garantir uma 

maior fidelidade e veracidade das informações, bem como o recurso gravador foi utilizado, 

com a necessária autorização do entrevistado. 

A adoção dessa metodologia justifica-se uma vez que é necessário verificar a 

existência ou não de comunicação entre os órgãos ambientais, a SEE e as escolas estaduais, 

bem como o distanciamento entre eles. Esta pesquisa acredita que a comunicação e a 

proximidade são indispensáveis para subsidiar as escolas em sua tarefa de promover a 

educação ambiental, pois o contrário pode contribuir para a ineficácia da educação em seu 

dever constitucional de tutela do meio ambiente. 
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Dessa forma, no que compete aos órgãos ambientais, questionou como eles avaliam a 

abordagem da temática ambiental nas escolas, a sua comunicação com a SEE; foram 

perguntados sobre a existência de programas ligados à educação ambiental realizados junto à 

SEE; bem como sobre a realização de alguma atividade ligada à questão ambiental nas 

escolas estaduais mineiras.  

Já no que concerne à Secretaria de Estado de Educação, procurou conhecer acerca da 

avaliação que a mesma faz sobre a abordagem da questão ambiental nos livros didáticos; 

sobre a seleção desses materiais e se, nessa seleção, a variável ambiental é considerada; foi 

arguido também sobre a comunicação que a SEE realiza junto à SEMAD; sobre a existência 

de programas de educação ambiental realizados nas escolas, bem como sobre a existência de 

programas de capacitação para professores proporcionados por ela. Foi perguntado se a SEE 

já realizou alguma atividade que abordasse a questão ambiental nas escolas estaduais. 

Quanto ao método questionário, este também possui como característica a obtenção 

de informações que visam instruir uma determinada pesquisa, no entanto, ele se difere da 

entrevista pelo fato de não necessitar do contato face a face com o respondente e, 

consequentemente, por dispensarem a presença do pesquisador no local onde as perguntas 

serão respondidas. 

Geralmente, a metodologia empregada nas pesquisas que se utilizam do questionário 

consiste em enviar o referido instrumento para as pessoas de quem se quer obter as 

informações, oferecendo-lhes um prazo razoável para que possam respondê-lo e, 

posteriormente, devolvê-lo ao pesquisador. No caso desta pesquisa, não houve essa 

necessidade, pois, a entrega dos questionários, bem como as explicações necessárias foram 

realizadas pessoalmente. O procedimento adotado não só permitiu que o material fosse 

entregue a todos os respondentes como proporcionou aos participantes tempo suficiente para 

respondê-lo e, posteriormente, entregá-lo em sua totalidade ao pesquisador. 

O questionário possui como vantagens a possibilidade de economizar tempo, 

viagens; obter grande número de dados e atingir maior número de pessoas simultaneamente. 

O possível número elevado de professores participantes fez com que a escolha pelo 

questionário fosse a mais acertada e, dessa forma, realizou-se a pesquisa de campo com a 

entrega de 150 questionários a 150 professores lotados em 11 escolas estaduais, localizadas 

em cinco regiões da capital mineira, quais sejam: a região Leste, Oeste, Centro, Centro-Sul e 

Nordeste.  

Antes do preenchimento do questionário, foi informado aos docentes sobre a não 

necessidade de identificação pessoal, sendo semente preciso colocar a disciplina lecionada. 
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Também foi informado que tais documentos poderiam ser entregues após o intervalo ou, se os 

docentes preferissem, após o término do expediente. Sendo assim, todos os 150 questionários 

puderam ser entregues, preenchidos e devolvidos. 

O questionário elaborado procurou verificar se três dos cinco temas considerados 

como fundamentos para a promoção da educação ambiental estavam presentes no exercício da 

docência. Quanto à elaboração das perguntas que compuseram o questionário, seguiu-se o 

mesmo padrão adotado na elaboração dos formulários das entrevistas. O questionário foi 

constituído de perguntas fechadas ou dicotômicas e de perguntas de estimação ou avaliação. 
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2 ABORDAGENS HISTÓRICAS ACERCA DE TRÊS GRANDES 

INTERVENÇÕES DO HOMEM SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

Se hoje for um dia normal no planeta Terra, diria David Orr: 

 

[...] que os seres humanos irão adicionar quinze milhões de toneladas de carbono na 

atmosfera, destruirão cento e quinze mil metros quadrados de floresta tropical, 

criarão setenta e dois mil metros quadrado de deserto, eliminarão entre quarenta a 

cinquenta espécies, causarão a erosão de setenta e um milhões de toneladas de solo, 

adicionarão duzentos e setenta toneladas de CFC’s à estratosfera, e aumentarão sua 

população em duzentos e sessenta e três mil pessoas. Ontem, hoje e amanhã (ORR 

apud GRÜN, 2012, p. 90). 

 

O ser humano é um destruidor suicida. Esta forte conclusão baseada na preocupante 

constatação feita por Orr se dá pelo fato de o homem sempre depender do meio ambiente para 

se manter no planeta e, mesmo assim, não o respeita. É do meio natural que ele retira todos os 

recursos essenciais para sua sobrevivência, estabelecendo, com isso, uma necessária relação 

com o seu habitat. No entanto, este trabalho não ousaria dizer que essa dependência possui 

como característica a reciprocidade, pois entende que o meio ambiente, em condições 

naturais, até então nunca precisou do homem para manter seus ecossistemas e desenvolver 

suas funções. 

Atualmente, em situações específicas, o meio ambiente passou a depender da ação do 

homem, e essa dependência não se deu espontaneamente (em condições naturais); ela decorre 

de circunstancias impostas, desencadeadas pelo próprio ser humano. O planeta e seus 

ecossistemas necessitam hoje de ações protetivas e preservacionistas, impondo-se à espécie 

humana o abandono de práticas que, até o presente momento, vêm ano a ano impactando 

significativamente o meio natural e suas funções ecossistêmicas. 

Nas últimas décadas, constatou-se que o planeta está carente de uma consciência 

humana sensível às questões ambientais, pois dessa depende o impedimento de que o homem 

imponha um ritmo exploratório capaz de fatalmente trazer sérios problemas a seus 

ecossistemas. A atual forma como o indivíduo valora seus interesses e, a fim de realizá-los, 

conduz suas ações tornou-se, ao longo desses anos, predatória, contribuindo para a situação 

calamitosa na qual se encontra o meio ambiente. 

A busca inconsequente pela satisfação de suas vontades fez com que a interação do 

homem com seu habitat se tornasse perigosa, comprometendo a quantidade e qualidade dos 

recursos naturais e, com isso, despertando a preocupação de estudiosos, autoridades políticas 

e organizações, acerca de uma possível extinção de algumas espécies, entre elas, a própria 
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espécie humana. Nesse sentido, Curt e Terence Trennepohl (2013, p. 04) afirmam que, na 

atual conjuntura em que vive a raça humana, a preocupação predominante não gira apenas em 

torno de salvar e preservar uma determinada espécie ameaçada de extinção, mas em salvar e 

preservar a existência da espécie dominante, qual seja, a espécie humana. Salientam os 

autores que é o homo sapiens que se localiza na linha da ameaça, necessitando, com seu 

raciocínio e trabalho, reverter esse quadro de destruição em que se encontra o seu único e 

possível habitat. 

José Renato Nalini afirma que ao homem incumbe o dever de preservar o planeta, 

cuidar de seus ecossistemas, bem como de seus componentes – a biota e o biótopo –, cabendo 

ao homem ser o senhor da terra e não se transformar em um terricida ou destruidor do planeta. 

Esclarece o autor que o ser humano compreendeu mal o mandamento divino1, pois o domínio 

sobre a Terra e sobre todas as criaturas nela existentes não significa, necessariamente, destruí-

la ou exterminá-la (NALINI, 2010, p. 01).  

Com base em Nalini, o sentido empregado na expressão “dominar” a Terra se difere 

diametralmente do sentido atual. Exercer domínio sobre a Terra e seus ecossistemas não 

significa esgotar os recursos naturais, tampouco se refere a não se preocupar com a 

preservação da fauna e da flora, com a manutenção da saúde das águas e com a qualidade do 

ar que se respira. Exercer domínio sobre a Terra é conhecer suas funções e destas retirar os 

elementos suficientes para a sobrevivência sem, com isso, comprometer o equilíbrio 

naturalmente estabelecido.  

Para essa finalidade, o homem atual precisa aprender a se comportar neste planeta, e 

essa aprendizagem requer um resgate dos primórdios do crescimento e desenvolvimento 

humano, de forma a identificar em quais pontos, momentos ou eventos a relação 

homem/ambiente tornou-se desequilibrada. Esse importante diagnóstico é fundamental para, 

no presente, se restabelecer o equilíbrio ecológico e a qualidade ambiental, adotando práticas 

consideradas saudáveis ao meio ambiente e eliminando as de caráter prejudicial.  

Não se pretende, com esse resgate, dizer que se deva retornar ao modo primitivo de 

vida, pois os avanços e os benefícios hoje alcançados, mesmo sendo possíveis à custa de 

                                                           
1 Conforme a Bíblia cristã, especificamente no capítulo primeiro, versículos 26, 28, 29 e 30 do livro de Gênesis, 

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e, posteriormente, a mulher. Feito isso, ordenou-os que fossem 

férteis e, com isso, multiplicassem de forma a encher e subjugar a terra. Deus também permitiu aos homens que 

exercessem o domínio sobre os animais aquáticos, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, bem como 

sobre todos os animais de pequeno porte que movem sobre o chão. Disponibilizou para a alimentação da espécie 

humana, as plantas, as arvores frutíferas e os vegetais. 
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agressivas condutas ao meio natural, não permitiriam ao homem retroceder ao primitivismo, 

apesar de existirem correntes nesse sentido2. Ana Tereza Cortez (2011, p. 36), ao descrever 

sobre o lugar do homem na natureza, afirma que, para se buscar as providências necessárias às 

correções das agressões ao ambiente, o regresso ao passado e o consequente abandono de tudo 

aquilo que o homem conquistou são desnecessários. 

Ao homem atual, é necessário desenvolver uma consciência que o permita 

compreender e praticar a matemática empregada pelos seus antepassados. Conforme se verá 

no tópico seguinte, o homem primitivo debitava da natureza apenas os recursos necessários 

para a sua sobrevivência, não impondo a ela nenhuma carga excessiva de modo a destruí-la e 

que, com isso, resultasse em um saldo negativo ao meio ambiente.  

Dessa forma, pretende-se discorrer sobre a evolução histórica da relação estabelecida 

entre o homem e a natureza, abordando alguns impactos decorrentes dessa interação, com o 

intuito de verificar em qual momento esses impactos passaram a ser prejudiciais para o meio 

natural a ponto de colocarem em xeque a própria existência humana. 

 

2.1 O desenvolvimento da relação homem/natureza e um dos primeiros impactos 

sobre o meio ambiente: a sociedade 

 

O atual e perigoso cenário em que se encontra o meio ambiente decorre da má 

condução da necessária relação estabelecida entre o homem e seu habitat, pois essa vem se 

dando de forma desmedida e conflituosa. Diz-se necessária em razão de ser a natureza o local 

de onde o homem retira os elementos fundamentais para a sua sobrevivência; conflituosa uma 

vez que não é possível ao homem se relacionar com o meio ambiente sem o impactar, e, por 

fim, desarrazoada em virtude de o homem, ao conduzir suas ações, visar apenas os seus 

interesses, sem se atentar para as consequências desastrosas de seus atos, a ponto de o 

ambiente não mais suportar o seu agir. O homem, segundo Cortez (2011, p. 32), é um 

“desestabilizador nato da terra e do céu, pois não se instala em nenhum trecho do planeta sem 

impor modificações em cadeia no meio natural”.  

Dotado de razão, o homem criou e desenvolveu a ciência e, como ferramenta para a 

aplicação de sua criação, o mesmo o fez com a técnica. Hodiernamente, visto por muitos 

como a solução para os problemas ambientais, o uso da tecnologia caminha para um sentido 

                                                           
2 Para quem se interessar, Mauro Grün (2012, p. 82) cita o antropólogo Paul Shepard, que, em sua obra A post-

historic primitivismo, entende ser perfeitamente possível o retorno ao primitivismo, à natureza, recuperar o 

passado ainda que não completamente. 
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contrário, pois, mesmo sendo um instrumento hábil de intervenção e modificação do meio 

ambiente, vem se transformando em uma máquina de destruição do meio natural. Todavia, 

essa necessária e inevitável intervenção do homem sobre a natureza nem sempre foi 

ameaçadora para os ecossistemas, pois houve uma época em que o homem se utilizava das 

riquezas produzidas e disponibilizadas pela natureza sem se preocupar com o esgotamento de 

recursos imprescindíveis para a sua existência. 

Nos primórdios da vida humana, o indivíduo, em menor quantidade, alimentava-se 

de frutos e raízes que a natureza gratuitamente lhe proporcionava. Também compunha o seu 

cardápio os animais de pequeno porte, abatidos através da prática da caça. Segundo Curt e 

Terence Trennepohl (2013, p. 01), os homens primitivos eram nômades e, ao menor sinal de 

rareamento desses recursos, mudavam-se instintivamente da localidade explorada para outra, 

permitindo, com isso, a regeneração da natureza às suas características originais. 

O meio natural sempre foi explorado pelo indivíduo, no entanto, Sarah Carneiro 

Araújo (2013, p. 03) esclarece que, em razão desse estilo de vida nômade, essa exploração 

não afetava significativamente os ecossistemas. Para a autora, o nomadismo proporcionou 

uma relação harmoniosa entre o homem e o ambiente ocupado, pois esse buscava apenas 

suprir sua necessidade básica – a sobrevivência, sendo incapaz de impactar significativamente 

o meio ambiente (ARAÚJO, 2013, p. 02). Essa compreensão é reforçada por José Luiz 

Negrão Mucci (2014, p. 25), ao afirmar que em razão do costume de mudar constantemente o 

local de habitação, permitindo a recuperação do solo, as ocupações primitivas eram 

inofensivas ao meio natural. 

Cortez entende que o homem, em determinado momento da história, assim como as 

demais espécies animais, era considerado um componente natural do meio ambiente. Afirma a 

autora que esse homem, “não dispunha de uma quantidade de energia mecânica 

suficientemente grande para que o seu impacto sobre a natureza pudesse ultrapassar certos 

limites circunscritos” (CORTEZ, 2011, p. 29-30). Também nesse sentido Curt e Terence 

Trennepohl (2013, p. 01) entendem que, na relação primitiva homem/natureza, havia um 

perfeito equilíbrio ambiental, pois o homem era integrado à natureza e dela retirava o 

suficiente para a sua sobrevivência, possibilitando a regeneração dos recursos explorados. 

Existia à época, conforme Mauro Grün (2012, p. 63) acredita, uma comunidade natural das 

plantas, dos animais e da terra.  

Das questões acima colocadas, dois pontos interessantes podem ser destacados. O 

primeiro deles vem enfatizar a ideia de homem como parte da natureza e que dela se utiliza 

como meio para suprir suas necessidades, como qualquer outro animal. Já o segundo ponto 
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demonstra que essa utilização não era prejudicial ao meio ambiente, uma vez que o homem 

primitivo não dispunha de tecnologia suficiente para causar impactos significativos à 

natureza. 

Percebe-se que, na antiguidade, a necessidade natural humana de interagir com o seu 

meio e dele retirar os recursos necessários para a sua sobrevivência e desenvolvimento, 

mesmo causando relativo impacto através da captura de frutos e raízes, e da caça de animais 

de pequeno porte, não comprometeu o equilíbrio ecológico. O modelo exploratório adotado 

pelo homem respeitava, consciente ou inconscientemente3, uma matemática simples, qual 

seja, consumir o proporcional a sua necessidade, sem extrapolar os limites que a natureza 

produzia e, consequentemente, suportava.  

Reforçando esse entendimento, Curt e Terence enfatizam: 

 

O que deve merecer uma reflexão mais profunda de nossa parte é que esses 

primeiros humanos eram extremamente atrasados em relação a nós, homens 

modernos. Não tinham a mínima noção de onde viviam, num contexto global, nem 

sabiam absolutamente nada do planeta onde estavam. No entanto, não exauriam 

totalmente os recursos naturais de nenhum sítio, interagindo com o ambiente na 

exata medida em que esse lhes provinha a subsistência (TRENNEPOHL, 

TRENNEPOHL, 2013, p. 01). 

 

 O nomadismo, fazendo com que o homem migrasse de uma região para outra ao 

menor sinal de escassez dos recursos naturais, resultou em uma exploração comedida que 

perdurou por vários anos até o desenvolvimento da razão humana. Esta, por sua vez, 

proporcionou o surgimento da ciência e da tecnologia, contribuindo para o declínio do modo 

de vida primitivo. 

Com o uso da razão, o homem desenvolveu sua habilidade de criação, descobrindo o 

fogo, criando a roda e confeccionando ferramentas de corte que serviram de instrumentos para 

o auxílio tanto em sua defesa quanto no ataque àqueles que lhe oferecessem perigo. Tais 

descobertas e criações permitiram-lhe uma permanência maior em uma localidade, pois teve 

sua vulnerabilidade reduzida perante as intempéries e os predadores locais. Explicam Curt e 

Terence (2013, p. 02) que a criação de machados, lanças, arcos e flechas fortaleceu o homem, 

tornando-o um caçador mais eficiente, de forma a não temer os animais maiores, mas, sim, 

incluí-los em seu cardápio. 

                                                           
3 Curt e Terence Trennepohl (2010, p. 02) entendem que o comportamento empenhado pelos homens, nos 

primórdios de sua existência, era decorrente do instinto, não existindo qualquer caráter preservacionista. Essa 

preocupação com a preservação do meio ambiente só se fez presente na consciência humana milhares de anos 

depois, e, nesse sentido, comunga esta pesquisa. O homem, mesmo com a inteligência limitada, mas dotado de 

um natural instinto, conduziu a sua vida de forma salutar sem comprometer o equilíbrio ambiental.  
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Com a redução do constante deslocamento humano, intensificou-se o contato com o 

habitat ocupado e, consequentemente, aumentou-se o impacto exercido sobre ele. Além de 

praticar a caça e coletar frutas e raízes, o homem desenvolveu o cultivo, que lhe trouxe 

benefícios e impôs uma fixação ainda maior à terra, tornando inevitável a ocorrência de 

impactos significativos.  

Por outro lado, a fixação do homem à terra contribuiu para o surgimento da noção de 

convivência e de sociedade, que, por sua vez, nas regiões onde os pequenos agrupamentos 

humanos se fixavam, começou a desencadear relativo processo de degradação ambiental. 

Com o desenvolvimento da agricultura, a obtenção de alimentos foi facilitada, todavia, 

provocou desmatamentos.  Já a formação de um incipiente ideal societário, juntamente com a 

fixação de moradia e a confecção de ferramentas, proporcionou ao indivíduo uma maior 

segurança que, por conseguinte, contribuiu para aumentar a população e gerar mais 

desmatamentos. 

Em sentido análogo, Cortez explica que o aumento populacional, a organização em 

comunidades e seu aperfeiçoamento fizeram com que o homem, na medida em que os seus 

recursos técnicos se desenvolviam rapidamente, dispusesse de um poder crescente. Isso 

refletia-se em uma maior pressão sobre o meio ambiente, fazendo com que o homem contra-

atacasse as intempéries naturais, passando a depredador e competidor (CORTEZ, 2011, p. 

30). 

Tais desencadeamentos favoreciam e fortaleciam o sentimento humano de se 

agrupar, consolidando cada vez mais o aprisionamento do homem ao solo. Dessa forma, as 

aglomerações humanas, o consequente estabelecimento de moradias, o desenvolvimento da 

agricultura e o aperfeiçoamento da caça, para Curt e Terence Trennepohl, marcaram a história 

como sendo um dos primeiros grandes impactos do homem sobre a natureza, passando ele de 

coletor errante para produtor de bens de consumo coletivo (TRENNEPOHL; TRENNEPOHL, 

2013, p. 02). 

Esta pesquisa acredita que esse impacto maior do homem sobre a natureza não pode 

ser considerado como significativo, pois tais intervenções não comprometiam ainda as 

funções do ecossistema. Esse também é o entendimento de Mateus de Oliveira Fornasier, ao 

mencionar que o homem e a natureza estabeleciam uma convivência equilibrada, uma relação 

harmoniosa, pois, nos tempos primitivos, a capacidade que o homem possuía de transformar 

significativamente a natureza era ainda limitada, restando-lhe apenas suportar os fenômenos 

advindos dessa natureza (FORNASIER, 2012, p. 193). De semelhante modo, Singer, citado 

por Fornasier (2012, p. 193), afirma que a relação homem/natureza, no primeiro momento 
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desse antropocentrismo, ainda era harmônica, pois não havia, anseios e tecnologias capazes de 

fazer com que o ambiente fosse tão exacerbadamente transformado pelo homem. 

Segundo Curt e Terence Trennepohl: 

 

Durante alguns milhares de anos o ser humano se dedicou a esta vida, diferente, mas 

ainda harmoniosa com a natureza. Seus aglomerados urbanos não eram dotados de 

muitos elementos estranhos ao meio circundante, as moradias eram simples e sem 

maiores necessidades e as atividades humanas representavam uma intervenção 

mínima no equilíbrio ambiental [...]. Se existia uma maior substituição de vegetação 

nativa por áreas cultivadas, mais concentração de lixo e dejetos e mais exploração 

continuada dos recursos naturais nas mesmas áreas, é certo que a natureza sempre 

teve uma capacidade inacreditável de se adaptar às situações adversas que lhe são 

impostas (TRENNEPOHL; TRENNEPOHL, 2013, P. 03). 

 

Deduz-se que, na era primitiva e nos séculos que a sucederam, o impacto causado 

pela população existente não fora suficiente para causar uma significativa degradação 

ambiental em escala global. Conforme salientado, a população da época impactava em nível 

local e, apesar disso, a capacidade natural de adaptação e de regeneração do meio às diversas 

e adversas situações a ele impostas contribuiu para a manutenção do equilíbrio ambiental. 

Além desse potencial regenerativo, outro aspecto que favoreceu a manutenção desse 

equilíbrio foi a forma como o homem primitivo enxergava a natureza e os recursos dela 

oriundos. Sabedores de que dela provinha o alimento e os instrumentos necessários para a sua 

segurança e sobrevivência, os antigos desenvolveram um elevado respeito pelo ambiente, bem 

como por seus recursos naturais, passando não apenas a utilizar, como também a venerar a 

natureza. 

Sobre essa questão, Cristiano Paixão Araújo Pinto (2011, p. 23) explica que nos 

povos politeístas a associação dos fenômenos naturais às divindades veneradas era comum. 

Citando o antigo Egito como exemplo, o autor afirma que a regularidade dos ciclos das águas 

do Nilo despertava nos habitantes locais uma sensação de continuidade, de evasão da 

passagem do tempo, uma associação a um rito de imortalidade. Já na Mesopotâmia, os 

fenômenos naturais caracterizados no enfrentamento das variações climáticas, dos ventos 

constantes, das chuvas torrenciais e das enchentes devastadoras significavam a luta de uma 

ordem humana, frágil e ansiosa, para se integrar ao Universo (PINTO, 2011, p. 24). 

Fornasier (2012, p.193), por sua vez, ao explicar que a relação estabelecida entre o 

homem e a natureza evoluiu em três fases, salienta que uma dessas foi o da natureza 

divinizada, na qual o homem enxergava o meio natural como algo sagrado e, por isso, o 

respeitava. Na antiguidade, era comum a religiosidade permear as relações da sociedade 

primitiva. Em complemento a essa ideia, Dalmo de Abreu Dallari ensina que, nessas 
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sociedades, a família, a religião e o Estado se confundiam; não havia uma distinção entre eles, 

pois o caráter religioso era tão forte a ponto de se acreditar que as autoridades e as normas da 

época eram expressões do poder divino (DALLARI, 2013, p. 70).  

Retomando as fases evolutivas da relação homem/natureza trazidos por Fornasier, o 

autor as classificou como sendo: natureza divinizada; natureza explorada, também conhecida 

como natureza objeto, e natureza reivindicadora. Sem aprofundar nessas classificações, 

percebe-se que o momento subsequente ao caracterizado pela sacralização da natureza foi o 

da natureza explorada. Neste modo de se relacionar com a natureza, o homem não enxergava 

o meio natural como algo divino e, com isso, através de um processo de reificação, a natureza 

foi reduzida a mero objeto a ser explorado. Todavia, antes de alcançar esse estágio, um fato 

contribuiu muito para o seu acontecimento, os agrupamentos humanos.  

O estabelecimento de agrupamentos em locais onde havia abundância de água ou em 

regiões próximas aos cursos hídricos possibilitou aos homens não apenas encontrar solo fértil, 

propício para o cultivo da terra, como também deu início ao processo de destribalização, 

contribuindo, consideravelmente, para a formação de burgos e, consequentemente, para o 

surgimento do comércio. Segundo Pinto, os mesopotâmicos e os egípcios, por exemplo, em 

razão de constituírem suas civilizações próximas aos rios Tigres, Eufrates e Nilo, 

desenvolveram a navegação fluvial e, com isso, a atividade comercial pôde ser aperfeiçoada, 

pois tais rios funcionavam como meio para o transporte de mercadorias (PINTO, 2011, p. 22-

23). 

Com o passar dos séculos, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do comércio 

possibilitaram maior circulação e concentração de riquezas. Buscando maior segurança para a 

atividade comercial, a burguesia começou a financiar os reinos, que, através desses 

financiamentos, fortaleciam e se desprendiam dos domínios do Clero. Com a afirmação do 

poderio real e o advento do Renascimento, enfraqueceu-se a forte influência da Igreja e, 

juntamente com ela, a ideia de divino, de sagrado. 

Com os olhos cada vez mais “distantes de Deus” e a crença no racionalismo 

humano4, o homem abandonou a ideia primitiva de sagrado e caminhou rumo ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, até culminar na Revolução Industrial, situando a 

natureza na segunda fase trazida por Fornasier, que é a natureza como objeto a ser explorado. 

Zilda Fátima Mariano et al (2011, p. 161), explicam que a referida revolução fez com que os 

antigos dogmas religiosos fossem rompidos e, juntamente com eles, a ideia de natureza como 

                                                           
4 No quinto capítulo deste trabalho, as transformações paradigmáticas ocorridas nos fundamentos que 

sustentavam as sociedades no passado serão melhores tratadas.   
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sagrada. Além disso, o meio natural passou a ser considerado como algo concreto a ser 

possuído, dominado e explorado pelo homem. 

A Revolução Industrial, conforme se verá no próximo tópico, foi responsável por 

profundas alterações na relação estabelecida entre o homem e a natureza. As consequências 

decorrentes das atividades desenvolvidas no período, tais como a produção em série de bens 

de consumo, a busca pelo conforto e pelo bem-estar do homem e a exploração de matéria-

prima necessária para abastecer a atividade industrial, exerceram sobre o meio ambiente uma 

intervenção ainda mais intensa. 

 

2.2 O desenvolvimento da relação homem/natureza e os impactos ao meio ambiente 

decorrentes da Revolução Industrial 

 

Iniciada na Inglaterra, entre os séculos XVIII e XIX, a Revolução Industrial foi a 

responsável pelo atual progresso alcançado pela humanidade. Os inúmeros avanços por ela 

conquistados, no campo da ciência e da tecnologia, refletiram significativamente na política, 

na economia e no meio ambiente. Como exemplo dessas transformações, pode-se considerar a 

substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril e a transformação paulatina da atividade 

comercial em atividade industrial.  

Nos dias atuais, é possível perceber alguns efeitos decorrentes do período. A título de 

exemplo, a clássica divisão que se tem hoje em países desenvolvidos (industrializados) e 

países em desenvolvimento (em processo de industrialização) é reflexo desse processo 

revolucionário de industrialização, que não se limitou em uma região. A polarização da 

economia mundial permite afirmar que a Revolução Industrial não se restringiu aos limites 

territoriais da Inglaterra e tampouco se conteve no continente europeu, pelo contrário, os 

avanços alcançados pelos países em que ela ocorreu logo foram percebidos e tornaram 

objetivo a se alcançar pelos demais países. 

Os benefícios alcançados com o desenvolvimento da indústria e da consequente 

tecnologia são variados e inegáveis – o mundo está aí para demonstrar. Na agricultura, por 

exemplo, obedecia-se a um sistema feudal de produção, no entanto, com o advento da 

tecnologia, essa passou a ser exercida de forma industrializada; na comunicação, explicam 

Curt e Terence Trennepohl, a instantaneidade se fez presente, não importando os milhares de 

quilômetros de distância a se percorrer; e, na medicina, o aumento da expectativa de vida 

proporcionou ao homem a possibilidade de viver mais (TRENNEPOHL; TRENNEPOHL, 

2010, p. 03). 
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A Revolução Industrial não se limitou temporalmente ao século XIX. Ela adentrou 

de forma substancial o século XX e, atualmente, em pleno século XXI, continua a causar 

transformações na economia, na ciência, na tecnologia e no meio ambiente. Todavia, as 

modificações provocadas na seara ambiental não são motivos para comemorações, pois os 

resultados decorrentes de suas atividades causaram impactos significativos. Diferentemente 

da harmonia estabelecida na relação anterior, o advento da atividade industrial fez despontar o 

desequilíbrio ambiental.  

Curt e Terence Trennepohl lecionam que a atividade industrial fez com que a 

produção de bens de consumo atingisse escalas elevadas e, com isso, a natureza passasse a ser 

fornecedora de matéria prima, visando abastecer o modo de produção exacerbado. Com isso, 

tal situação vem resultando no esgotamento de recursos naturais, na contaminação das águas, 

na poluição do ar e dos solos, fazendo com que a Revolução Industrial se caracterizasse como 

momento de significativo impacto humano sobre a natureza (TRENEPOHL; TRENNEPOHL, 

2010, p. 03). 

Explica Araújo que o homem criou impérios, explorou continentes, quebrou 

fronteiras físicas, científicas e tecnológicas, desmatou florestas, alterou biomas e construiu 

milhares de complexos industriais, implantando a produção em massa e incutindo, na mente 

humana, o “ter” em vez do “ser”. Esse homem, continua a autora, conseguiu ao longo do 

tempo alterar significativamente o meio ambiente, transformando em predatória sua relação 

com ele e, com isso, provocando um desequilíbrio nunca visto até o presente momento 

(ARAÚJO, 2013, p. 02). Para Sampaio, o processo de industrialização foi responsável por 

essa desarmonia, expondo a relação homem/natureza a conflitos cada vez mais recorrentes e 

catastróficos (SAMPAIO apud ARAÚJO, 2013, p. 04).  

Comparados os poucos séculos posteriores à Revolução Industrial aos milhares de 

anos que a antecederam, nestes, poucos haviam sido os avanços sociais e tecnológicos 

alcançados pelo homem. Todavia, nos séculos que a sucederam, o progresso obtido com o 

avanço da ciência e com o desenvolvimento da tecnologia foi surpreendente. Pouco mais de 

três séculos se passaram e o homem foi capaz de controlar doenças como a tuberculose, a 

malária e várias outras, dividir o átomo, voar e ir à lua.  

Para a obtenção desses e outros avanços, o homem criou situações conflituosas e 

exerceu uma intervenção impactante na natureza. A atividade industrial, por exemplo, é 

responsável pela emissão de grande quantidade de gases prejudiciais à atmosfera; o despejo 

de produtos químicos no solo e nos rios também está incluso na conta que se paga para 
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usufruir dos avanços científicos e tecnológicos. A conquista de novos avanços certamente 

provocará impactos e alguns deles poderão afetar significativamente o meio ambiente.  

A certeza da existência desses impactos vem despertando na sociedade mais 

esclarecida grande preocupação, fazendo com que a mesma venha alertar os menos 

informados acerca dos perigos iminentes a que todos estão sujeitos. Uma das consequências 

dessas vozes de aviso que ecoaram na sociedade mundial foi a necessidade de desenvolver 

uma consciência ecológica global que será objeto de estudo no quarto capítulo deste trabalho. 

No entanto, para concluir o relato de alguns grandes eventos que impactaram a relação 

estabelecida entre o homem e a natureza, faz-se necessário trazer o terceiro momento pelo 

qual o homem impactou o meio ambiente, o segundo significativo: o processo desorganizado 

de urbanização. 

 

2.3 O desenvolvimento da relação homem/natureza e os impactos ao meio ambiente 

decorrentes do processo descontrolado e desorganizado de urbanização 

 

Durante o desenvolver deste capítulo, esta pesquisa procurou relatar, de forma 

evolutiva, os acontecimentos que acredita terem resultado em uma maior intervenção do 

homem sobre o meio ambiente. Não desconsiderando a existência de outros impactos de 

similar intensidade, procurou-se a evolução histórica da relação homem/natureza em três 

momentos importantes, quais sejam, a formação da sociedade, a Revolução Industrial e, 

agora, o processo desordenado de Urbanização. 

Observou-se que o primeiro grande momento de impacto ocorreu quando os 

indivíduos decidiram aglomerar-se e, com isso, abandonaram a forma nômade de viver. Tais 

fatos proporcionaram uma maior fixação do homem em uma determinada localidade e, por 

conseguinte, permitiram uma maior e mais densa exploração dos recursos naturais nela 

encontrados. Conforme apresentado anteriormente, essa primeira intervenção não foi 

suficiente para causar maiores prejuízos ao ambiente, pois permitia que a natureza, apesar de 

explorada, se recompusesse. 

Abordou-se também o segundo momento de relevante impacto do homem sobre o 

meio ambiente, qual seja, a Revolução Industrial. Com o passar dos anos, os aglomerados 

evoluíram; surgiu o comércio e, com ele, houve a constituição dos burgos. Com o advento da 

industrialização, a intensa atividade comercial foi sucedida pela atividade industrial que, 

diferentemente do estágio anterior, passou a apresentar impactos negativos bem mais 

significativos ao meio ambiente. Além da intensa intervenção do homem sobre a natureza, 
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pois a manutenção do acelerado e lucrativo processo de produção necessitava de uma maior 

extração de recursos naturais, esta nova atividade fez com que famílias começassem a se 

instalar próximas às regiões onde as indústrias estavam implantadas, provocando, com isso, a 

ampliação dos burgos e a constituição e o desenvolvimento das cidades. 

O objetivo dessa retomada histórica foi introduzir o terceiro momento no qual o 

homem impactou a natureza, qual seja, o processo de urbanização. Com a industrialização 

alcançando o campo, contribuiu diretamente para o êxodo rural e, consequentemente, para o 

processo desorganizado de urbanização. A possibilidade de substituição do trabalho braçal no 

campo pelo mecanizado nas cidades possibilitou a formação de uma nova classe, a operária, 

que muitas vezes não encontrou os requisitos necessários para o seu assentamento nas 

cidades. Se por um lado o processo de industrialização possibilitou ao homem atingir lucros e 

conquistar benefícios nunca antes alcançados, por outro trouxe efeitos colaterais indesejáveis 

como a concentração na urbe, nem sempre planejada, e a poluição. 

Após a Revolução Industrial alcançar o campo, a antiga e impactante atividade 

agrícola foi potencializada e intensificada com a substituição da enxada pelo trator. Com isso, 

houve aumento da produção e, consequentemente, dos lucros. Explica José Augusto de Pádua 

que o crescimento da urbanização e da industrialização se superpôs a uma estrutura agrária 

essencialmente concentrada e implantou uma rápida dinâmica de transformação da economia 

rural para o desenvolvimento de um complexo agroindustrial, fundado na motomecanização, 

na irrigação e no uso crescente de insumos químicos (PADUA, 2002, p. 51). Entretanto, 

atrelados aos bons resultados econômicos, estavam os reflexos prejudiciais ao meio natural, 

pois, a industrialização, ao intensificar sua exploração sobre os recursos naturais, impactou 

significativamente o meio ambiente.  

Com a indústria impactando o campo, substituindo a mão de obra rural, a antiga 

população rural interferiu no meio urbano, pois o homem do campo, na busca por qualidade 

de vida, partiu em grande quantidade para os centros urbanos, fazendo com que as cidades 

sofressem um vertiginoso aumento no seu contingente populacional. Esse crescimento 

exacerbado, descontrolado da população urbana trouxe e continua trazendo desastrosos 

reflexos para o meio ambiente. Além de proporcionar esse aumento elevado da população 

urbana, é responsável pela pauperização das sociedades afetadas. As cidades, conforme dito, 

não possuíam estrutura para receber e acomodar esse contingente, e, tampouco, recursos para 

proporcionar a todos o mínimo de qualidade de vida.  
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Para se ter ideia, em dados numéricos, Pádua traz os reflexos daquilo que ele 

denominou de “desruralização”5. Segundo ele, na década de 1940, a população urbana 

brasileira era de 31,2%. Sessenta anos depois, essa população atingiu o percentual de 81,2%, 

significando um aumento de 138 milhões de pessoa nas cidades (PADUA, 2002, p.50). Essas 

dezenas de milhões de pessoas, complementa o autor, “migraram dos campos para as cidades, 

em algumas décadas, sem que os governos locais investissem no atendimento das 

necessidades mínimas de saneamento e moradia para elas” (PADUA, 2002, p. 51). Em dados 

mais atuais, conforme o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas, IBGE, aproximadamente 85% da população brasileira se encontra nas cidades, 

demonstrando o intenso processo de urbanização no Brasil (IBGE, 2010).  

Ao processo desorganizado, sem planejamento, desarticulado de urbanização 

ocorrido nas cidades, em especial as brasileiras, pode ser atribuída a responsabilidade de 

grande parte dos impactos significativos causados ao meio ambiente. Nesse sentido, Suellen 

Silva Pereira (2012, p. 90), considera as cidades como produto da ação humana sobre a 

natureza e, sobre essa ação, pautada na busca desenfreada pelo desenvolvimento e na 

consequente satisfação pessoal, recai grande parte dos problemas ambientais. Reforça tal 

entendimento Adilson de Abreu Dallari (2011, p. 75), ao afirmar que a forma acelerada e 

intermitente do processo de urbanização no Brasil não ofereceu tempo para as cidades se 

organizarem, o que gerou vários problemas, entre eles, a falta de habitação e de saneamento 

básico. 

Esses problemas constituem-se em pontos delicados, sendo o primeiro deles o fato de 

grande parte das sociedades e, posteriormente, dos burgos se organizaram e desenvolveram 

em regiões próximas a recursos hídricos ou a polos comerciais e industriais. Outra questão foi 

a necessidade de construir mais moradias, pois, para isso, florestas e áreas relevantes para a 

estrutura ambiental foram desmatadas. Essa atividade de construção de moradias é hoje 

representada pela construção civil, que, conforme se verá mais a frente, tornou-se uma das 

atividades mais degradantes do meio ambiente. O terceiro ponto de relevância para o 

ambiente, comum aos centros urbanos, foi a necessidade de abertura e pavimentação de ruas, 

avenidas e rodovias, sendo responsável por aquilo que se denomina de impermeabilização. 

                                                           
5 Segundo José Augusto de Pádua (2002, p. 50), com a retirada do homem do campo de suas origens, grande 

parcela da população passou por uma transformação que o autor denominou de “desruralização”. Segundo ele, 

não se pode atribuir a esse fenômeno o nome de urbanização, uma vez que não houve, na época, vontade política 

capaz de desenvolver um processo de reforma agrária de forma a permitir o assentamento dessa população em 

um ambiente agrário mais democrático. Afirma ainda o autor que grandes “contingentes da população foram 

forçados a abandonar ou modificar radicalmente o seu modo de vida sem receber o apoio necessário para, pelo 

menos, adaptarem-se com alguma dignidade às suas novas condições” (PADUA, 2002, p. 51). 
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Tal fenômeno, associado à disposição inadequada de resíduos sólidos, acarreta consequências 

negativas ao meio ambiente. 

Para Pereira (2012, p. 89), o meio urbano, durante décadas, apresentou um 

crescimento intenso, desordenado e acelerado, trazendo como consequência, principalmente 

para os países em desenvolvimento, um ambiente degradado. Gomes e Soares afirmam, em 

tom de advertência, ser essa crescente urbanização da humanidade motivo de preocupação 

para os profissionais e segmentos relacionados à proteção do meio ambiente, pois, segundo os 

autores, as cidades avançam apresentando um crescimento rápido e, muitas delas, sem o 

devido planejamento, contribuindo para uma maior deterioração do espaço urbano (GOMES; 

SOARES, 2004, p. 22). 

As abordagens até aqui trazidas pretenderam apenas apresentar como o homem, 

desde os primórdios de sua existência, vem impactando o meio natural. Procurou-se 

evidenciar que, apesar de todo contato humano com o ambiente ser impactante, esse contato 

somente passou a ser significativo a partir da Revolução Industrial e do processo de 

urbanização das cidades. 

No próximo capítulo, não objetivando esgotar o tema, mas apenas confirmar a ideia 

de que grande parte dos atuais impactos significativos causados ao meio ambiente decorre da 

conduta humana, serão trazidos alguns problemas enfrentados pelo homem e pela sociedade. 

Esses problemas decorrem em razão desses três momentos ocorridos na história evolutiva do 

homem e da sociedade. 
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3  O AGIR HUMANO E SEUS REFLEXOS IMPACTANTES AO MEIO 

AMBIENTE NA ATUALIDADE 

 

Ao longo do capítulo anterior, procurou-se evidenciar os níveis de atuação do 

homem sobre seu habitat no decorrer da história. Constatou-se que, durante milhares de anos, 

o homem retira da natureza os recursos necessários para a sua sobrevivência, e esta, por sua 

vez, de forma não imediata, em uma certa época, reagia a essa ação exploratória, 

recompondo-se ao seu modo. No entanto, em tempos atuais, devido à intensidade e à 

irracionalidade das ações antrópicas, o meio natural passou a não mais conseguir se recuperar, 

e o reestabelecimento do equilíbrio tornou-se inviabilizado. 

Como exemplo desse agir intenso e irracional, Delsio Natal, Carmem Beatriaz Taipe-

lago, Julio Cesar Rosa e Paulo Roberto Urbinatti trazem o acelerado crescimento da 

população humana que exerce severa pressão sobre os resíduos de ambientes naturais que 

ainda subsistem” (NATAL et al, 2014, p. 91). A severidade dessa pressão foi, por Prado 

Filho, quantificada, pois o autor, citado por Bárbara Zanicotti Leite e Urivald Pawlowsky 

(2005, p. 96), afirma que o uso dos recursos naturais pela humanidade é elevado ao ponto de 

essa exploração exceder em 20% a capacidade que o planeta possui de repô-los. Com isso, o 

homem avança sobre os estoques naturais da Terra, independentemente de serem renováveis 

ou não.  

De semelhante modo assevera Sidney Guerra (2012, p. 25) alertando que o 

crescimento do sistema econômico e a consequente mudança no sistema ecológico estão 

acarretando o exaurimento dos recursos naturais. Segundo o autor, o homem está 

ultrapassando os limites da capacidade de suporte natural do planeta, provocando o 

desencadeamento de uma crise ambiental que trará sérios prejuízos para a humanidade.  

Para melhor delinear essa questão, nos próximos tópicos, serão abordadas algumas 

consequências atuais decorrentes da atividade humana que, praticadas ao longo do tempo, 

resultaram em graves problemas para o meio natural. Mais especificamente, serão 

contemplados ações que afetam à qualidade dos três principais recursos naturais do planeta, 

quais sejam, ar, água (superficial e subterrânea) e solo. 
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3.1 Tópicos acerca da atividade humana e seus reflexos significativamente 

impactantes à qualidade do ar e a saúde do homem  

 

Tomando como ponto de partida os centros urbanos, algumas cidades, em seu 

processo de constituição, desenvolveram-se próximas a regiões abastecidas por recursos 

hídricos e/ou em torno de polos comerciais que, posteriormente, evoluíram para centros 

industriais. Sob o ponto de vista ambiental, ambas as situações não foram opções saudáveis 

para o homem e, tampouco benéficas para o meio ambiente, pois, conforme será evidenciado 

adiante, as atividades desenvolvidas pelas cidades, entre elas a própria atividade industrial, o 

impactam significativamente. 

Atendo-se à questão pertinente à qualidade do ar, pode-se adiantar, sem muito 

esforço comprobatório, que esse recurso natural é constituído de fundamental importância 

para o homem. Explica Mucci que o ar é constituído de componentes importantes para a 

maioria dos seres vivos, por exemplo, o oxigênio, necessário para a respiração, e o gás 

carbônico, útil para a fotossíntese. O ar também é utilizado como suporte e locomoção por 

muitos organismos, tais como insetos, aves, sementes aladas, mamíferos alados etc., sem se 

esquecer do fato de ser um “importante meio de dispersão de sementes, pólen e esporos, e 

protege, contra radiações perigosas, à saúde humana” (MUCCI, 2014, p. 21). 

A existência dos seres animais e vegetais depende da preservação da qualidade do ar, 

devendo o homem, sob pena de comprometer sua própria permanência neste planeta, evitar 

comportamentos que favoreçam a poluição desse recurso. Relativamente à poluição do ar, 

Fernanda Vasconcelos Fonseca Tavares et al (2010, p. 315) a definem como a “liberação na 

atmosfera de qualquer substância (partícula ou gás) que altere a constituição natural do ar, 

afetando negativamente espécies animais e vegetais ou provocando modificações físico-

químicas nos minerais”. No mesmo sentido se dá a conceituação trazida por Sandra Costa de 

Oliveira e Maria Cecília Focesi Pelicioni (2014, p.967), que consideram a poluição do ar 

como “qualquer tipo de alteração do meio natural capaz de causar prejuízos à saúde humana, 

à fauna, à flora e aos recursos naturais em geral” (OLIVEIRA; PELICIONI, 2014, p. 967). 

Sendo a poluição atmosférica qualquer alteração na constituição natural do ar, 

conhecer algumas atividades humanas capazes de causá-la é necessário. Dessa forma, inicia-

se este tópico abordando duas principais atividades emissoras de gases e/ou partículas na 

atmosfera, quais sejam, a intensa atividade industrial e o grande tráfego de veículos. Explica 

Mucci que as emissões decorrentes dos escapamentos dos veículos e das chaminés das 
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fábricas são prejudiciais à saúde humana, podendo ser consideradas como as principais fontes 

de poluição do ar” (MUCCI, 2014, p. 21). 

No mesmo sentido, João Vicente de Assunção e Tadeu Fabrício Malheiros (2014, p. 

148) entendem que os processos industriais, a metalurgia e os automóveis são os principais 

agentes poluidores do ar. Segundo os autores, “98% da emissão de monóxido de carbono, 

97% dos hidrocarbonetos e 96% dos óxidos de nitrogênio” decorrem dos escapamentos dos 

veículos automotores (ASSUNÃO; MALHEIROS, 2009, p. 162). Esses também são os 

principais responsáveis pela emissão de substâncias como o dióxido de enxofre e materiais 

particulados inaláveis6 (ASSUNÇÃO; MALHEIROS, 2014, p. 177). 

Nas grandes cidades, o grande fluxo de veículos é responsável pela péssima 

qualidade do ar. Para exemplificar, Oliveira e Pelicioni (2014, p. 966) trazem as cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e a Cidade do México, que, devido a grande 

quantidade de veículos, possuem elevadas taxas de poluição. São Paulo, por exemplo, recebe 

todos os dias cerca de 700 veículos novos. – em 1977, São Paulo possuía 4,7 milhões de 

veículos e, atualmente, esse número ultrapassa os sete milhões (OLIVEIRA E PELICIONI, 

2014, p. 973). 

Talvez a quantidade de veículos que circula pelas ruas, avenidas e rodovias 

brasileiras, no que se refere à poluição do ar, seria irrelevante se a energia que move grande 

parte desses veículos não decorresse da queima de combustíveis fósseis. O elevado tráfego 

nos centros urbanos potencializa as emissões dos gases decorrentes da queima desse 

combustível, afetando sobremaneira a qualidade do ar nessas localidades. Mesmo o Brasil 

possuindo parte considerável de sua energia elétrica gerada por hidroelétricas, o consumo de 

energia alimentado por recursos não renováveis é bastante elevado. De acordo com a Resenha 

Enegética Brasileira do Ministério de Minas Energia, MME, 60,6% da energia produzida no 

país são provenientes de recursos não renováveis e apenas 39,4% dos recursos renováveis. Do 

total da energia produzida, 59,3% oriundas de recursos fósseis. (BRASIL, 2015, p. 05). 

                                                           
6 Os veículos são capazes de emitir um dos mais expressivos poluentes atmosféricos, o Material 

Particulado (MP). Classificado como 10MP e 5,2MP , respectivamente, diâmetro menor que 10µm e 

diâmetro menor que 2,5µm, a lesividade do material particulado está relacionada com o seu diâmetro, 

pois, quanto menor o for maior será a possibilidade de penetração no sistema respiratório humano, 

tornando-se mais agressivo. O material particulado cujo diâmetro é menor que 2,5, por exemplo, tem 

capacidade de penetração e alojamento nos alvéolos pulmonares, o que o torna ainda mais prejudicial 

à saúde humana. Nesse sentido, explica World Health Organization, WHO, através das Guías de calidad 

del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ao 

afirmar que os efeitos do MP sobre a saúde humana dependem de sua capacidade de penetração no 

sistema respiratório humano (WHO, 2005). 
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A emissão descontrolada na atmosfera de gases como o monóxido de carbono e o 

enxofre, ambos decorrentes da queima de combustíveis fósseis, representa uma ameaça à 

saúde do homem, contaminando não somente a atmosfera como também os vegetais e o solo. 

Mucci (2014, p. 22) explica que alguns poluentes têm a capacidade de penetrar nas células 

dos vegetais, já outros podem, com as chuvas, penetrar o solo e, com isso, serem absorvidos 

pelas raízes. 

A poluição do ar também pode, como dito, afetar a saúde do homem. Pelos pulmões 

de uma pessoa adulta, conforme lecionam Assunção e Malheiros (2014, p. 167), passam, 

aproximadamente, 10.000 litros de ar. Este, ao alcançar as partes mais profundas do aparelho 

respiratório, entra em contato com os alvéolos pulmonares e encontra a corrente sanguínea 

que se incumbe de fornecer todo o oxigênio necessário para o homem. Devido a essa 

importante tarefa desempenhada pelo aparelho respiratório, a espécie humana deve se 

preocupar com a qualidade do ar a ser inalado, pois, se o mesmo estiver poluído, dependendo 

da substância nele contida e a quantidade inspirada, danos sérios à saúde do homem podem 

ocorrer. Explica Cyro Albuquerque Neto7, que a exposição do homem ao monóxido de 

carbono, por exemplo, pode provocar reações que variariam de uma simples dor de cabeça até 

o óbito do indivíduo.  

Nalini afirma que a inalação de dióxido de enxofre e de nitrogênio é responsável pela 

morte de três milhões de pessoas por ano, sendo a população infantil a mais afetada (NALINI, 

2012, XII). Também a vida intrauterina é afetada pela poluição atmosférica; Willes (1997), 

afirma que estudos têm demonstrando a existência de uma relação entre a poluição do ar com 

a mortalidade intrauterina. Doenças cardiovasculares, perturbação da visão, diminuição dos 

reflexos, abortos e, até mesmo, a síndrome de morte súbita infantil estão associados à 

poluição atmosférica (WILLES apud OLIVEIRA; PELICIONI, 2014, p. 971). Em dados mais 

precisos, Daniel Luzzi afirma que dois milhões de pessoas morrem anualmente por 

contaminação do ar (LUZZI, 2014, p. 448). Para Glauco Rodrigo Kozerski e Sônia Corina 

                                                           
7 Cyro Albuquerque Neto, em sua dissertação de mestrado, explica que a função do sistema respiratório é 

abastecer os tecidos com oxigênio e, ao mesmo tempo, eliminar o gás carbono gerado pelos mesmos. Segundo o 

autor, o sangue é o responsável pelo transporte de oxigênio, pois o oxigênio reage muito bem com a 

hemoglobina. Salienta o autor que o transporte do gás carbônico no organismo humano se dá da mesma forma e 

com maior facilidade, pois o monóxido de carbono possui 250 vezes maior afinidade com a hemoglobina do que 

o oxigênio, formando um composto denominado de carboxihemoglobina – COHb.  A presença dessa substância 

no sangue diminui a capacidade de transporte do oxigênio aos tecidos. Se a concentração de CO no ar for 

inferior a 2%, a inalação desse ar poderá causar no indivíduo alteração sutil de comportamento; entre 2% a 5%, a 

inalação afetará o sistema nervoso central, causando falhas na visão e alteração nas funções motoras; de 5% a 

10%, provocará alterações cardiovasculares; de 10% a 20%, poderá provocar dificuldade visual, cefaleia, dores 

abdominais, desmaios, paralisias e distúrbios respiratórios. Por fim, se o ar inalado contiver 50% de CO, poderá 

ocorrer o bloqueio das funções respiratórias, coma e a morte (NETO, 2005).  
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Hess (2006, p. 113), vários estudos comprovaram o desenvolvimento de doenças graves como 

câncer, hipertensão, cardiopatias, acidentes vasculares e problemas respiratórios na população 

urbana, devido à emissão de materiais tóxicos pelos veículos automotores na atmosfera. 

Outro grave problema decorrente da queima de combustíveis fósseis e da emissão 

descontrolada de alguns gases na atmosfera é o fenômeno popularmente conhecido como 

efeito estufa, ou seja, o aquecimento global. A utilização desses combustíveis para gerarem 

energia, além de prejudicar a saúde humana, colabora para a ocorrência desse fenômeno.  

Tal fenômeno, conforme explica Mucci, é caracterizado pela elevação da 

temperatura da Terra em razão das emissões excessivas de gases na atmosfera. O principal 

agente causador desse fenômeno é o gás carbônico decorrente da combustão do carvão, da 

madeira e do petróleo. Segundo o autor, como consequência desse fenômeno está “a alteração 

do clima, o que favorece a ocorrência de furacões, tempestades e até terremotos ou o degelo 

das calotas polares” (MUCCI, 2014, p. 23). 

Provocada pelos denominados GEE (Gases de Efeito Estufa), a elevação da 

temperatura terrena pode desencadear outras formas de poluição e contaminação ambiental. 

Nalini (2010, p. X) prevê que, em meados deste século, a concentração de dióxido de carbono 

na atmosfera dobrará e, com isso, a temperatura média da superfície terrena, que no último 

século subiu meio grau, elevar-se-á a 5,8 graus. Sendo assim, estima o autor que além de 

alguns habitats estarem condenados ao desaparecimento, espécies nocivas de mosquitos 

surgirão e proliferarão, propagando várias doenças entre os homens.  

Nalini (2010, p. XI) explica que no Peru a geleira Qori Kalis já recuou 800 metros 

entre os anos de 1983 e 2001, estando tendente a desaparecer até a chegada do ano de 2020. 

Segundo o autor, o derretimento das geleiras poderá provocar, através da submersão, o 

desaparecimento de ilhas e praias, fazendo com que inúmeras cidades à beira mar sejam 

inundadas. 

A elevação do índice de mortalidade de pessoas decorrente de problemas 

cardiorrespiratórios, neoplasias, intoxicações, doenças por vetores, catástrofes ambientais, tais 

como os furacões, terremotos e, em tese, pelo degelo das calotas polares, tem sua causa 

atribuída, grande parte, à poluição da atmosfera. O homem, sabedor dessa causa, tem como 

obrigação evitá-la ou, pelo menos, mitigar sua incidência, bastando apenas, conforme 

lecionam Assunção e Malheiros (2014, p. 150), alcançar níveis adequados de qualidade do ar, 

sendo importante, para isso, “mudanças no estilo de vida da sociedade e da sua relação com a 

natureza”. A emissão de gases como o monóxido de carbono, o enxofre, o dióxido de carbono 

e outros poderia ser reduzida se o homem diminuísse a queima de combustíveis fósseis, por 



42 
 

exemplo. Paralelamente a essa redução, o desenvolvimento de novas matrizes energéticas 

contribuiria para tal finalidade, todavia, não é o que aparenta ocorrer.  

Para verificar essa não ocorrência, basta ler o texto trazido por Assunção e 

Malheiros8, no qual os autores abordam a relação das ações antrópicas que mais poluem o 

ambiente atmosférico, e compará-lo com o cotidiano da sociedade brasileira. Fazendo isso, 

perceber-se-á que a maioria ou quase a totalidade das ações nele descritas são ainda 

praticadas.  

Como se verá nos tópicos subsequentes, algumas condutas acima narradas não se 

limitam a comprometer apenas a qualidade do ar, elas, juntamente com outras, também 

impactam significativamente a qualidade do solo e dos recursos hídricos. No próximo tópico, 

serão abordadas algumas situações responsáveis pela degradação do solo, oriundas do 

comportamento diário desempenhado pelo homem no ambiente em que reside. 

 

3.2 Tópicos acerca da atividade humana e seus reflexos significativamente 

impactantes a qualidade do solo e a saúde do homem 

 

“O solo é formado pela alteração da rocha-mãe ou matriz, provocada pela interação 

de processos de natureza física, química e biológica que levam à degradação dessa rocha” 

(MUCCI, 2014, p. 24). Pode-se dizer que o solo nada mais é do que “o sumário ou extrato de 

todos os fatores do ambiente humano. Ele vive em equilíbrio dinâmico com todos os 

elementos determinantes de suas características: clima, os materiais de origem, a topografia, a 

biota e o tempo” (NALINI, 2010, p. 108).  

Para Wanda Maria Risso Gunther, o solo é um recurso natural finito e importante 

para o ambiente. Por ser um recurso, deverá ser utilizado sem que afete sua qualidade natural, 

pois isso pode comprometer seu uso atual e futuro, provocando impactos econômicos, sociais, 

ambientais e à saúde humana (GUNTHER, 2014, p. 215). 

                                                           

8 Segundo João Vicente de Assunção e Tadeu Fabrício Malheiros, em seu artigo denominado “Poluição 

Atmosférica”, entre as condutas humanas que mais poluem a atmosfera pode-se citar os diversos processos e 

operações da atividade industrial; a queima de combustível tanto na indústria quanto nos transportes; o 

cozimento de alimentos; as queimadas; a queima de lixo ao ar livre, bem como sua incineração; a limpeza de 

roupa a seco; poeiras fugitivas em geral relativas à movimentação de veículos, vias sem pavimentação, também 

as provenientes de demolições na construção civil e, também, movimentação de terra em geral; comercialização 

e armazenamento de produtos voláteis, tais como gasolina e solventes; estações de tratamento de esgoto 

doméstico e industriais e aterros de resíduos (ASSUNÇÃO E MALHEIROS, 2014, p. 177). 
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Várias são as atividades criadas e desenvolvidas pelo homem que afetam o solo. 

Nalini (2010, p. 108) afirma que qualquer interferência humana que poluir um dos elementos 

determinados como componentes desse sumário de fatores do ambiente, tais como o clima, os 

materiais de origem, a topografia, a biota e o tempo, afetará também o solo. Dessa forma, 

iniciando a descrição dessas intromissões antrópicas, cita-se o desmatamento e sua 

consequência. O homem, ao desmatar uma determinada região, poderá desencadear o 

processo de erosão do solo, pois, conforme explica Gunther, as raízes das vegetações 

funcionam como um elemento fixador do solo. Uma vez perdidas, o solo estará sujeito às 

ações dos ventos que poderão provocar a erosão (GUNTHER, 2014, p. 224).  

Além do desmatamento, as queimadas também são atividades agressivas ao solo, 

podendo ocorrer de forma natural, através da combustão espontânea em período de seca, ou 

desencadeadas pelo homem. Alguns trabalhadores rurais, por a considerarem mais rápida e 

menos trabalhosa, utilizam-se da queimada com o intuito de limpar o terreno para dar início 

ao plantio. Essa prática é prejudicial à qualidade dos recursos naturais encontrados no solo. 

Nalini (2010, p. 103) explica que esse procedimento provoca a morte dos micro-organismos 

existentes no interior do solo de forma a resultar na eliminação de todos os nutrientes dele 

provenientes. Sugere o autor, que as queimadas sejam combatidas através de um amplo 

projeto de educação, abarcando as pessoas diretamente envolvidas com trabalho agrícola e 

também a sociedade em geral, uma vez que o homem, agricultor ou não, através de 

comportamentos como abandonar o cigarro na beira das estradas ou lançar balões em festas 

comemorativas vem causando significativas queimadas em solo pátrio (NALINI, 2010, p. 

103). 

Outra atividade humana prejudicial ao solo e também praticada no exercício da 

atividade agrícola é a utilização de produtos químicos prejudiciais ao ambiente e à saúde 

humana. Explica Gunther que: 

 

Os denominados agrotóxicos podem apresentar problemas ambientais e de 

contaminação do solo, por sua aplicação inadequada ou em demasia, por causa da 

presença de impurezas nos produtos aplicados ou por levarem a uma acidificação do 

terreno. Como consequência da utilização de agrotóxicos, tem-se a persistência no 

solo, o acúmulo na cadeia alimentar, a contaminação das águas e alimentos e o 

acúmulo de embalagens não destruídas (GUNTHER, 2014, p. 225). 

 

Sobre a nocividade dos agrotóxicos, explica Mucci que suas substâncias podem 

afetar o cérebro e o fígado humano, provocando, na maior parte das situações, lesões 

irreversíveis que, nos casos mais graves, podem levar ao óbito (MUCCI, 2014, p. 28). 
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Também a atividade extrativista de mineração não escapa da relação trazida por 

Gunther. Afirma a autora que a mineração, em razão da abrangência que a área de extração ou 

lavra pode alcançar, é dotada de um enorme potencial de degradação dos solos. Tal atividade, 

além de modificar a paisagem e afetar as águas, produz resíduos não aproveitados (rejeitos) 

que, em geral, são deixados sobre o solo (GUNTHER, 2014, p. 225). 

Outro fator desfavorável é a forma como o homem utiliza o solo para a sua 

ocupação. A degradação do meio ambiente estabelece uma relação direta com essa ocupação 

e, principalmente, com o processo de urbanização descontrolado. Para Pereira (2012, p. 90), à 

medida que a concentração de pessoas aumenta se eleva também a degradação do ambiente. 

Gunther, por sua vez, explica que 

 

a urbanização crescente pela qual têm passado as cidades, destacadamente nos 

países em desenvolvimento, e o uso desordenado do espaço, decorrente da ausência 

de planejamento e zoneamento urbano, resultam na ocupação aleatória do solo, a 

qual não tem respeitado sua vocação natural (GUNTHER, 2014, p. 224-225). 

 

Do aumento descontrolado da população decorre outra consequência prejudicial ao 

solo, qual seja, a massiva geração de resíduos sólidos urbanos e a sua consequente disposição 

inadequada. Para José Cláudio Junqueira Ribeiro, resíduos sólidos urbanos são “os materiais 

descartados, que sobram de um processo de produção ou de consumo, considerados sem 

utilidade, sem valor, indesejáveis, muitas vezes, genericamente denominados lixos”. Explica o 

autor que aqueles gerados pelas atividades domésticas, bem como os gerados pelos serviços 

públicos de limpeza urbana (varrição de ruas, praças, limpeza de bueiros, etc.), são assim 

denominados (RIBEIRO, 2013, p. 21). 

Pereira (2012, p. 91) acredita que a expansão populacional e o crescimento urbano 

descontrolado resultaram na produção e no acúmulo de resíduos sólidos, impactando as 

cidades tanto no aspecto social (quando ele se dá em vias públicas, disposição final 

inadequada, entre outros modos) quanto no quesito ambiental (poluição visual, proliferação de 

vetores, poluição do solo, do ar e das águas). Nesse sentido, Ribeiro afirma: 

   

O crescimento da população urbana somado ao desenvolvimento econômico e 

tecnológico, que muito potencializam a sociedade de consumo, vem proporcionando 

aumento e diversificação significativos na geração dos RSU, revelando-se como um 

dos grandes problemas ambientais em todo o mundo (RIBEIRO, 2013, p. 25). 

 

Sua geração exacerbada associada à falta de estrutura para a sua destinação resulta 

em um atual problema a ser enfrentado pelas autoridades municipais. Explica Mucci (2014, p. 
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27) que o “lixo exposto ao ar livre constitui um sério problema de saúde pública, uma vez que 

propicia o desenvolvimento de vetores como artrópodes e roedores9 que transmitem doenças 

como leptospirose e peste bubônica”. 

 A Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, previu, 

em seu art. 54, que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ser 

implantada, em até quatro anos, após a data de sua publicação. No entanto, em razão das 

complexidades que permeiam a questão, dentre essas, a falta de estruturas dos municípios 

brasileiros, lembre-se: urbanizados de forma desorganizada, o cumprimento desta obrigação 

foi inviabilizado. 

A questão não é simples, é delicada, todavia, não se olvidando de suas 

complexidades, os municípios não podem escudar-se por detrás delas, pois, ao lixo tem que 

ser dada a destinação adequada, sob pena de comprometimento da qualidade de diversos 

recursos naturais necessários ao homem, colocando em risco a saúde e o bem-estar social.  

Afirma Gunther (2014, p. 222) que, tradicionalmente, o solo vem sendo utilizado 

como “receptor de substâncias resultantes das atividades humanas, principalmente para a 

disposição final de resíduos”. Por ser uma rápida medida e menos dispendiosa, o homem 

encontrou no solo um destino para os resíduos por ele gerado. 

 José Afonso da Silva alerta sobre o alcance que a poluição por resíduos sólidos é 

capaz de obter. Segundo o autor: 

 

Os resíduos, dejetos, rejeitos, mesmo os não perigosos, quando atirados ao solo ou 

lançados no subsolo sem as cautelas recomendadas pelas normas de proteção do 

ambiente, prejudicam a qualidade deste, a qualidade das águas, por sua penetração 

nos lençóis freáticos em consequência especialmente das chuvas que arrastam 

consigo para o interior da terra os elementos daninhos desses rejeitos (SILVA, 2009, 

p. 99). 
 

Atualmente, um dos grandes responsáveis pela geração de resíduos sólidos é a 

atividade de construção civil. Conforme já abordado, o processo mal planejado de 

urbanização fez surgir a necessidade de se construir moradias e, para isso, grande foi a 

                                                           
9 Segundo Gunther, o rato possui quatro vias distintas de transmissão de doenças: a urina (leptospirose); as fezes 

(salmoneloses); a mordida (febres por mordedura de rato); e os ectoparasitas (pulgas, peste bubônica e tifo 

murinho). Também há registro de ataques realizados por esses roedores às crianças, mendigos e inválidos, 

levando-os, em alguns casos, à morte. As moscas, que se desenvolvem em matéria orgânica em decomposição, 

facilmente encontradas em lixões, podem abrigar em seu corpo mais de cem espécies diferentes de agentes 

patogênicos, tais como bactérias, vírus e protozoários. Já os mosquitos, que proliferam em água estagnada, 

podem transmitir a malária, a doença de chagas, a dengue, entre outras. Por fim, as baratas causam inúmeros 

problemas que vão do mau cheiro à transmissão de diversas doenças causadas por bactérias ou protozoários. 

(GUNTHER, 2014, p. 231-232). 
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importância dessa atividade. Atuando para o desenvolvimento urbano, as obras de engenharia 

civil possibilitaram a construção de habitações, prédios comerciais, ruas, avenidas, viadutos, 

etc., no entanto, paralelamente a todo esse avanço, essa atividade, devido à elevada geração de 

resíduos sólidos urbanos, afeta diretamente a qualidade do solo. 

Considerada por John e Agopyan como sendo a maior geradora de resíduos sólidos, a 

construção civil é também a responsável por 15% a 50% do consumo de recursos naturais 

(JOHN; AGOPYAN, 1998). Pinto, por sua vez, reforça essa afirmação, ao asseverar que a 

quantidade de resíduos gerados em uma cidade pela Construção Civil, RCC (Resíduos da 

Construção Civil) pode, muitas vezes, igualar-se ou até se sobrepor à quantidade de resíduos 

produzidos pela comunidade local (PINTO, 1999). 

Explica José Cláudio Juqueira Ribeiro: 

 

Os RCCs devem ter o gerenciamento adequado, pois, apesar de serem considerados 

de baixa periculosidade, causam impacto pelo grande volume de geração, 

apresentando graves problemas na maioria das cidades brasileiras, principalmente 

pela sua disposição irregular em áreas periféricas, terrenos baldios, margens de 

cursos de água. Estima-se que os resíduos da construção civil (RCC) gerados 

representam cerca de 50 a 70% da massa de resíduos sólidos gerados em nossas 

cidades (RIBEIRO, 2013, p. 26). 

 

Entre os problemas ambientais causados pela construção civil, afirmam Gardênia 

Oliveira David de Azevedo et al (2006, p. 66) está o depósito irregular de seus resíduos. 

Segundo os autores, essa situação vem contribuindo para o surgimento de pontos clandestinos 

de lixo, que, além de onerar os cofres públicos, devido aos gastos com sua remoção e 

disposição desses “lixos”, são responsáveis pela geração de mau cheiro, surgimento de 

doenças, obstrução de drenagem, inundações, deslizamento e a proliferação de insetos e 

animais nocivos. 

Ainda sobre a questão dos resíduos, não poderia deixar de mencionar os Resíduos de 

Serviço de Saúde (RSS). Estes, conforme leciona Ribeiro, anteriormente à Resolução 

CONAMA nº 358 de 2005, eram denominados de resíduos hospitalares. Atualmente, com a 

referida resolução, tais resíduos são definidos como “aqueles que se ocupam da saúde humana 

ou animal, como, por exemplo, os provenientes de hospitais, clínicas médicas e veterinárias, 

consultórios médicos e odontológicos, farmácias, drogarias, laboratórios, funerárias, 

necrotérios, etc.” (RIBEIRO, 2013, p. 27). 

Diógenes Baleeiro Neto e Paulo Engel Vieira, por sua vez, explicam que, 

diferentemente de países como os Estados Unidos da América, onde a classificação dos RSSs 

é feita conforme a fonte geradora, no Brasil, essa é realizada de acordo com os agentes 
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predominantes em sua constituição (NETO; VIEIRA, 2013, p 135). No Anexo I da Resolução 

nº. 358/2005, termos como “a possível presença de agentes biológicos”, ou “contendo 

substâncias químicas que podem apresentar riscos”, “materiais [...] que contenham 

radionuclídeos”, entre outros, demostram o critério afirmado pelos autores. Explica Ribeiro, 

que os RSSs correspondem a apenas 1% dos resíduos sólidos urbanos. E apenas 10% dos 

RSSs apresentam algum tipo de risco biológico, químico ou radiológico (RIBEIRO, 2013, p. 

30). Mesmo assim, é necessário dispô-los adequadamente. 

Caminhando um pouco mais no relato das atividades humanas que afetam o meio 

ambiente (o solo), outro fator preocupante para a questão ambiental e que também resulta do 

processo de urbanização é a impermeabilização do solo urbano. Esse fenômeno é provocado 

pela construção uma estrutura urbana que objetivou atender ao crescimento populacional, 

realizado, em alguns casos, de forma acelerada e descontrolada.  

Nina Simone Vilaverde Moura Fujimoto explica que: 

 

Os arruamentos, mesmo respeitando a topografia, acabam cortando e direcionando 

os fluxos hídricos, gerando padrões de drenagem não existentes. As ruas 

transformam-se em verdadeiros leitos pluviais durante os eventos chuvosos, 

canalizando e direcionando os fluxos para setores que anteriormente possuíam um 

sistema de drenagem diferente (FUJIMOTO, 2005, p. 78). 

 

A impermeabilização do solo “modifica o fluxo da água, tanto na superfície como 

em profundidade. As superfícies impermeabilizadas não permitem a infiltração da água no 

solo, assim como a circulação de ar e água” (FUJIMOTO, 2005, p. 78).  

Explica Mucci (2014, p. 28) que o “lixo depositado nas bocas de lobo ou nas vias de 

escoamento promove o seu entupimento e, consequentemente, o transbordamento das águas, 

podendo causar inundações”. O solo urbano impermeabilizado, associado à inadequada 

disposição dos resíduos sólidos gerados pelas atividades domésticas e pela construção civil, 

juntos geram consequências desastrosas para o meio socioambiental, pois os poucos pontos de 

escoamento são obstruídos pela concentração inadequada desses resíduos. 

Com a chegada das chuvas, as águas pluviais, que já não tinham muitos pontos de 

vazão, estando os poucos existentes bloqueados pelos resíduos maldispostos, formam grandes 

fluxos pluviais. Estes, ao percorrem as ruas e avenidas, acumulam-se e tomam dimensões 

capazes de inundar e derrubar casas, arrastar carros, contribuir para a proliferação de doenças 

e, o pior de tudo, provocar a mortalidade de pessoas e a mortandade de animais. Tais 

problemas são consequências de todo um processo de crescimento e desenvolvimento 

humano, social e urbano mal planejado pelo próprio homem. 



48 
 

3.3 Tópicos acerca da atividade humana e seus reflexos significativamente 

impactantes à qualidade das águas e à saúde do homem 

 

A água é sem dúvida um dos recursos naturais mais valiosos que o homem possui e 

do qual é dependente, pois a sua ausência ou inutilidade inviabilizaria a permanência humana 

neste planeta. Para o homem é impossível pensar em sobrevivência e manutenção de outras 

espécies existentes, animal ou vegetal, sem o consumo desse importante recurso natural. 

Sobre sua dependência relativamente a esse recurso, Drew ensina que antigos povos se 

desenvolveram em decorrência da sua abundância, enquanto outros se sucumbiram em virtude 

de sua ausência e/ou do abuso de sua utilização, trazendo como exemplos as antigas 

civilizações na Mesopotâmia, na Índia e na China (DREW, 2011, p. 87).  

Lineu José Bassoi (2014, p. 194) salienta que a “água é um recurso natural essencial, 

seja como componente de seres vivos ou como meio de vida de várias espécies vegetais e 

animais”. Afirma o autor que “é o constituinte inorgânico mais abundante na matéria viva. No 

homem, representa 60% do seu peso; nas plantas, atinge 90% e, em certos animais aquáticos, 

esse percentual chega a 98%” (BASSOI, 2014, p. 193). 

Reurysson Chagas de Sousa Morais e Carlos Ernando da Silva (2012, p. 41), ao 

descreverem sobre a importância dos recursos hídricos, afirmam que, além de manter o 

equilíbrio ecológico, a água tem como finalidade imediata a dessedentação dos homens, dos 

animais e dos vegetais, bem como pode ser utilizada em atividades de recreação humana. 

Apesar de a água aparentar-se abundante aos olhos humanos, José Afonso da Silva faz 

importantes considerações sobre sua utilização. Segundo ele, a água é um bem livre a ser 

consumido tanto pelo homem quanto pelo animal. Ela também é necessária na agricultura e na 

atividade industrial. No entanto, a utilização desse recurso não é livre a ponto de ser 

conspurcada a sua qualidade essencial, sua pureza, indispensável ao consumo (SILVA, 2009, 

p. 122). 

Apesar de grande parte de o globo terrestre ser constituída por água, mais 

precisamente 71% da superfície da Terra, não se pode cair na ilusão de que a água é um 

recurso natural abundante no planeta e, portanto, inesgotável. Alimentar tal entendimento, 

sem antes questionar-se a que quantidade e qualidade de água se estão referindo, seria 

enganoso.  
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Em dados mais precisos10, Nalini (2010, p. 40) explica que de toda reserva de água 

existente no planeta, 97,3% compõem os oceanos, 2,07% estão localizadas nas geleiras e 

calotas polares, restando apenas 0,63% de água potável, ou seja, própria para o consumo. 

Salienta o autor que, embora exista tecnologia para tornar potáveis as águas salobras ou as 

águas do mar, esse processo, denominado dessalinização, é ainda dispendioso, inviável 

economicamente, pois, além do impacto financeiro que as usinas de dessalinização provocam, 

o gasto em energia é bastante elevado. 

O Brasil é um país privilegiado quando o assunto é recursos hídricos. Segundo 

Bassoi (2014, p. 194), o solo pátrio possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, com 

cerca de 13,8% do deflúvio médio mundial (5.744 Km³/ano), no entanto, sua distribuição é 

desigual. A região Norte, por exemplo, abarca, aproximadamente, 7% da população brasileira 

e é abastecida por 68,5% dos recursos hídricos. Na região Nordeste vivem 29% dos 

brasileiros e a quantidade de água fornecida a eles é de 3%. Por fim, na região Sudeste, onde 

se localizam 43% da população e o maior parque industrial da América Latina, a 

disponibilidade de recursos hídricos é de apenas 6%.  

Os percentuais acima apresentados facilitam a compreensão do problema atual de 

abastecimento de água enfrentado pela cidade de São Paulo, exaustivamente trazido pelos 

meios de comunicação. A crise hídrica paulistana se torna ainda mais compreensível se se 

considerar que, há 15 anos, Benedito Braga Junior, em entrevista dada à folha de São Paulo, 

já alertava para o problema, advertindo: “São Paulo deveria parar de crescer”, pois o grande 

problema envolvendo a escassez de recurso hídrico era o saber balancear a oferta e a 

demanda. Na ocasião, Braga Junior afirmou que em um século a cidade de São Paulo passou 

de 100 mil habitantes para 16 milhões de pessoas, o que de fato causou um grande 

desequilíbrio no ambiente (Folha de São Paulo, 2000). A capital paulista é um bom exemplo 

de um processo desestruturado de urbanização estabelecido pelo homem. 

                                                           
10 Para ser ainda mais preciso, Bassoi traz importantes considerações acerca da disponibilidade de água no 

planeta. Segundo o autor, a “água dos oceanos representa cerca de 96% do total disponível na Terra. Se somado 

às águas salgadas subterrânea e às de lagos de água salgada, totaliza 98% da água do planeta, a princípio, 

indisponível para diversos usos. Da água doce restante, aproximadamente 2% do total, cerca de 70% está na 

forma de gelo e na atmosfera e 30% está distribuída nas águas subterrânea, a maior parte em grandes 

profundidades, portanto, inacessíveis, e nas águas superficiais. Isso significa que o estoque de água doce do 

planeta e que, de alguma forma, pode estar disponível para o uso do homem é de cerca de 0,3%, ou 4 milhões de 

Km³ e se encontra principalmente no solo. A parcela disponibilizada nos cursos de água é a menor de todas; 

exatamente de onde retiramos a maior parte para uso nas mais diversas finalidades e onde, invariavelmente, 

lançamos os resíduos desta utilização” (BASSOI, 2014, p. 195). 
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É importante saber que o recurso natural água não é fabricado ou plantado, embora 

as florestas exerçam importante papel no que se refere ao reabastecimento de água no Brasil11. 

A água presente no planeta é a mesma desde os seus primórdios e, dessa forma, especialmente 

com a crescente intervenção negativa do homem sobre a pouca água potável existente, surge, 

por questões de sobrevivência, a necessidade de sua preservação. Tais aspectos são 

necessários e devem ser levantados e discutidos pelos diversos meios de comunicação, uma 

vez que o homem finge desconhecer ou de fato ignora a essencial importância dos recursos 

hídricos. O descaso humano com a preservação da qualidade da água é responsável pela sua 

poluição e contaminação, o que compromete o seu uso, colocando em risco a saúde, a 

segurança e o bem-estar de todos.  

A simples atividade humana, seja no âmbito doméstico, profissional ou no lazer, 

pode resultar na poluição da água. Michel Despax, traz como exemplo atividades como o 

simples uso do detergente12 e a atividade das usinas, que se utilizam da água para refrigerar 

suas máquinas. O detergente, explica o autor, é um produto poluente da água, pois ao transitar 

pelas redes de evacuação e alcançar os rios produzirá em seu curso uma prejudicial e quase 

indestrutível espuma. Já as usinas, ao utilizarem a água para refrigerar suas máquinas e 

despejá-la, aquecida, no curso dos rios, pois há uma transferência de calor das máquinas para 

a água, alteram o equilíbrio natural dos mesmos (DESPAX apud SILVA, 2009, p. 125). 

Outro problema de caráter ambiental, decorrente da conduta humana e que afeta os 

recursos hídricos, são as águas residuárias. Essas, segundo Gunther (2014, p. 244), tratam-se 

daquelas de origem doméstica e da rede municipal de esgotos que não contêm quantidades 

apreciáveis de efluentes industriais. São formadas principalmente por fezes e urina. Harry 

Alberto Bollmann e David M. L. da Motta Marques, estudando sobre a influência da 

densidade populacional nas relações entre matéria orgânica carbonácea, nitrogênio e fósforo 

                                                           
11 Antonio Donato Nobre, em seu artigo intitulado “O Futuro Climático da Amazônia: Relatório de Avaliação 

Científica”, traz relevantes considerações acerca da importância que tem a Floresta Amazônica para a 

pluviosidade em solo pátrio. Explicando sobre o fenômeno denominado “Evapotranspiração”, o autor narra todo 

o processo, batizado de “Rios Voadores”, que se inicia com a sucção dos ventos alísios pela Floresta (Teoria da 

Bomba biótica de Umidade), transportando para dentro do continente a umidade decorrente do Atlântico, que se 

junta com os vapores d’agua resultante das transpirações das árvores da floresta, e que, após se encontrar com a 

Cordilheira dos Andes, deslocam-se em direção ao Sul trazendo 90% das águas pluviais que abastecem o solo 

brasileiro.  

12 Segundo Benjamim de Carvalho, o detergente, assim como os pesticidas, os herbicidas e os inseticidas, 

possuem como propriedade a capacidade de reduzir a tensão superficial da água, tornando-a diluída e difusa, 

como os demais líquidos, pela perda dessa espécie de delgada membrana que lhe dá resistência à penetração, o 

que pode interferir no equilíbrio ecológico, pelo afogamento de insetos e até de aves que utilizam essa estranha 

propriedade da água para se locomoverem em suas superfície sem afundar (CARVALHO apud SILVA, 2009, p. 

126). 
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em rios urbanos situados em áreas com baixa cobertura sanitária, demonstraram que o despejo 

de esgotos não tratados, ou parcialmente tratados, bem como o despejo de resíduos industriais 

nos corpos de água, resulta na elevação da contaminação dos corpos hídricos (BOLLMANN; 

MARQUES, 2006, p.343).  

Explica Bassoi (2014, p. 205) que os esgotos domésticos, independentemente de 

serem tratados, em contato com um corpo de água, alterarão suas características físicas, 

químicas e biológicas. Salienta o autor que geralmente, na ocorrência de chuva, o deflúvio 

superficial urbano contém todos os poluentes que se depositam na superfície do solo. Os 

materiais que se acumulam nas valas e bueiros entupidos são transportados pelas chuvas para 

os cursos de água superficiais, poluindo-os, conforme, proporcionalmente, a deficiência da 

limpeza pública (BASSOI, 2014, p. 207). 

Explica Benjamim de Carvalho que o material orgânico contido nos esgotos é capaz 

de contaminar os corpos hídricos e contribui para o fenômeno denominado oxidação. Este é 

caracterizado pela proliferação bacteriana gerada pelo material orgânico que interfere na 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), pois uma das características dessas bactérias é o 

consumo de oxigênio existente na água, o que poderá resultar na morte da população aquática 

ali existente (CARVALHO apud SILVA, 2009, p. 125). Esclarece ainda Mucci que a maior 

parte dos episódios de mortandade de peixes que frequentemente são veiculados pelos meios 

de comunicação ocorre em virtude da anóxia do ambiente aquático causada pela poluição por 

esgoto sanitário. Apenas uma pequena porcentagem tem como causa a presença de tóxicos na 

água (MUCCI, 2014, p. 18). 

Sobre a composição do esgoto, Bassoi afirma que: 

 

Nos esgotos domésticos de uma cidade, além da fração residencial, podem ser 

englobados ainda os esgotos provenientes das seguintes atividades econômicas: 

postos de combustíveis, lavanderias, açougues, padarias, supermercados, 

laboratórios e farmácias, oficinas mecânicas, lava-rápidos, restaurantes e 

lanchonetes, hospitais e prontos-socorros, consultórios médicos e dentários e outras 

atividades (BASSOI, 2014, p. 205).  

 

A pavimentação das vias públicas, feita sem que haja preocupação com os meios de 

drenagem, contribui para a poluição dos recursos hídricos. Tratada no tópico anterior, a 

impermeabilização do solo urbano, associada ao aumento do tráfego de veículos automotores, 

colabora, por mais curioso que possa parecer, para essa contaminação. 

Para satisfazer tal curiosidade, Bollmann e Marques (2006, p. 343) explicam que a 

natureza da poluição dos corpos hídricos é diversificada, podendo resultar de fatores como os 
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resíduos orgânicos de pássaros e animais domésticos, as atividades da construção civil, o 

desgaste das vias públicas pelo tráfego veicular, os resíduos de combustíveis, óleos e graxas 

automotivos, poluentes atmosféricos e outros.  

Para esclarecer ainda mais, Morais e Silva (2012, p. 47) explicam que, nos períodos 

de chuva, as águas pluviais, favorecidas pela impermeabilização dos solos urbanos, escorrem 

pelas ruas varrendo todos os detritos de materiais, acima narrados, para dentro dos corpos 

hídricos superficiais, comprometendo sua qualidade. Bollmann e Marques ensinam que a 

carga de poluentes arrastados pelas correntezas até os mananciais é composta de “matéria 

orgânica, microrganismos, metais pesados, hidrocarbonetos provenientes de petróleo, 

produtos tóxicos como pesticidas e os poluentes do ar depositados sobre as superfícies 

urbanizadas” (BOLLMANN; MARQUES, 2006, p. 343-344) 

Alan Cavalcanti da Cunha, Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha, Antônio César 

Pinho Brasil Júnior, Luis Antônio Daniel e Harry Edmar Schulz realizaram um estudo sobre a 

qualidade microbiológica de quatro rios próximos às cidades de Macapá e Santana. Nesse 

estudo, os autores constataram um aumento da população de coliformes termotolerantes13 nos 

períodos em que a incidência da chuva era mais intensa. Os autores afirmam que houve uma 

maior concentração de poluição fecal nos rios analisados, principalmente naqueles locais em 

que a proximidade com a área urbana era mais evidente (CUNHA et al, 2004, p. 323). Na 

conclusão desse estudo, os autores afirmaram ainda que a origem da contaminação da 

qualidade da água deve-se a inúmeras situações decorrentes de ações do homem, destacando-

se, entre elas, os efluentes oriundos de esgotos. Segundo eles, essa interferência do homem 

tem desequilibrado os ecossistemas aquáticos (CUNHA et al, 2004, p. 327). 

Não se esquecendo de tratar das águas subterrâneas, esta Dissertação apresenta 

algumas considerações acerca de atividades humanas que vêm comprometendo sua qualidade, 

tornando-as impróprias para o consumo. Conhecidos como aquíferos, esses grandes rios 

subterrâneos constituem uma fonte alternativa de água potável a ser explorada. Ensina David 

Drew que as “águas subterrâneas derivam de parte da precipitação pluvial infiltrada no solo e 

na rocha. Essa água está em movimento e reaparece eventualmente na superfície, podendo o 

homem extrair água de rocha aquífera através da abertura de poços” (DREW, 2011, p. 100). 

                                                           
13 De acordo com o art. 2º, inciso XI, da Resolução CONAMA nº 357 de 2005, coliformes termotolerantes são 

“bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-

galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 

44o - 45oC, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por 

material fecal” (BRASIL, 2005). 
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Apesar de ser uma boa alternativa de utilização e exploração do recurso água, a 

forma irregular com a qual o homem extrai as águas subterrâneas está comprometendo sua 

qualidade. Nalini cita exemplos de exploração irregular dos veios d’água associada ao 

desordenado crescimento populacional ocorrido na China e na Índia que comprometeram a 

qualidade das águas subterrâneas em seus domínios. (NALINI, 2010, p. 38). 

Diante da pouca disponibilidade de água potável que existe no planeta, não é 

permitido ao homem a má utilização dos aquíferos. A contaminação de um aquífero, além de 

ser um desperdício, representa uma expressiva degradação ambiental e, o que é preocupante, 

segundo explicam Germana Leite Gonzalez Toscano e Tarciso Cabral da Silva, não é difícil 

de ocorrer. Segundo os autores, o desenvolvimento urbano e o exercício de atividades 

agrícolas e industriais em áreas que deveriam ser restritas, além de impactar os mananciais de 

superfícies, podem também comprometer a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos 

(TOSCONO; SILVA, 2010, p. 357-358). 

Ainda sobre esses recursos, outra intervenção humana que contribui para a sua 

poluição e/ou contaminação é a perfuração clandestina de poços artesianos. Segundo Nalini, o 

cidadão paulistano, visando fugir das tarifas cobradas pelas empresas que cuidam do 

tratamento e fornecimento de água, recorre a essa dinâmica. No ano de 2010, no Estado de 

São Paulo, foram constatados 3.000 poços perfurados irregularmente. Explica o autor que essa 

prática é perigosa, pois, uma vez que a mesma não é tratada, além de colocar em risco a saúde 

daqueles que utilizarão essa água, poderá contaminar o lençol freático. O “aquífero Guarani, 

um dos maiores do mundo e que beneficia vastas regiões brasileiras, principalmente a 

população de Ribeirão Preto e adjacências, já começa a sofrer a contaminação provinda de 

lençóis freáticos atingidos por irregular perfuração e pela falta de saneamento básico” 

(NALINI, 2010, p. 42). 

Além dos poços artesianos clandestinos, a atividade agrícola também está 

contribuindo para essa contaminação. O nitrogênio (N), em virtude de sua funcionalidade, é 

muito utilizado na agricultura, pois serve de alimentação para a maioria das espécies vegetais 

que, através de suas raízes, utilizam-no para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. O 

nitrato, forma mineral do nitrogênio, quando encontrado em excesso no solo torna-se 

prejudicial ao meio ambiente, pois, com as águas da chuva, poderá deslocar-se para além das 

raízes e alcançar as águas subterrâneas, podendo então contaminá-las e, consequentemente, 

comprometer os aquíferos.  

Por fim, apesar de já mencionado no tópico anterior, a disposição inadequada dos 

resíduos sólidos urbanos pode comprometer a qualidade das águas subterrâneas. Conforme 
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explicam Oliveira e Pasqual, a “disposição incorreta ou o manuseio indevido de resíduos 

sólidos estão gerando ou podem gerar sérios problemas para o ambiente, inclusive 

provocando grande impacto nas águas subterrâneas”. Inúmeros estudos que abordam essa 

questão atestam a capacidade de os “lixões” provocarem algum tipo de poluição das mesmas. 

Também tal capacidade é atribuída aos aterros sanitários mal construídos (OLIVEIRA; 

PASQUAL, 2004, p. 240-241). 

A poluição e/ou contaminação da água é um sério problema, que agrava quando se 

depara com a pouca quantidade desse recurso apropriado para o consumo. O desrespeito que o 

homem vem tendo com a água, despejando nela tudo de nocivo que produz, está contribuindo 

para o comprometimento de sua qualidade e, consequentemente, afetando a saúde humana. 

Segundo o Mucci, doenças14 como a leptospirose, cólera, diarreias em geral, hepatite, 

poliomielite etc. são responsáveis pela elevação da mortalidade infantil nos países em 

desenvolvimento. Explica o autor que no Brasil 3,1% de todas as causas de morte estão 

associadas ao saneamento deficiente. Atestando ser ainda mais agravante, além dos 

“patogênicos de natureza biológica, a água pode ser contaminada por matéria inorgânica, 

como é o caso dos metais pesados (cobre e mercúrio, por exemplo), este último podendo ser 

assimilado e acumulado pelo organismo de vários animais, inclusive do ser humano” 

(MUCCI, 2014, p. 19). Mais adiante, esta Dissertação trará o caso de Minamata, Japão, e os 

reflexos do mercúrio em sua comunidade.  

Para a Organização Pan-americana de Saúde, OPAS, em um documento denominado 

“Água e Saúde”, nos países em desenvolvimento, cerca de 4,8 bilhões de pessoas continuam 

sem acesso à água adequada e metade desse total não está servida por serviços apropriados de 

saneamento (OPAS, 2001). De acordo com Patricia M. Valenzuela, M. Soledad Matus, 

Gabriela I. Araya e Enrique Paris, todo ano, mais de 3 milhões de crianças abaixo de 5 anos 

morrem por causas relacionadas ao meio ambiente. Desse total, 45% estão relacionados à falta 

de água potável para beber (VALENZUELA et al, 2011, p. 90). 

O homem, através de sua conduta, tornou-se responsável pelo estado calamitoso no 

qual o meio ambiente se encontra. As consequências trágicas decorrentes de um ambiente 

                                                           
14 Acerca das doenças provocadas pelo consumo de água contaminada, Gunther (2014, p. 243-244) explica que 

as águas residuárias têm o potencial de transferir para os recursos hídricos patógenos, como bactérias, vírus, 

protozoários e helmintos, causadores de doenças como Diarreia (Escherichia Coli, Yersinia enterocolitica e 

Rotavírus), Pneumonia (Legionella pneumophila), Leptospirose (Leptospira), Febre tifoide (Salmonella typhi), 

Shigueloe ou disenteria (Shigella), Cólera (Vibrio Cholerae), Doenças respiratórias (Adenorvirus), Meningite, 

paralisia e conjuntivite (Enterovírus – Pólio, echo e coxsackie), Hepatite (Vírus da hepatite A), Amebíase 

(Entamoeba histolytica), Giardíase (Giardia lamblia), Ascaridíase (Ascaris lumbricoides), Teníases bovina ou 

suína (Taenia saginata, solium) e Enterobíase (Enterobius vermiculares). 
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contaminado e/ou poluído podem também ser atribuídas à conduta impensada, pois a mesma 

vem, paulatinamente, modificando os processos ecológicos e, com isso, “alterando o planeta, 

acidental e intencionalmente, às vezes, em escala impressionante” (DREW, 2011, p. 01). 

Diante desse atual cenário de degradação ambiental, resta ao homem uma reação em 

prol do meio ambiente, pois ele não pode assistir passivamente àquilo que apregoa ser o fim 

de sua espécie. As três últimas décadas do século passado foram marcadas pelo tardio 

despertar do homem acerca da questão ambiental, no entanto, o elevado nível de poluição e 

contaminação da atmosfera, do solo e da água, o esgotamento de recursos naturais, os 

desmatamentos, o derretimento das calotas polares e outros problemas ambientais ainda 

demonstram que os maus hábitos humanos não mudaram e estão a conduzir o planeta para um 

colapso ambiental. 

Sem “o propósito de alterar hábitos e adotar novos padrões, não haverá salvação para 

a aventura humana em um futuro mais próximo do que os céticos ousariam apregoar” 

(NALINI, 2010).  Para o autor, a alteração de hábitos e a adoção de padrões não são tarefas 

fáceis, pois necessitam de profundos investimentos na área econômica e, principalmente, 

social, sendo imperioso investir na mente humana, pois é nela que se criam, se processam, se 

consolidam hábitos e se elegem as escolhas motivadoras de condutas (NALINI, 2010). E é 

através da educação, pelo menos em teoria, que Emilien Vilas Boas Reis e Sébastian 

Kiwonghi Bizawu acreditam poderem ser repensados os pressupostos que melhorarão a vida 

do indivíduo (BIZAWU; REIS, 2014, p. 68). 

Para Oliveira e Pelicioni (2014, p. 976), a educação é um dos principais e mais 

poderosos instrumentos de intervenção de que dispomos, para obtenção de resultados a médio 

e longo prazos. Acredita Pelicioni que: 

 

[...] a educação, como prática político-pedagógica, determinada histórica e 

socialmente, pretende possibilitar o desenvolvimento e a escolha de estratégias de 

ação, que venham contribuir para a construção do processo de cidadania e para a 

melhoria da qualidade de vida da população, nesse caso, a redução da poluição pela 

adoção de atitudes que possibilitem promover a saúde (PELICIONI, 2000 p. 15). 
 

Urge ao Estado educar e/ou reeducar os indivíduos, fazendo-os compreenderem que 

a maneira como está sendo conduzida a relação homem/natureza trará consequências 

prejudiciais para todos, não podendo, portanto, ser mantida. Dessa forma, para a criação e o 

desenvolvimento dessa compreensão, surge a necessidade de se desenvolver e difundir os 

preceitos trazidos pelo instituto da educação ambiental, de forma que a mencionada alteração 
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de hábitos e eleição de condutas sejam feitas em prol das questões ambientais ou, pelo menos, 

as considerem. 

Esta pesquisa carrega o entendimento de que o descaso do homem com o meio 

ambiente não será suficientemente combatido apenas com a edição de leis; estas têm sua 

contribuição, no entanto, sozinhas, serão pouco efetivas. Os preceitos suficientes e, 

consequentemente, eficazes para a mudança de comportamento prejudicial ao meio natural 

esta pesquisa acredita tê-los encontrados na educação ambiental, que deverá ser difundida 

pelo sistema educacional brasileiro. Esse também é o entendimento de Mucci (2014, p. 35) 

que afirma: “a solução para os problemas ambientais passa pela mudança de comportamento 

baseada no conhecimento (educação), pois sem o suporte do conhecimento, qualquer ação ou 

intervenção do ser humano no meio em que vive se torna frágil e ineficaz”.  

Dessa forma, a educação ambiental surge como ferramenta indispensável para a 

criação e o desenvolvimento de uma consciência ecológica, tanto nos indivíduos quanto nas 

coletividades, capaz de se contrapor à ignorância e ao egoísmo que lhes dominam, de forma a 

mitigar e/ou, em certos casos, inibir condutas lesivas ao meio ambiente.  

O desenvolvimento dessa consciência na população brasileira é compromisso 

assumido pelo Brasil e antes de trazer ao estudo os aspectos legais e doutrinários da educação 

ambiental, faz-se necessário conhecer alguns acontecimentos que contribuíram para o seu 

surgimento, bem como será importante trazer alguns aspectos do instituto eleito pela 

Constituição Federal como responsável pela promoção de uma educação para o ambiente, o 

sistema de ensino. 
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4 O DESPERTAR GLOBAL EM FAVOR DE UMA EDUCAÇÃO VOLTADA 

PARA O MEIO AMBIENTE 

 

Atualmente é comum de se ver e ouvir, pelos meios midiáticos, noticiários que 

denunciam as precárias condições em que se encontra o meio ambiente. Quadros de 

desrespeito e destruição, bem como informações acerca do esgotamento de recursos naturais, 

vêm ganhando espaço tanto na imprensa escrita quanto na imprensa falada de âmbito nacional 

e internacional. O equilíbrio ambiental tornou-se preocupação não apenas na esfera midiática 

e pública; ele ganhou espaço também nos lares, praças, bares e quaisquer outras formas de 

aglomerações sociais. 

Das diversas reportagens que denunciam o descaso com o meio ambiente, é possível 

constatar, em sua maioria, que os problemas ambientais têm como fator desencadeante o 

péssimo comportamento humano sobre o meio ambiente. Um exemplo atual é a utilização 

irracional dos recursos hídricos que, além de esgotá-los, proporciona degradação ao meio 

natural, prejudicando as espécies nativas daquele meio e também a espécie humana. 

 Estudiosos, ambientalistas e entidades ligadas à proteção ambiental vêm, 

reiteradamente, alertando governos, autoridades e a sociedade sobre a ocorrência de práticas 

humanas que causam efeitos deletérios ao meio ambiente. Outro exemplo dessas práticas é o 

já abordado crescimento excessivo da população urbana15, pois impõe uma agressiva 

exploração dos recursos naturais, gerando, consequentemente, o esgotamento dos mesmos. 

Certa feita, Paul Ehrlich e o economista Julian Simon fizeram uma famigerada aposta 

envolvendo questão relacionada ao crescimento populacional. Ehrlich havia apostado que os 

efeitos decorrentes desse crescimento influenciariam o aumento dos preços dos metais: 

aumentando sua demanda, os preços se elevariam. No entanto, Ehrlich perdeu a aposta, pois 

os metais não tiveram seus preços elevados; do contrário, perderam o valor e, com isso, 

Simon saiu vitorioso. No dia 8 de fevereiro de 2006, a revista Veja publicou uma matéria com 

Paul Ehrilich, na qual foi questionado sobre essa aposta. Ele respondeu: 

 

Parti do pressuposto correto. Eu achava que o crescimento populacional levaria ao 

aumento da demanda pelos metais e, em consequência disso, seu preço subiria. Fiz o 

cálculo econômico básico segundo o qual a escassez traz como resultado o aumento 

do preço. Perdi a aposta por uma questão meramente circunstancial: houve uma 

queda generalizada nas ações da bolsa em virtude de um momento de encolhimento 

da economia americana. Imagine a situação como um jogo entre a Seleção Brasileira 

                                                           
15 No primeiro capítulo deste trabalho, procurou-se tratar acerca dos problemas ambientais provocados pela 

inadequada conduta humana imposta ao meio ambiente. Considerando o crescimento populacional como produto 

da relação do homem, esse foi abordado como uma das práticas humanas que degradam o meio natural. 
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de Futebol e um time de bairro qualquer. Apostei no Brasil, mas quem venceu foi 

um desconhecido adversário. Venceu uma vez. Ponto final. O equívoco está em 

pensar que o desconhecido adversário venceria o Brasil sempre. No meu caso, o erro 

está em imaginar que o fato de eu ter perdido aquela aposta significa que os recursos 

naturais são inesgotáveis e que o planeta pode sustentar não importa quantos bilhões 

de seres humanos (EHRLICH, 2006, sp). 

 

Nas palavras de Ehrlich, é possível perceber a mesma preocupação manifestada por 

Sidney Guerra16 acerca da extrapolação dos limites de sustentabilidade do planeta, pois os 

recursos dele provenientes são limitados. O planeta é finito. O homem moderno, o que 

engloba tanto o simples cidadão quanto o homem de elevada responsabilidade, ausente de 

uma consciência solidária ou movido por uma vontade egoísta de lucrar, não consegue 

enxergar – ou, se enxerga, ignora – a realidade acerca da finitude dos recursos naturais.  

O quadro ambiental veiculado pelos noticiários exige do ser humano uma reflexão 

acerca de seu verdadeiro papel no globo terrestre, pois a situação é crítica e requer do homem 

um repensar, um cuidado maior com sua “casa”, uma mudança no seu modo de relacionar 

com o meio ambiente. Atualmente, o erro salientado por Ehrlich não permite a manutenção de 

uma cultura exploratória e degradante que, nas palavras apontadas por Nalini (2010. p.53), há 

500 anos vem minando o ambiente natural, submetendo-o a atividades que tendem a destruí-

lo. 

Todavia, alcançar uma significativa mudança comportamental não será tarefa fácil, 

se se pensar na sociedade como um todo. Para muda-la, é necessário transformar o seu 

principal componente, ou seja, o homem, e, para isso, torna-se pressuposto a criação e/ou o 

desenvolvimento de uma mentalidade, uma consciência que, na situação tratada, esteja 

voltada também para as questões ambientais. 

Esta pesquisa enxerga a educação ambiental como um instrumento eficaz para tal 

conscientização, de forma a transformar para melhor o modo de agir e interagir humano no 

meio natural. Entende este trabalho que as ações humanas prejudiciais ao meio ambiente 

seriam evitadas de forma mais eficiente se cada indivíduo possuísse, arraigado em sua 

consciência, valores que demonstrassem a importância do bem jurídico ambiente para a 

manutenção da vida.  

É fundamental que todos tenham consciência da dimensão ambiental difundida pelos 

preceitos trazidos no instituto da educação ambiental. Portanto, é importante trazer ao estudo 

a evolução histórica desse instituto através das convenções internacionais, para depois 

                                                           
16 Vide página nº 34. 

 



59 
 

verificar sua inserção no ordenamento jurídico pátrio, bem como sua difusão por um dos 

meios estatais responsáveis, qual seja, o sistema educacional brasileiro. 

 

4.1 Evolução histórica da educação ambiental 

 

A inserção da consciência ambiental na mente humana tende a colher bons resultados 

para a sociedade e para o meio natural. O homem, dotado de uma melhor compreensão acerca 

das consequências que a sua conduta provocaria ao meio ambiente, seria capaz de conduzir 

suas ações de forma a impedir ou mitigar a ocorrência de danos prejudiciais ao ambiente e, 

consequentemente, à sua própria saúde. 

Foi sob a perspectiva jurídica, sendo tamanha a necessidade de reeducar o homem 

acerca de suas práticas diárias, que o ordenamento jurídico brasileiro trouxe, em seu 

arcabouço de leis17, a previsão do instituto da educação ambiental, consagrando-o na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88, como meio a ser 

utilizado pelo Poder Público, no seu dever de assegurar a todos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Entretanto, apesar de toda essa conquista legislativa, a educação para o ambiente 

nem sempre esteve previsto no ordenamento pátrio.  Para que essa previsão ocorresse, 

necessitou-se da realização de várias conferências internacionais, que, ao longo de seis 

décadas, envolveram acadêmicos, autoridades, Estados e organizações, imbuídos no propósito 

de proteger e preservar o meio ambiente. Essas conferências tiveram, como fato motivador, 

lamentáveis acontecimentos provocados pela ação humana, que não apenas degradaram a 

natureza como também marcaram, com mortes, a história da humanidade. Sendo assim, esta 

pesquisa iniciará o estudo da evolução histórica da educação ambiental, abordando alguns 

desses lamentáveis acontecimentos. 

 

4.1.1 Acontecimentos que marcaram o desenvolvimento da consciência ambiental no 

mundo, mudando o modo de o homem enxergar o meio ambiente 

 

Oliveira e Pelicioni explicam que os eventos de grandes consequências, ocorridos no 

século XX, demonstraram que a poluição atmosférica constitui uma séria ameaça à saúde 

pública. Classificados como episódios agudos de poluição do ar, mesmo sendo de pouca 

                                                           
17 Sobre os aspectos legais e doutrinários acerca da educação ambiental, esta pesquisa trabalhá-los-á no capítulo 

sexto.   
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duração, alguns deles durando minutos e outros alguns dias, esses eventos provocaram 

problemas graves ao homem. Para as autoras, 

 

A permanência de condições desfavoráveis à dispersão dos poluentes por vários 

dias, por exemplo, a inversão térmica, a ausência de chuvas, os ventos calmos, 

aliados à emissão contínua de poluentes e a topografia desfavorável foram 

responsáveis pela ocorrência desses episódios (OLIVEIRA; PELICIONI, 2014, p. 

971). 

 

No ano de 1930, em um vale localizado na região belga, denominada Vale do Rio 

Meuse, uma constante névoa se instalou na atmosfera, provocando o óbito de, 

aproximadamente, sessenta pessoas, e o desencadeamento de problemas respiratórios em 

alguns habitantes. Daniel Joseph Hogan (2007, p. 16) explica que essa região possuía como 

característica uma intensa atividade industrial; suas condições meteorológicas, conforme 

salienta Beatriz Acquaro Lora (2008, p. 16), eram desfavoráveis, pois impediam a dispersão 

de poluentes, como o dióxido de enxofre e materiais particulados. 

Dezoito anos se passaram e a comunidade internacional deparou-se com outra 

catástrofe ambiental.  No ano de 1948, em uma comunidade norte-americana de 

aproximadamente 14.000 habitantes, denominada Donora, outro fenômeno semelhante ao 

ocorrido no Vale do Meuse (Bélgica) foi responsável pela morte de 20 pessoas e por deixar 

outros milhares doentes.  

De acordo com José Luiz Negrão Mucci, durante cinco dias, acumulou-se, na 

atmosfera local, uma elevada concentração de dióxido de enxofre e material em suspensão, 

provocando irritação no trato respiratório de 45% da comunidade ali instalada (MUCCI, 2014, 

p. 24). Hogan, salientando novamente sobre as características da região, afirma que Donora 

possuía um centro siderúrgico, onde se exercia atividades industriais destinadas à fabricação 

de zinco, cádmio, chumbo e ácido sulfúrico. Também nas regiões vizinhas havia indústrias 

responsáveis pela fabricação de aço e vidro, além de termoelétrica e um centro ferroviário 

(HOGAN, 2007, p. 17).  

Semelhante ao Vale do Meuse (Bélgica), o acúmulo de dióxido de enxofre na 

atmosfera se deu devido às condições meteorológicas desfavoráveis. Explica Beatriz Acquaro 

Lora (2008, p. 16) que uma inversão térmica18 ocorrida na região impediu a dispersão dos 

                                                           
18 Segundo Wagner de Cerqueira Francisco, inversão térmica é um fenômeno atmosférico, portanto natural, 

comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por 

serras ou montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio, por ser mais denso, tem sua circulação impedida por 

uma camada de ar quente, de menor densidade, provocando uma alteração na temperatura. A camada de ar fria 

fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre com uma grande concentração de poluentes. A dispersão 

desses poluentes fica extremamente prejudicada, formando uma camada de cor cinza, oriunda dos gases emitidos 
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produtos da combustão das indústrias locais e favoreceu a concentração e permanência dos 

gases sobre a cidade. Esse fenômeno, salienta a autora, além das 20 mortes mencionadas, 

provocou 6 mil casos de doenças respiratórias. 

Os dois fenômenos trazidos são muito semelhantes. Ambos têm como característica a 

presença de uma estranha névoa que sobrevoou a atmosfera e provocou os mesmos 

resultados, doenças e morte de pessoas. Outra característica evidente, comum às duas regiões, 

foi que essa névoa decorreu da intensa atividade industrial desenvolvida. Na época, somente 

as mortes ocorridas em Donora foram investigadas e uma conclusão19 foi dada. 

Conhecendo um pouco mais acerca de alguns acontecimentos que despertaram a 

preocupação do homem com a questão ambiental, relata-se agora a ocorrência de outra névoa 

que também resultou em perdas humanas. Quatro anos após Donora e vinte dois anos após o 

ocorrido na Bélgica, no inverno Londrino de 1952, a capital inglesa amanheceu sob intensa 

fumaça e assim permaneceu por cinco dias.  

A título de curiosidade, no Brasil, um episódio semelhante ocorreu na cidade de 

Bauru, São Paulo, nesse mesmo ano. Durante duas semanas houve o lançamento de pó de 

mamona na atmosfera por uma indústria de óleo vegetal, provocando doenças respiratória 

(bronquite) em 150 pessoas, alcançando quinze óbitos (MUCCI, 2014, p. 24). 

Retomando o caso de Londres, Hogan, em poucas palavras, relata com precisão o 

que aconteceu naqueles dias: 

 

Durante alguns dias em Londres, os habitantes se perderam nos caminhos de suas 

casas; os ônibus andaram a velocidade de tartaruga por falta de visibilidade; e as 

ambulâncias levando vítimas em estado desesperador aos hospitais demoraram tanto 

que chegaram tarde demais para serem salvos; outros doentes morreram na espera e 

outros veículos de emergência tinham que ser desviados das suas funções para 

resgatar as ambulâncias perdidas (HOGAN, 2007, p. 19). 

 

                                                                                                                                                                                     
pelas indústrias, automóveis, etc. No inverno, esse fenômeno é intensificado, pois, nessa época do ano, em 

virtude da perda de calor, o ar próximo à superfície fica mais frio que o da camada superior, influenciando 

diretamente na sua movimentação (FRANCISCO, 2015). 

19 Segundo Hogan, durante cinco meses foi realizada uma intensa pesquisa, que visava avaliar o impacto e as 

pré-condições do desastre. A equipe responsável pela investigação, U.S. National Public Health Service, 

demonstrou que metade da população adulta da cidade foi afetada de uma forma ou de outra, sendo a idade o 

diferencial mais importante, visto que os velhos foram, claramente, os mais afetados. Também foi observado que 

a incidência de algumas doenças era maior na população local do que na população nacional. Hogan, em sua 

pesquisa, traz um quadro comparando o percentual da incidência de doenças como asma, doenças cardíacas e 

bronquite crônica, ocorridas em Donora e nos Estados Unidos. Segundo o quadro: enquanto 2,4% da população 

de Donora foi afetada pelo quadro de asma, nos EUA, esse percentual foi de apenas 0,95%; quanto a doenças 

cardíacas, em Donora, o percentual foi de 3,1%; já em âmbito nacional esse percentual foi de 1,9%; e, por fim, o 

quadro de bronquite crônica afetou 1,5% em Donora, enquanto nos EUA o percentual foi de 1,2% (HOGAN, 

2007, p. 17). 
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Lora (2008, p. 16) explica que o fenômeno londrino se constituiu novamente de uma 

inversão térmica. Esclarece a autora que esse fenômeno impossibilitou a dispersão dos 

poluentes gerados tanto pela atividade industrial como pela poluição doméstica, devido a 

combustão de carvão através dos aquecedores domiciliares. Novamente, na história dos 

desastres ambientais, tem-se a atividade industrial como protagonista, no entanto, dessa vez, 

ela não estava sozinha; pois, dado o costume inglês de acender as lareiras, além da 

propagação de calor, a combustão do carvão proporcionava a emissão de gases tóxicos, 

exalados pelas chaminés das lareireas no interior das casas, contribuindo também para a 

poluição atmosférica. 

Salienta Mucci (2014, p. 24) que a poluição que afetou Londres continha também 

dióxido de enxofre e foi responsável pelo aumento da mortalidade local e pela elevação do 

número de idosos com doenças respiratórias. Leciona Hogan que, semelhante ao ocorrido em 

Donora (EUA), no obituário londrino era possível encontrar crianças mortas por crises de 

asma e idosos vítimas de enfisema ou bronquite. O autor calcula que esse incidente tenha 

levado a óbito cerca de 4 mil pessoas (HOGAN, 2007, p. 18). Esses dados também são 

trazidos por Andréa Pelicioni (2014, p. 420-421), ao afirmar que o desastre londrino foi 

responsável por 445 mortes imediatas, calculando-se, ao todo, o óbito de mais de 4 mil 

pessoas. 

É espantoso o fato de que, quatro anos antes da ocorrência dessa tragédia, um 

fenômeno semelhante ao acontecido no Vale do Meuse (Bélgica) e na cidade de Donora 

(EUA) ocorreu na capital inglesa. Hogan (2007, p. 19) afirma que esse fenômeno vitimou 300 

habitantes londrinos e, ainda assim, não despertou nas autoridades a atenção devida. Ainda 

em Londres, outros fenômenos de poluição aguda ocasionaram a morte de centenas de 

pessoas. Explica Assunção e Malheiros (2014, p. 152) que, em 1957, mais um episódio 

resultou na morte de 800 pessoas e, em 1962, outro acontecimento levou 700 londrinos ao 

óbito. 

Para finalizar esse breve histórico de catástrofes ambientais provocadas pelo homem, 

esta pesquisa traz ao estudo o acidente ocorrido no Japão, no ano de 1956. Passados quatro 

anos da tragédia inglesa, chegou a vez do oriente conhecer outro lamentável capítulo 

protagonizado pela atividade humana. Trata-se da tragédia ocorrida em Minamata, uma 

pequena comunidade agrícola e pesqueira, localizada na baía de Minamata, que resultou na 

morte de várias pessoas. 

Em Minamata, conforme discorre Silvia Ferreira, vários habitantes começaram a 

apresentar estranhos sintomas. Uma criança, de apenas 5 anos, foi levada à clínica pediátrica 
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do Dr. Noda, apresentando distúrbios neurológicos. Após realizar diversos exames, nenhum 

diagnóstico acerca da doença foi encontrado. Oito dias depois, a irmã dessa menina, de apenas 

3 anos, foi levada à clínica com os mesmos sintomas, fato que motivou o Dr. Noda a notificar 

o Centro de Saúde de Minamata (FERREIRA, 2007, 105-106). 

Além desses, outros fatos nada comuns começaram a ocorrer. Explica Hogan que os 

peixes, os pássaros e os gatos dessa cidade, de forma misteriosa, apareciam mortos. Os gatos 

sobreviventes demonstravam anormalidades também inexplicáveis, a ponto de ter sido 

classificado o fenômeno como a doença dos gatos dançantes20. Já nos humanos, o sintoma 

mais comum apresentado era a disfunção do sistema nervoso. Dos primeiros 52 pacientes 

diagnosticados, 21 morreram no primeiro ano da doença, tendo 16 óbitos ocorridos nos 

primeiros três meses da doença (HOGAN, 2007, p. 19-20). 

Segundo Micheli da Silva Ferreira (2006, p. 22), todos os 52 pacientes registrados 

pelo Departamento de Saúde Pública da Universidade de Kumamoto haviam se alimentado de 

peixes oriundos da baía de Minamata.  Outro fato semelhante foi a manifestação dessa doença 

em animais que se alimentavam de peixes, afetando 61 gatos, dos quais 50 vieram a óbito 

(FERREIRA, 2006, p. 22).  

Relata Hogan que as pesquisas realizadas à época descobriram que os estranhos 

fenômenos ocorridos nessa pequena comunidade pesqueira não se tratavam de uma doença; 

na verdade, foram provenientes de um envenenamento por metal pesado, cuja fonte era os 

frutos aquáticos pescados na baía de Minamata e consumidos pela população local. Até então 

não se tinha a exata identidade do metal que contaminou a população local, no entanto, 

suspeitava-se que esse metal pudesse ser o mercúrio. Dessa forma as pesquisas continuaram e, 

anos depois, foi confirmada a suspeita – tratava-se de envenenamento por metilmercúrio 

(HOGAN, 2007, p. 20). 

Explica Micheli da Silva Ferreira que a água de despejo de uma fábrica local estava 

contaminada por metilmercúrio e essa mesma água era lançada na baía de Minamata. O 

mercúrio despejado acumulava-se nos peixes, que, por sua vez, ao serem ingeridos pelos 

habitantes e animais da região, os contaminava gradualmente (FERREIRA, 2006, p. 22). 

Também se dá nesse sentido a compreensão de Camilla G. Colasso. Segundo a 

autora, o despejo de poluentes químicos (mercúrio) na baía de Minamata, realizado pela 

indústria de fertilizantes Chisso Chemical Corporation, foi a principal via de exposição dos 

                                                           
20 Esse nome foi atribuído em virtude de os gatos, quando atacados pelos sintomas, começarem a correr em 

círculo, a pular em demasia, a contorcer-se a ponto de se atirarem ao mar.  
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populares ao mercúrio, pois o mesmo ocasionou uma contaminação dos peixes e mariscos 

dessa baía. Explica a autora que a contaminação pelo metal pode causar consequências físicas 

graves que podem ser repassadas geneticamente (COLASSO, 2011, p. 128-129). Entre os 

sintomas apresentados, explica Ferreira (2006, p. 44), estão o descontrole dos membros, a 

perda de equilíbrio, a redução da fala, do olfato e da audição, além de distúrbios mentais. 

Acerca da herança genética deixada pela contaminação por mercúrio, Talita de 

Matos Cano traz, como exemplo, as gestantes de Minamata que, mesmo apresentando leves 

sintomas de contaminação, deram à luz a filhos com graves danos cerebrais. Em todos os 

casos de envenenamento fetal pelo metilmercúrio foram observadas graves alterações do 

desenvolvimento mental e motor. Salienta a autora que seis autópsias fetais da doença de 

Minamata foram realizadas na Kumamoto University School of Medicine. Nessas autópsias, 

os achados patológicos apontaram que a doença dos gatos dançantes em fetos causou a perda 

de neurônios no córtex cerebral (CANO, 2014, p. 292-293). 

O desastre ocorrido em Minamata se deu em 1956, e até dezembro de 1975, segundo 

Andréa Pelicioni (2014, p. 421), havia 798 casos oficiais de contaminação, 107 mortes por 

causa da “doença de Minamata e 2800 casos aguardando comprovação”. Já Ekino et al (2007) 

afirmam que até o ano 2000 o número de afetados chegou a 2.264. No entanto, calcula-se que 

existem pelo menos 200 mil casos suspeitos de envenenamento por metilmercúrio (EKINO et 

al apud COLASSO, 2011, p. 129). O saldo macabro resultante desse ato humano 

irresponsável é expressivo e vem contabilizando seus mortos ao longo dos anos. 

Finalizado o relato de algumas catástrofes ambientais que despertaram os olhares do 

homem para suas práticas, outros pontos importantes merecem ser abordados. O primeiro 

deles refere-se aos testes atômicos realizados pelos Estados Unidos, pois revelaram ao mundo 

a amplitude do poder humano de destruição. Explica Andrea Pelicioni que esses testes se 

constituíram como a primeira questão ambiental de abrangência global, devido ao perigo de 

precipitação nuclear. A detonação da bomba de hidrogênio norte-americana realizada no atol 

de Bikini, no Oceano Pacífico, em 1954, foi duas vezes maior do que se calculou e, com isso, 

a radioatividade contaminou os habitantes das ilhas Marshall. Calcula-se que 18 mil Km² de 

oceano foram contaminados e, até o presente momento, a população bikiniana está privada de 

usar suas terras (PELICIONI, 2014, p. 420). 

Por fim, outro evento de igual repercussão, principalmente midiática, ocorreu em 

1962, com a publicação da polêmica obra denominada de Primavera Silenciosa (Silent 

Spring), escrita por Rachel Carson. Nessa obra, Carson, bióloga, denunciou os efeitos 
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prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana causados pelo uso excessivo de componentes 

químicos, tais como, pesticidas e inseticidas. 

Segundo Maria Clara de Almeida de Barros Queiroz (2005, p. 02), Rachel Carson 

demonstrou para o mundo que o Diclorodifeniltricloroetano – DDT e outros inseticidas de 

ação semelhante, de fato, exterminavam os indesejáveis insetos, todavia, ocorria, a longo 

prazo, a quebra do equilíbrio natural. Os inseticidas, explica Maria Clara, são “dificilmente 

degradáveis e permanecem por longo tempo nos locais tratados, acumulando-se; depois, eles 

entram na cadeia alimentar de muitas espécies, incluindo a humana, com consequências letais 

ou provocando várias doenças como o câncer” (QUEIROZ, 2005, p. 02).  

Para Hogan, o livro Primavera Silenciosa foi o verdadeiro estopim para uma nova 

consciência. Muito embora “visto, entre porta-vozes da indústria química, como utópico, 

idílico e, principalmente, saudosista e antiprogressista, o livro acabou levando à proibição do 

uso de DDT” (HOGAN, 2007, p. 22). Salienta Andréa Pelicioni que a referida obra foi 

apontada como um dos acontecimentos mais significativos para a revolução ambiental, pois, 

ao detalhar sobre os efeitos danosos ao ambiente, provocados pela má utilização dos 

pesticidas e inseticidas químicos sintéticos, gerou indignação, aumentando e orientando a 

consciência pública para os impactos nocivos da atividade humana sobre o meio ambiente 

(PELICIONI, 2014, p. 421-422). 

O conteúdo trazido por Carson, à época, causou grande repercussão, pois evidenciou 

os perigos existentes na ação do homem sobre o meio ambiente ao denunciar o uso 

irresponsável de DDT. Explica Alessandra Galli que antes da denúncia realizada por Carson, 

a população americana não dava muita importância para o uso de agrotóxicos nas plantações; 

do contrário, esses componentes químicos eram considerados como um avanço tecnológico, 

pois proporcionavam lucros com sua potencialização. Todavia, a forma atemorizante com que 

abordou Carson, prenunciando a contaminação dos alimentos, a morte e a extinção de 

inúmeras espécies, impediu que essa obra passasse despercebida (GALLI, 2010, p. 29). 

Trazer ao estudo esses acontecimentos históricos tem por objetivo demonstrar que 

grande parte dos desastres ambientais ocorridos no passado, bem como as inúmeras atividades 

poluidoras do ambiente realizadas no presente, conforme pretendeu explicitar os capítulos 

anteriores, decorrem da ação humana sobre o ambiente. Outro objetivo motivador desse 

resgate histórico está na crença de que o desencadear dos acontecimentos aqui narrados foi 

responsável pelo despertar da consciência ambiental no âmbito internacional, sendo 

determinante para a ocorrência de várias convenções internacionais focadas na melhoria da 

qualidade ambiental do planeta. 
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Resgatar esses acontecimentos serviu como espécie de preparação do terreno para a 

inserção do estudo de algumas convenções internacionais sobre o meio ambiente. Nesse 

estudo será abordado, especificamente, pontos pertinentes à educação ambiental, pois as 

conferências realizadas ao longo das últimas décadas procuraram trazer, de forma geral, a 

importância de se buscar uma harmonia entre a conduta humana e o meio ambiente. Para 

tanto, entre vários institutos tratados nessas convenções, a educação ambiental aparece como 

meio eficaz para o alcance dessa mencionada harmonia. 

 

4.1.2 As convenções internacionais e o surgimento da educação ambiental 

 

Antes de partir para a análise da educação ambiental abordada nas principais 

convenções internacionais sobre meio ambiente, é oportuno esclarecer a não pretensão de 

esgotar o assunto, tampouco trazer a totalidade das convenções realizadas com esse propósito. 

Objetiva este trabalho apenas conhecer, entre várias, as principais convenções internacionais 

que contribuíram para o surgimento e a consolidação da educação ambiental, no mundo e no 

Brasil. 

Após 13 anos, o incidente que resultou na morte de 4 mil pessoas na cidade de 

Londres, a capital inglesa realizou, na Universidade de Keele, uma conferência sobre 

educação. Explica Galli (2010, p. 62) que nesse encontro, além de se utilizar pela primeira vez 

o termo educação ambiental, foi estabelecido que a mesma deveria ocupar uma parte 

considerável no processo educacional de todos os cidadãos, fazendo parte da vida de todas as 

pessoas. 

Note-se que, já em 1965, começa se a despertar a necessidade de se estabelecer uma 

educação sobre o ambiente consistente e abrangente. Consistente pelo fato de a mesma ocupar 

parte relevante do processo de ensino-aprendizagem do indivíduo, e abrangente no sentido de 

esse referido processo, quando enriquecido pela temática ambiental, ser estendido a todos os 

cidadãos. 

No ano de 1968, ensina Genebaldo Freire Dias que especialistas de diversas áreas 

(economistas, pedagogos, humanistas, industriais e outros), juntamente com um grupo de 

empresários, preocupados com as consequências futuras de uma possível crise ambiental, 

reuniram-se na cidade de Roma, capital da Itália, para tratar de questões atuais e futuras, 

pertinentes ao equilíbrio do meio ambiente. Dessa reunião, resultou o que hoje é conhecido 

como o Clube de Roma (DIAS, 2004, p. 78). 
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Como produto desse encontro, em 1972, foi produzido pelo Clube de Roma um 

relatório denominado “Os limites do Crescimento Econômico”, também conhecido como 

Relatório Meadow. Salienta Alessandra Galli (2010, p. 65) que ele contém estudos de ações 

voltadas para o equilíbrio global, destacando atitudes necessárias como a redução do 

consumo. 

As conclusões deste relatório não são nada agradáveis para o meio ambiente, pois 

salientam o elevado crescimento econômico alcançado, bem como o crescimento 

populacional ocorrido no mundo, que resultaram em uma crise ambiental cujas consequências 

provocaram o esgotamento de recursos naturais, a poluição e outros tipos de degradação 

ambiental. Com isso, segundo Galli (2010, p. 31), ao reconhecer que havia limites para 

crescer, o referido relatório sugeriu urgência no agir visando alcançar o equilíbrio ambiental.  

As catástrofes ambientais ocorridas nos continentes americano, europeu e asiático, e 

outras não abordadas por esta pesquisa, não só provocaram, ainda que a posteriori, reflexões 

das autoridades locais e externas como contribuíram para despertar a curiosidade da ciência, 

que passou a buscar respostas que justificassem a ocorrência desses acontecimentos. A 

conclusão alcançada pela ciência é pelo perigo de uma possível crise ambiental, sendo o 

Relatório Meadow uma resposta à maneira como a espécie humana vem se comportando no 

planeta. Cientes de que esse agir ameaça a tranquilidade e a permanência do homem na Terra, 

as autoridades passaram a dar mais importância para o meio ambiente e começaram a se 

reunir em conferências, objetivando a discussão de questões relativas à qualidade do 

ambiente. 

Dessa forma, várias foram as conferências realizadas pelas nações com o objetivo 

citado. No entanto, conforme já salientado, abordar-se-á algumas que contribuíram para a 

criação, consolidação e desenvolvimento da educação ambiental no mundo. Sendo assim, 

passa-se a comentar a seguir, a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, 

realizada em 1972 na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. 

 

4.1.2.1 Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento – 

Conferência de Estocolmo de 1972 

 

No ano de 1968, na cidade de Paris, França, com a finalidade de avaliar os problemas 

do meio ambiente global e sugerir ações corretivas, a Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, Ciência e a Cultura – UNESCO21 organizou a Conferência Intergovernamental de 

Especialistas sobre as “Bases Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da 

Biosfera”. A Conferência da Biosfera, como ficou conhecida, elaborou 20 recomendações, 

entre elas o desenvolvimento de novos enfoques para a educação ambiental.  

Representantes suecos presentes na XXIII Assembleia Geral da ONU, em 1969, 

sugeriram a discussão de questões relacionadas ao meio ambiente, pois a Suécia estava 

sofrendo os efeitos da poluição gerada em outros países. Em decorrência dessa ação e de uma 

das recomendações contidas na Conferências da Biosfera, foi realizada em Estocolmo, entre 

os dias 5 e 16 de junho de 1972, a primeira conferência das Nações Unidas sobre meio 

ambiente Humano (PELICIONI, 2014, p. 425-426). A capital sueca recebeu líderes de 

diversas nações com o objetivo de discutir temas referentes ao meio ambiente, 

especificamente a escassez dos recursos naturais e as alterações climáticas ocorridas no 

Planeta. 

Tratada por Juliana Santilli como sendo um grande marco para a história do 

ambientalismo no mundo (SANTILLI, 2005, p. 09), a Convenção de Estocolmo deixou clara 

sua preocupação com relação à maneira como o homem interagia com o meio ambiente. De 

acordo com a Declaração de Estocolmo, ao homem é permitido desenvolver-se, retirando do 

meio natural os recursos necessários ao seu sustento. Todavia, deve-se atentar para os riscos 

criados pelos avanços alcançados pela ciência e pela tecnologia, pois os mesmos concederam 

a ele poderes sem precedentes de controle e modificação do ambiente. O crescimento 

populacional também foi objeto de discussão na convenção de Estocolmo, pois, no quinto 

item de sua proclamação, esse fenômeno é qualificado como um potencial degradador muito 

grande e, portanto, merecedor da adoção de medidas e do estabelecimento de políticas 

visando saná-lo (ESTOCOLMO, 1972). 

A Convenção de Estocolmo enfatizou a necessidade de utilização do meio ambiente 

de forma equilibrada, pois o mesmo é essencial para o bem-estar e importante para a 

realização de outros direitos considerados fundamentais para o homem. O direito a um meio 

ambiente de qualidade, que permita ao homem com dignidade e bem-estar conduzir a sua 

                                                           
21 No ano de 1946, com o objetivo de contribuir para a segurança entre os povos e a manutenção da paz social, a 

crença de alguns homens no poder contido na educação, na ciência, na cultura e na cooperação entre os povos 

levou à criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO). Ensina 

Alessandra Galli (2010, p. 62) que a UNESCO é uma importante colaboradora dos países do Sul, reforçando-

lhes a capacidade científica e tecnológica em benefício do desenvolvimento. Desde a sua criação, é exemplo de 

organização dedicada ao desenvolvendo de diversos programas internacionais relacionados à avaliação, 

administração e proteção dos recursos naturais, buscando incentivar a ciência na busca de alternativas 

sustentáveis para o planeta. 
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vida, conforme o princípio primeiro da Declaração de Estocolmo, é dotado da mesma 

fundamentalidade que os direitos fundamentais à liberdade e à igualdade (ESTOCOLMO, 

1972). Segundo a compreensão de Alessandra Galli (2010, p. 66), a Declaração de Estocolmo 

foi o documento pioneiro a reconhecer o direito a um meio ambiente como direito 

fundamental do homem.  

No que se refere à educação ambiental, a abordagem deste instituto na Conferência 

de Estocolmo lhe deu notoriedade internacional, passando a ser de importância fundamental 

para o auxílio na resolução de problemas provenientes das crises ambientais (GALLI, 2010, p. 

66). Nesse sentido, Genebaldo Freire Dias assevera que a Declaração de Estocolmo 

“reconheceu o desenvolvimento da educação ambiental como o elemento crítico para o 

combate à crise ambiental no mundo, e enfatizou a urgência da necessidade de o homem 

reordenar suas prioridades” (DIAS, 2004, p. 78). Para Pelicioni (2014, p. 426), a Declaração 

de Estocolmo enfatizou a necessidade de mais trabalhos na educação voltados para as 

questões ambientais. 

Segundo o sexto item da proclamação da Declaração de Estocolmo, a ignorância 

humana e a sua indiferença para com o meio natural podem causar danos elevados e 

irreversíveis ao ambiente (Estocolmo, 1972). Tais características só têm a comprometer o 

meio ambiente, que, segundo a declaração em análise, nossa vida e nosso bem-estar 

dependem. Dessa forma, “com um conhecimento mais profundo e uma ação mais prudente, 

podemos conseguir para nós mesmos e para nossa posteridade, condições melhores de vida, 

em um meio ambiente mais de acordo com as necessidades e aspirações do homem” 

(ESTOCOLMO, 1972). 

As catástrofes que antecederam o ocorrido em Estocolmo poderiam ter sido evitadas 

se aqueles que as promoveram tivessem conhecimento das consequências que seus atos 

poderiam causar ou se a população afetada também os conhecessem. Incidentes como o de 

Minimata, os efeitos nefastos provocados à saúde humana pelos fertilizantes, bem como as 

consequências fatais da poluição tanto em Donora quanto em Londres não desencadeariam 

tantas mortes como ocorreram. 

Pode-se dizer que a Declaração de Estocolmo, em razão daqueles acontecimentos, 

procurou impedir novos desastres de mesma natureza, pois, nos princípios 6 e 7, alerta sobre a 

“descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberam calor, em quantidades ou 

concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não causem danos 

graves e irreparáveis aos ecossistemas”. Orientou também que 
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Os Estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos 

mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos 

vivos e a vida marinha, menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir 

outras utilizações legítimas do mar” (ESTOCOLMO, 1972). 

 

Entende-se que o homem, por desconhecer as consequências de seus atos, causou, 

em um curto período de tempo e em locais distintos, danos irreparáveis ao meio ambiente que, 

em contrapartida, retribuiu-lhe de igual modo. Este trabalho acredita que o necessário 

conhecimento humano sobre as funções ecossistêmicas e o desenvolvimento de capacidades 

que permita ter ciência dos possíveis reflexos das ações antrópica sobre o meio natural pode 

ser alcançado com a educação ambiental. 

Para tanto, o princípio 19 da Declaração de Estocolmo aborda a imprescindibilidade 

de 

[...] um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações 

jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da população menos 

privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de 

uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido 

de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda 

sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de 

massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente humano e, ao 

contrário, difundam informação de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-

lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos 

(ESTOCOLMO, 1972). 

 

O princípio acima traz preceitos importantes a serem estabelecidos pela educação 

ambiental. Entende o referido documento que é necessário estabelecer um trabalho 

educacional que transmita aos jovens e aos adultos a questão ambiental. Essa transmissão de 

conhecimento deve alcançar todas as classes sociais, inclusive as menos favorecidas. Além do 

seu amplo alcance, a transmissão desse conhecimento deve ser capaz de formar a opinião do 

público acerca do estabelecimento de uma conduta mais responsável e, consequentemente, 

mais benéfica a ele. 

Alessandra Galli (2010, p. 67), opinando sobre as informações propostas no princípio 

em análise, aduz que o mesmo demonstrou uma maior atenção para a necessidade de formar 

uma opinião esclarecida e preocupada com os problemas enfrentados pelo ambiente. Essa 

opinião mais clara, segundo a autora, deve alcançar não apenas as crianças, mas também os 

jovens e adultos, pois, devido ao retorno a longo prazo que qualquer política em educação 

necessita para produzir seus resultados, não pode se esquecer da população mais velha. 

Procede a preocupação contida na Declaração de Estocolmo acerca da necessidade 

de se difundir a dimensão ambiental para a população adulta e mais velha, pois é sabido que 

os resultados a serem alcançados em qualquer política educacional, sendo devidamente 
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implantada e desenvolvida, não ocorrem de forma imediata. Da mesma forma se dá com a 

educação para o ambiente – a criança e o adolescente a ela submetidos estão em processo de 

aprendizagem e o alcance da maturidade necessária para colocarem em prática todo 

aprendizado demandará tempo. Sendo assim, assiste razão Alessandra Galli (2010, p. 67) em 

salientar que “o processo de educação tem seus resultados futuros e não imediatos”, tornando 

necessário alcançar também a população adulta, pois essa população é responsável, em grande 

parte, pelas atividades que degradaram o meio ambiente tanto no passado quanto na 

atualidade.  

Mesmo considerando o fato de essa população mais velha já possuir uma consciência 

formada, fato que, em tese, dificultaria a inserção de outros conhecimentos ou, até mesmo, a 

adoção de novas condutas, tal situação não descarta a necessidade de incutir ou, sendo o caso, 

reforçar na mente dessa conhecimentos acerca da dimensão ambiental. Dessa forma, essa 

abordagem é necessária, pois, uma vez realizada, visa minimizar os futuros impactos 

negativos ao meio ambiente. 

 

4.1.2.2 Encontro Internacional de Educação Ambiental – Carta de Belgrado 

 

Três anos após a Conferência de Estocolmo, na cidade de Belgrado, antiga 

Iugoslávia, ocorreu, nos dias 13 a 22 de outubro de 1975, outro evento internacional voltado 

para o meio ambiente. Tratava-se do Encontro Internacional de Educação Ambiental, 

promovido pela UNESCO e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA).  

Esse encontro teve como pauta o desenvolvimento da educação ambiental em âmbito 

internacional, ocasião em que as autoridades e os especialistas participantes procuraram 

estabelecer os princípios norteadores desse instituto. Explica Genebaldo Freire Dias que, em 

Belgrado, foram definidos os princípios do Programa Internacional de Educação Ambiental 

(IPEA), sendo responsável também pela criação da Carta de Belgrado, que “iria se constituir 

num dos documentos mais lúcidos sobre a questão ambiental na época” (DIAS, 2004, p. 101). 

A referida carta se inicia demonstrando preocupação com os avanços obtidos com o 

advento da tecnologia. Mesmo trazendo inúmeros benefícios para o homem e para a 

sociedade, o progresso advindo com o auxílio da ciência e da tecnologia é também 

responsável pelo desencadeamento de consequências prejudiciais ao meio ambiente e ao meio 

social. 

Segundo a Carta de Belgrado, em sua parte introdutória, 
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Nossa geração foi testemunha de um crescimento e de um progresso tecnológico 

sem precedentes, que mesmo quando aportou benefícios a muitas pessoas, provocou 

ao mesmo tempo graves consequências sociais e ambientais. Aumenta a 

desigualdade entre ricos e pobres, entre as nações e dentro delas; e existem 

evidências de uma crescente degradação ambiental, sob diferentes formas, em escala 

mundial. Esta situação, apesar de causada principalmente por um número 

relativamente pequeno de países, afeta a toda humanidade (BELGRADO, 1975). 

 

Em 1972, a Conferência de Estocolmo, ao abordar o distanciamento entre os ricos e 

os pobres, se preocupou com a desigualdade social e, portanto, pregou acerca da necessidade 

de se encurtar as diferenças sociais existentes no mundo. Três anos após Estocolmo, a 

desigualdade social continuou a ser motivo de preocupação da comunidade internacional, pois 

esse tema voltou a ser objeto de discussão na Carta de Belgrado. Para Bizawu e Reis, o 

referido documento “retoma e retrata o essencial da Declaração de Estocolmo, acrescentando 

as finalidades, os objetivos e os princípios dos programas educativos ao meio ambiente” 

(BIZAWU; REIS, 2014, p. 77). 

Preocupada com as questões sociais, a Carta de Belgrado propôs em sua introdução 

uma mudança no conceito de desenvolvimento. Segundo ela, é necessário que ocorram 

“mudanças significativas entre as nações do mundo para assegurar o tipo de desenvolvimento 

racional”, e essas mudanças devem ser direcionadas para uma divisão mais equânime dos 

recursos do planeta, visando satisfazer, de modo mais justo22, as necessidades de todos os 

povos (BELGRADO, 1975). 

Além da preocupação com os avanços da tecnologia, as autoridades e especialistas 

participantes demonstraram inquietações acerca da discrepância econômica existente entre as 

classes sociais e propuseram a necessidade de se criar, através da educação ambiental, uma 

ética global, universal.  

Segundo a Declaração de Belgrado, em sua introdução: 

 

[...] necessitamos uma nova ética global, uma ética dos indivíduos e da sociedade 

que corresponda ao lugar do homem na biosfera; uma ética que reconheça e 

responda com sensibilidade as relações complexas, e em contínua evolução, entre o 

homem e a natureza e com seus similares (BELGRADO, 1975). 

 

Torna-se necessário mostrar ao homem o seu lugar no ambiente; fazê-lo conhecer 

que grande parte da degradação que atinge a natureza decorre da forma como ele se comporta 

                                                           
22 Explica Genebaldo F. Dias que os sete países mais ricos do mundo, quais sejam, Estados Unidos, Japão, 

Alemanha, Inglaterra, Canadá, França e Itália, (ainda não inclusa a Rússia), eram e continuam sendo, juntos, 

responsáveis pelo consumo de 80% dos recursos naturais existentes na Terra. De toda poluição que afeta o 

globo, esses países, segundo Dias, também são responsáveis por 80% (DIAS, 2004, p. 103). 
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no meio em que vive, ao realizar seus objetivos, suas prioridades, sem, contudo, avaliar as 

consequências de suas ações ao meio natural. Cabe ao homem um agir ético, e nesse sentido, 

Dias entende que a Carta de Belgrado faz um chamamento para as responsabilidades 

individuais, isto é, o homem, ao final do dia, deverá ter dado uma resposta, uma contribuição 

efetiva para esse novo estilo de vida (DIAS, 2004, p. 103). 

Salienta a introdução contida no documento de Belgrado que os novos enfoques do 

desenvolvimento e da melhoria do meio ambiente exigem uma reclassificação das prioridades 

nacionais e regionais. As políticas que procuram intensificar ao máximo a produção 

econômica sem considerar as consequências para a sociedade e para a quantidade dos recursos 

disponíveis devem ser questionadas. Para tanto, milhões de pessoas terão que adequar suas 

prioridades e assumir uma ética individualizada e pessoal, manifestando uma postura de 

compromisso com a melhoria da qualidade do meio ambiente e da vida de todos os povos do 

mundo (BELGRADO, 1975). 

Sendo assim, propõe Belgrado a reforma dos processos e sistemas educativos como 

sendo essencial para a elaboração dessa nova ética do desenvolvimento e da ordem econômica 

mundial. Segundo a sua Declaração, a menos que a juventude mundial receba um novo tipo 

de educação, as mudanças e os novos enfoques para o desenvolvimento, ainda que comecem a 

melhorar o convívio no mundo, não passarão de uma solução paliativa, em curto prazo. Sendo 

assim, devem-se instaurar novas e produtivas relações entre estudantes e professores, entre 

escolas e comunidades, e ainda entre o sistema educativo e a sociedade em geral 

(BELGRADO, 1975).  

Por fim, Alessandra Galli, a Carta de Belgrado afirma que a educação ambiental é 

um processo contínuo, multidisciplinar e integrado às diferenças, cujo objetivo é diagnosticar 

as causas dos problemas ambientais, desenvolver e aprimorar um senso crítico e habilidades 

que favoreçam a solução desses problemas. Para tanto, enfatiza a importância de se utilizar 

métodos variados e de ambientes de ensino, destacando as atividades práticas e as 

experiências pessoais de cada indivíduo, valorizando o conhecimento tradicional e a 

participação das pessoas no intuito de sensibilizá-las acerca dos problemas ambientais 

(GALLI, 2010, p. 70, grifo nosso). 

 

4.1.2.3 Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental – Tbilisi 

 

Durante os dias 14 a 26 de outubro de 1977, foi realizada na cidade de Tbilisi, 

Geórgia, ex-União Soviética, a Conferência Mundial sobre Educação Ambiental. Organizada 
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pela UNESCO, com a colaboração do PNUMA, a conferência de Tbilisi procurou, de forma 

harmônica e consciente, estabelecer os objetivos, os princípios e as estratégias para a 

introdução de uma educação para o ambiente.  

Segundo Pelicioni, o objetivo principal foi suscitar o compromisso dos governos no 

sentido da instituição da educação ambiental enquanto área prioritária nas políticas nacionais. 

Em Tbilisi foi estabelecido um documento denominado “Declaração sobre Educação 

Ambiental” onde,  

 

foram discutidos os princípios diretores e objetivos que haviam sido delineados em 

Belgrado, foram apresentadas algumas experiências de trabalho e foram propostos 

conteúdos, estratégias de abordagem e recomendações para a implantação da 

educação ambiental. Em relação ao que havia sido proposto em Belgrado, a 

Conferência de Tbilisi endossou e ampliou os princípios diretores da educação 

ambiental (PELICIONI, 2014, p. 430). 

 

Para Genebaldo Freire Dias, esta conferência é a referência internacional para o 

desenvolvimento do instituto da educação ambiental. Em sua declaração, são apresentadas as 

finalidades, os objetivos, os princípios orientadores e as estratégias para o desenvolvimento de 

materiais educativos, além da pesquisa de novos métodos, sendo, para Dias, sem dúvida, uma 

importante fonte de consulta para ações em educação ambiental (DIAS, 2004, p. 104). 

Remetendo-se à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em1972, no 

que concerne à proteção e à melhoria da qualidade ambiental para as gerações presentes e 

para as gerações futuras, a Declaração de Tbilisi também estabeleceu, como objetivo urgente 

da humanidade, a defesa e a melhoria do meio ambiente. Também, assim como ocorreu em 

Estocolmo (1972) e em Belgrado (1975), foi proposto por Tbilisi (1977), em sua parte 

introdutória, que a abrangência da educação ambiental deveria alcançar todas as idades e 

todos os níveis sociais. Para isso, ela deveria ser ministrada não somente pelos meios oficiais 

de difusão do conhecimento, mas também pelas demais organizações não oficiais que 

contribuem com o ensino.  

Também em sua introdução, recomenda a declaração que: 

 

[...] a educação deve desempenhar uma função capital visando criar uma consciência 

e melhor compreensão dos problemas que afetam o meio ambiente. Essa educação 

vai estimular a formação de comportamentos positivos em relação ao meio ambiente 

e à utilização de seus recursos pelas Nações (TBILISI, 1977). 

 

 

Seguindo a linha traçada pelo princípio 19 da Declaração de Estocolmo (1972), a 

parte introdutória da Declaração de Tbilisi (1977) também atribuiu aos meios de comunicação 
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“[...] grande responsabilidade em colocar seus imensos recursos a serviço dessa missão 

educativa”. Para os especialistas ambientais e todos aqueles cujas ações e decisões repercutem 

no meio natural, recomendou Tbilisi que esses devem “adquirir, no decorrer de sua formação, 

os conhecimentos e as atitudes necessários e perceber plenamente o sentido de suas 

responsabilidades a esse respeito” (TBILISI, 1977). 

Sendo assim, 

 

A Educação Ambiental, bem compreendida, deverá constituir uma educação geral 

permanente que reaja às mudanças produzidas num mundo em rápida evolução. Essa 

educação deverá preparar o indivíduo através da compreensão dos principais 

problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe os conhecimentos 

técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva que 

vise melhorar a vida e proteger o ambiente, valorizando os aspectos éticos (TBLISI, 

1977). 

 

Reforçando e reafirmando a característica interdisciplinar da educação ambiental, já 

trazida na Carta de Belgrado (1975), Tbilisi inicialmente acredita que a “Educação Ambiental 

cria mais uma vez uma perspectiva geral dentro da qual se reconhece a existência de uma 

profunda interdependência entre o ambiente natural e o ambiente construído” (TBILISI, 

1977). 

É através dessa interdisciplinaridade, característica da educação ambiental que, 

segundo Alessandra Galli (2010, p. 71), a Conferência de Tbilisi recomendou a incorporação 

da chamada dimensão ambiental em todo sistema de educação, pois a compreensão humana 

permite ao homem melhores condições de avaliar, no presente, as consequências futuras de 

sua conduta (GALLI, 2010, p. 71). 

Para tanto, propõe a declaração que a educação ambiental seja direcionada à 

comunidade, envolvendo seus componentes em um processo de resolução de problemas que 

os permita resolvê-los no contexto de realidades específicas, estimulando a iniciativa, o 

sentido de responsabilidade e o empenho de se construir um futuro melhor. Contribuindo, 

assim, significativamente, para a renovação do processo educativo (TBILISI, 1977). 

Aos Estados foi sugerida a inclusão, em suas políticas educacionais, de medidas que 

contribuam para a incorporação do conteúdo, das diretrizes e das atividades relacionadas ao 

meio ambiente. Já para as autoridades ligadas à educação, orienta a declaração no sentido de 

intensificarem seu trabalho de reflexão, de pesquisa e de inovação relativo à educação 

ambiental (TBILISI, 1977). 

Também foi sugerido a inclusão do estudo das questões ambientais nos cursos de 

formação dos profissionais da educação. Tbilisi considera, em sua recomendação nº. 17, 
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a necessidade de que os docentes compreendam a importância de incluir em seus 

cursos o ensino da questão ambiental, recomenda aos Estados Membros: que 

incorporem, desde o início, nos programas de formação de docentes o estudo das 

ciências do ambiente e da Educação Ambiental; que os cursos de formação de 

docentes recebam assistência nesse aspecto; e que se proporcione aos docentes 

formação apropriada ao ambiente urbano ou rural, relativo a sua área de atuação 

(TBILISI, 1977). 

 

Já a recomendação de nº. 18, 

 

Considerando que a maioria dos membros do corpo docente diplomou-se numa 

época em que, nos cursos de formação, a Educação Ambiental era muito descuidada, 

e por isso não recebeu uma educação suficiente em termos de questões ambientais e 

de metodologia da Educação Ambiental, recomenda aos Estados Membros: que 

adotem medidas que tenham como objetivo proporcionar, àqueles que exercem 

funções docentes, a necessária formação em Educação Ambiental; que a aplicação e 

o desenvolvimento, àqueles que exercem funções docentes, inclusive a formação 

prática em termos da Educação Ambiental, se realizem em estreita colaboração com 

suas associações profissionais, tanto no plano internacional quanto no nacional; e 

que a formação daqueles que exercem funções docentes seja adequada ao ambiente, 

urbano ou rural, de sua área de atuação (TBILISI, 1977). 

 

Alessandra Galli (2010, p. 72) leciona que a Conferência de Tbilisi “é considerada o 

marco fundamental na evolução do conceito de educação ambiental, e os princípios gerais 

nela estabelecidos são aceitos como parâmetros internacionais para o ensino da educação 

ambiental”. Esse também é o entendimento de Mauro Grun ao afirmar que “a Conferência de 

Tbilisi é considerada como um dos eventos mais decisivos nos rumos que a educação 

ambiental vem tomando em vários países do mundo, inclusive o Brasil” (GRUN, 2014, p. 18). 

Essa influência, explica Pelicioni: 

 

[...] se fez presente na Lei nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, suas finalidades e mecanismos de formulação e execução. A lei 

refere-se, em um de seus princípios, à educação ambiental em todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, a fim de capacitá-la para a participação 

ativa na defesa do meio ambiente (PELICIONI, 2014, p. 433). 

 

Por fim, não obstante a relevância de todas essas considerações acerca da 

Conferência de Tbilisi, é importante salientar que a mesma reproduziu vários princípios 

estabelecidos na Conferência de Estocolmo (1972). Talvez o diferencial de Tbilisi, em relação 

às demais Convenções sobre o meio ambiente que abordaram também a educação ambiental, 

esteja em sua especificidade. Ela foi um evento específico que tratou de um tema também 

específico, qual seja, a educação ambiental.  
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Tratando-se de um evento cujo objeto limitou-se a um tema, favoreceu, no 

entendimento desta pesquisa, o debruçar com mais propriedade, atentando para maiores 

detalhes e, com isso, elaborando documentos mais ricos. Para Bizawu e Reis, Tbilisi 

aprofundou na função, nos objetivos e nas características da educação ambiental, esclarecendo 

suas finalidades e seus princípios (BIZAWU; REIS, 2014, p. 81). Dessa forma, o contexto no 

qual foi elaborada a Declaração de Tbilisi favoreceu para que ela fosse, sem dúvida, o 

documento mais relevante acerca deste tema. 
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5 OS ASPECTOS JURÍDICOS E DOUTRINÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA E SUA POSSÍVEL ABORDAGEM EM BUSCA DA 

TRANSFORMAÇÃO DO HOMEM PARA O REEQUILÍBRIO DAS 

RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

As ocorrências de catástrofes ambientais, a escassez de recursos naturais necessários 

à manutenção e ao desenvolvimento humano, a poluição atmosférica e os perigos decorrentes 

do aquecimento global fizeram com que algumas nações se sensibilizassem e, com isso, 

percebessem a necessidade de mudanças no agir do homem sobre o meio ambiente.  Para 

tanto, visando evitar o colapso do planeta, essas nações concluíram que era preciso criar e/ou 

desenvolver uma consciência comum acerca da imprescindibilidade de se manter o ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado. 

Em busca dessa higidez e desse equilíbrio natural, muitos Estados, inclusive o 

brasileiro, consagraram em suas respectivas constituições a tutela jurídica do meio ambiente. 

No continente europeu, berço da Revolução Industrial, países como Portugal e Espanha 

trouxeram essa mencionada proteção. Ensina Beatriz Souza Costa (2010, p. 83) que a 

Constituição portuguesa, em seu art. 66, garantiu a todos o direito a um ambiente de vida, 

sadio e equilibrado ecologicamente, impondo ao Estado e aos cidadãos o dever de defendê-lo. 

De semelhante modo, a citada autora traz a previsão constitucional da tutela ambiental no 

Estado espanhol: 

 

45.1. Todos tienen el derecho a disfrutar de um medio ambiente adecuado para El 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservar lo. 45.2, los poderes 

públicos velarán por la utilización racional de todos lós recursos naturales con el fin 

de proteger y mejorar la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose 

em la indispensable solidaridad colectiva (COSTA, 2010, p. 91). 

 

Em solo pátrio, a tutela constitucional do meio ambiente encontra-se prevista no art. 

225 da Constituição Federal de 1988, na qual é garantido a todos o direito a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, sendo atribuição 

do Estado e da coletividade o dever de protegê-lo e mantê-lo para o presente e para as futuras 

gerações. 

O caráter urgente de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, bem como 

a sua manutenção em equilíbrio, fez com que o Brasil trouxesse em sua Lei Maior o instituto 

da educação ambiental. Com essa previsão, a CRFB/88 não apenas elevou esse instituto ao 

status constitucional, como vinculou sua promoção ao mais poderoso mecanismo estatal de 
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formação, persuasão e modificação da mente humana – o ensino em todos os níveis, através 

da educação escolar23. 

A importância dessa previsão e, principalmente, a eleição do sistema de ensino como 

meio difusor da educação ambiental são justificadas pelo fato de, conforme a Declaração de 

Tbilisi (1977), a educação poder desempenhar uma função capital: despertar a consciência do 

homem para um melhor agir perante os problemas que afetam o meio natural. 

 Ainda conforme Tbilisi (1977), essa educação deverá fomentar a formação de 

comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, bem como em relação à utilização, 

pelas nações, dos recursos naturais existentes. Também nesse sentido se deu a orientação 

contida na Carta de Moscou, na parte pertinente aos programas educacionais e materiais de 

ensino, ao trazer o entendimento acerca da necessidade de desenvolver hábitos e habilidades, 

promover valores, estabelecer critérios, padrões e orientações para a resolução de problemas e 

tomada de decisões na temática ambiental. Para tanto, era objetivo gerar modificações 

comportamentais nos campos cognitivos e afetivos, através de atividades de sala de aula e 

atividades de campo (MOSCOU, 1987). 

O alcance de modificações comportamentais, atuando nas áreas do conhecimento e 

do sentimento humano, é possível através da educação. Para melhor exercer a educação 

ambiental, difundir seus preceitos e alcançar suas finalidades, a educação escolar se propõe a 

prestar um bom serviço, tornando-se uma ferramenta eficaz, caso bem utilizada. Para 

Alessandra Galli, “a educação é um instrumento e um processo capaz de acabar com a 

ignorância ou analfabetismo ambiental e de oferecer alternativas para a superação da 

dicotomia entre a proteção ao meio ambiente e desenvolvimento” (GALLI, 2012, p. 20). 

Apesar de a CRFB/88 ter objetivado a criação e o desenvolvimento de uma 

consciência humana voltada para a preservação do meio ambiente, e, para isso, ter incumbido 

às instituições responsáveis pelo ensino o desenvolvimento dos preceitos trazidos pela 

educação ambiental, o que se viu foi a continuidade de ações que degradam o meio ambiente, 

conforme descrito no capítulo terceiro deste trabalho. Dessa forma, considerando o peso 

constitucional da educação ambiental, a crença depositada na educação escolar e as 

ocorrências de condutas prejudiciais ao solo, às águas e ao ar brasileiro, questiona-se o 

                                                           
23 De acordo com o art. 225 da CRFB/88, “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. § 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988). 
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desenvolvimento e a disseminação dos preceitos da educação ambiental pelo atual sistema de 

ensino brasileiro. 

Para isso, necessita-se conhecer as pretensões do Estado brasileiro concernentes à 

educação ambiental, bem como conhecer a estrutura, o conceito e a finalidade daquele que 

será seu meio difusor, ou seja, o sistema educativo pátrio. Sendo assim, antes de adentrar ao 

estudo da educação ambiental propriamente dito, esse capítulo tratará dos comandos 

constitucionais, legais e doutrinários que disciplinam a educação formal24. 

 

5.1 Aspectos constitucionais gerais acerca do direito à educação e do direito ao meio 

ambiente 

 

O direito à educação no Brasil é tido como um direito social, pois está previsto, 

inicialmente, no art. 6º da CRFB/88, que assim dispõe: “São direitos sociais a educação, a 

saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (BRASIL, 1988, grifo nosso). Por ser um direito inserido no capítulo segundo, 

do Título II, da Carta Constitucional de 1988, que trata justamente dos direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo, a educação passa a configurar-se, juridicamente, como um direito 

fundamental.  

De mesmo modo, mesmo não inserido no título citado, também é dotado de 

fundamentalidade o direito ao meio ambiente equilibrado, e quem explica essa questão são 

Alexandre W. Borges; Giovanna C. Mello e Mario Ângelo Oliveria (2010, p. 201). Para eles, 

a “Constituição Federal de 1988 caracteriza o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um dos direitos fundamentais sociais garantidos a todos”. Por sua vez, 

Paulo Bonavides (2001, p. 523) classifica o direito ao meio ambiente como sendo um direito 

fundamental de terceira dimensão. E, não tendo dúvida dessa fundamentalidade, Beatriz 

Souza Costa (2013, p. 62-63) considera sem respaldo qualquer interpretação que destoar desse 

entendimento. 

Para Teresa Cristina de Deus (2003, p. 69), a “proteção do meio ambiente 

equilibrado e saudável está diretamente ligada à proteção dos chamados direitos humanos”. A 

característica de direito fundamental atribuída aos direitos à educação e ao meio ambiente 

                                                           
24 Entende-se por educação formal aquela ministrada em instituições públicas e privadas de ensino, subordinadas 

aos órgãos oficiais, tais como o ministério e as secretarias de educação, e às legislações educacionais vigentes, 

quais sejam a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9.394/1996, e os Planos de desenvolvimento 

de ensino. 
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decorre de muito além da relevante previsão constitucional. Ela se dá pelo fato de esses 

direitos comporem outro grupo de direitos de extrema importância para o homem, qual seja, 

os direitos humanos25. 

A importância que possui a educação para o desenvolvimento do indivíduo e deste 

enquanto sociedade proporcionou-lhe o reconhecimento constitucional de sua 

fundamentalidade. E esta, por sua vez, se evidencia ainda mais uma vez que a educação se 

constitui um veículo indispensável para o alcance de outros direitos igualmente essenciais, 

tais como a dignidade, a saúde, a segurança, a qualidade de vida, o meio ambiente e outros, 

necessário para o bem-estar social. 

Nesse sentido também se dá o entendimento de Bizawu e Reis, que acreditam ser a 

educação “um passo fundamental para se ter saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, além de possibilitar uma digna maternidade e infância. Um 

sujeito que possui formação educacional é um sujeito que pode adquirir senso crítico” 

(BIZAWU; REIS, 2014, p. 73). Para os autores: 

 

A busca por um senso crítico passa, inevitavelmente, pela educação. Por isso, os 

demais direitos sociais elencados têm mais possibilidade de se efetivarem a partir 

deste primeiro direito social. Saber dos seus próprios direitos é um primeiro 

movimento para se adquirir cidadania (BIZAWU; REIS, 2014, p. 75). 

 

O meio ambiente também se constitui um direito muito importante para o indivíduo. 

Hoje se tem a compreensão de que é impossível imaginar o exercício do direito à vida em um 

ambiente desfavorável, que não proporcione a mínima condição para se viver; também se 

torna inviável almejar uma vida saudável em um ambiente cujos recursos naturais como a 

água, o solo e o ar estejam em condições insalubres. O viver dignamente, ou seja, viver com 

saúde e qualidade de vida, depende da garantia fática do meio ambiente em equilíbrio, 

proporcionando às presentes e futuras gerações recursos naturais em condições de uso. 

                                                           
25 Seguindo o entendimento de Borges, Mello e Oliveira (2010, p. 194), a “diferenciação entre direitos humanos 

e direitos fundamentais pode ser observada em aspectos fáticos e doutrinários. Isso porque os direitos humanos 

se encontram consagrados nos tratados e convenções internacionais, apresentando, portanto, feições 

transnacionais, não adstritas a realidades locais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados e 

positivados na Constituição de cada país, fruto da ideologia característica de cada Estado Soberano”. Por sua 

vez, leciona José Afonso da Silva que os direitos humanos se localizam nos documentos internacionais, em que 

se reconhece o homem como titular de direitos universais. Já os direitos fundamentais seriam esses direitos 

positivados por um Estado (SILVA, 2001, p. 32). Por fim, Sarlet (2012, p. 249) ensina que os direitos 

fundamentais, por possuírem o homem como titular, sempre serão direitos humanos, mesmo sendo esse homem 

representado por entidades coletivas. Dessa forma, pode-se extrair dos entendimentos dos autores que os direitos 

à educação e ao meio ambiente se configuram como direitos humanos. 
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A necessidade humana de adquirir conhecimento (educação) e, através dele, 

compreender e respeitar o seu entorno (meio ambiente), leva a entender que é inviável 

qualquer possibilidade de ordem, organização de pessoas, sem a conjugação desses direitos. A 

sintonia entre educação e meio ambiente é imprescindível para a garantia de direitos 

fundamentais como a vida, a saúde e a qualidade de vida. A prova disso é o fato de a 

CRFB/88, ao tratar da Ordem Social, cujos objetivos são o bem-estar e a justiça sociais, 

trouxe, entre outros direitos necessários ao homem e à sociedade, os direitos à educação e ao 

meio ambiente equilibrado. 

Também o Título VII da CRFB/88, que trata da Ordem Econômica e Financeira, em 

seu art. 170, preocupou-se em assegurar a todos uma existência digna, em conformidade com 

os ditames da justiça social, observando como um dos princípios a defesa do meio ambiente. 

Embora não mencionado expressamente, pode-se pensar de forma implícita no direito à 

educação, pois, conforme entende esta pesquisa, ela é fundamental para o alcance da 

dignidade e da justiça. 

Não obstante a importância que os demais direitos abordados no título da Ordem 

Social possuem para o indivíduo, este trabalho ater-se-á aos direitos à educação e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, sendo, por ora, o primeiro deles, tratado a seguir. 

 

5.2 A educação sob o viés constitucional, legal e doutrinário 

 

Visto que os direitos à educação e ao meio ambiente são direitos fundamentais 

configura como direitos a serem alcançados pela Ordem Social e Econômica, estudar-se-á, 

neste momento, a estrutura, o conceito e a finalidade da educação no Brasil. Para tanto, partir-

se-á dos olhares do texto constitucional, bem como da legislação infraconstitucional 

específica e da doutrina. 

A partir da fundamentalidade do direito à educação, a CRFB/88, através do seu art. 

205, afirma ser a educação um direito de todos e impõe ao Estado e à família o dever de 

promover e incentivar o seu acesso. Do mesmo modo, visando atingir o pleno 

desenvolvimento do homem, de forma a prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-

lo para o trabalho, o texto constitucional contou com a colaboração da sociedade para a 

promoção e o incentivo da educação26. Já a Lei 9.394 de 1996, lei que estabeleceu as 

                                                           
26 Os arts. 205 e 227 da Constituição Federal de 1988 evidenciam o dever atribuído ao Estado, à família e, em 

regime de colaboração, à sociedade de promover e garantir o acesso à educação. Segundo o art. 205, a 

“educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
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diretrizes e as bases da educação nacional, LDBEN/96, vem reafirmar, em seu art. 2º, o dever 

imposto pelo texto constitucional à família e ao Estado brasileiro acerca da promoção e 

incentivo à educação. 

Apesar de ser uma lei que disciplina a educação desenvolvida em instituições 

oficiais, a LDBEN/96 dá ao tema educação uma maior clarividência a abrangência. Segundo 

ela, a “educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

Observa-se que o texto legal não limitou o desenvolvimento da educação apenas ao âmbito 

estatal, pelo contrário, estendeu a responsabilidade pelo seu desenvolvimento à família e às 

demais relações sociais. 

Sendo assim, em análise ao artigo citado, no que é pertinente à família, considerada 

por esta pesquisa o primeiro veículo promotor do processo ensino-aprendizado, além de sua 

função social em desenvolver os processos formativos (entendido aqui como educação 

familiar) nas crianças e nos adolescentes, permitindo-lhes a aquisição de princípios e valores 

necessários para a condução nas relações intersubjetivas, contribuirá para o fortalecimento 

desses e para o desenvolvimento de outros aspectos tão necessários quanto, matriculando e 

acompanhando suas crianças e adolescentes nas instituições formais de ensino.  

Já ao meio social, considerado aqui como o segundo meio promotor do processo de 

ensino-aprendizado, prestará sua contribuição promovendo a educação através dos veículos 

nele existentes, quais sejam: as organizações não governamentais, os exemplos de cidadania 

fomentados pelos movimentos sociais27 e, principalmente, pelo meio midiático, pois os 

sistemas de rádio e televisão constituem-se poderosos instrumentos norteadores de conduta.  

O cumprimento dos deveres constitucionais de promover a educação e torná-la 

acessível a todos, imposto à instituição familiar e à sociedade, enquadra-se naquilo que a 

doutrina denomina de educação informal. No entanto, como o objeto desta pesquisa gira em 

torno da avaliação da educação promovida pelas instituições públicas de ensino, educação 

                                                                                                                                                                                     
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). Sendo mais especifico, no que se refere aos destinatários da 

educação, o art. 227 impôs como dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

27 Sobre os exemplos de cidadania fomentados pelos movimentos sociais, é muito comum assistir pelos 

tradicionais veículos de comunicação televisiva brasileira a divulgação, bem como o patrocínio, de concursos 

que promovem a cidadania. Tais iniciativas, de maneira informal, só têm a contribuir com a construção e/ou 

desenvolvimento de valores importantes para a sociedade, constituindo-se em um relevante meio de acesso à 

informação e à educação. 
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formal, continua-se a análise de algumas considerações acerca da educação assumida pela 

terceira, e não menos importante, instituição promotora do processo ensino-aprendizado: o 

Estado brasileiro. 

A educação formal no Brasil se dá através do processo bilateral28 de ensino-

aprendizagem, desenvolvido pela educação escolar. Esse ensino, conforme disciplina a 

Constituição Federal de 1988, deverá ser ministrado com igualdade de condições para o 

acesso e a permanência dos educandos na escola. Seus atores (discentes e docentes) deverão 

possuir liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

O pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas deverão ser respeitados, e as instituições 

públicas e privadas de ensino deverão coexistir, sendo aquelas obrigadas a fornecerem o 

ensino gratuito. Esses e outros princípios estão tutelados no art. 206, da CRFB/88 e nortearão 

o Estado brasileiro na promoção da educação. 

A liberdade para ensinar constitui um fundamento muito importante para os 

professores desenvolverem o magistério. Não é produtivo para o processo de ensino-

aprendizagem que os docentes se vejam presos às amarras de sua disciplina, sendo necessário 

a eles se desprenderem e alçarem voos para além de sua formação acadêmica. De semelhante 

modo, os alunos são livres para questionar o seu mestre sobre as variadas questões que afetam 

o seu dia-a-dia, tendo respeitados os seus ideais e a sua cultura. 

A LDBEN/96, em seu art. 3º, praticamente reproduziu os princípios norteadores do 

ensino trazidos pelo art. 206 da Constituição/1988. No entanto, a lei infraconstitucional 

elucidou outros importantes princípios, tais como a garantia do padrão de qualidade; a 

valorização da experiência extraescolar; a vinculação entre a educação, o trabalho e as 

práticas sociais; e a consideração da diversidade étnico-racial (BRASIL, 1996). 

Adiantando um pouco um assunto que se verá mais à frente, os três últimos 

princípios trazidos pela LDBEN/96 constituem importantes diretrizes a serem implantadas 

pelos sistemas de ensino brasileiro, em seu propósito de alcançar uma educação diferenciada. 

A valorização do conhecimento adquirido pelos alunos fora dos limites da escola; a 

associação, adequação do conhecimento escolar às atividades exercidas pelos discentes em 

suas práticas individuais e sociais e a consideração das diversidades sócio-históricas que 

                                                           
28 Considera-se a educação uma via de mão dupla, ou bilateral, uma vez que, segundo Paulo Freire (1996), ao 

tratar dos saberes necessários às práticas educativas, não existe o ensino sem a aprendizagem e, tampouco há 

aprendizado que não possa ser ensinado. Sendo assim, entende este trabalho que só haverá ensino se houver 

aprendizado. E esse estará caracterizado se o seu destinatário conseguir reproduzi-lo e passá-lo adiante. 



85 
 

formam o educando constituem pressupostos para o exercício de uma educação, aqui 

denominada, globalizada. 

Retomando a CRFB/88, o art. 208 e incisos, impôs ao Estado o dever de efetivar a 

educação, garantindo uma formação básica obrigatória e gratuita29 para aqueles que possuem 

entre 4 a 17 anos de idade, bem como assegurar a sua oferta gratuita aos que não tiveram a ela 

acesso na idade própria30. Ao se observar a faixa etária estipulada, percebe-se que ela engloba 

quase a totalidade do período que constitui a infância e, praticamente, todo o período de 

abrangência da adolescência do indivíduo, sendo essa uma fase significativa para a formação 

da personalidade e do caráter do educando.  

Também compete ao Estado atender, preferencialmente, na rede regular de ensino, os 

portadores de necessidades especiais; ofertar a educação infantil em creches e pré-escolas, o 

ensino noturno regular de acordo com as necessidades do educando, promovendo a todos o 

acesso aos níveis mais elevados do ensino31, da pesquisa e da criação artística, conforme a 

capacidade de cada um (BRASIL, 1988). 

Observa-se que, através das iniciativas constitucionais e legais, o Estado brasileiro 

vem promovendo o acesso à informação e à educação a todos os brasileiros, estando estes em 

idade escolar ou não, sendo portadores ou não de necessidades especiais. Resta ao Brasil, 

além de efetivar essas garantias, promover uma educação com qualidade, sendo necessário 

para isso a realização do ensino com igualdade de condição de acesso e permanência dos 

                                                           
29 Conforme o art. 208º, §§ 1º e 2º da Carta Constitucional de 1988, o acesso ao ensino público obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo e o seu não oferecimento, ou a sua oferta irregular, importará em crime de 

responsabilidade das autoridades responsáveis pela sua promoção. Assim também aduziu a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, orientando, no caput do seu art. 5º, a “qualquer cidadão, grupo de cidadãos, 

associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o 

Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo” (BRASIL, 1996). 

30 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trata, em seu art. 4º, inciso VI, do acesso público e gratuito 

aos ensinos fundamental e médio, para todos os que não conseguiram concluí-los na idade própria. Para tanto, 

conforme o inciso VII, do mesmo artigo, é ofertado o acesso de jovens e adultos à educação escolar regular. 

Segundo a lei, a educação de jovens e adultos deverá ser promovida em conformidade com as necessidades e 

disponibilidades de seu público, garantindo-se aos discentes que trabalham condições para acessar e permanecer 

na escola. 

31 A obrigatoriedade de garantir a todos o acesso à educação básica, imposta pela CRFB/88 ao Estado brasileiro, 

vem, ao longo dessas quase três décadas de constituição, contribuindo positivamente para a universalização do 

ensino e, por conseguinte, para a melhoria das estatísticas nacionais acerca da educação. Denise Souza Costa 

(2011) afirma que, no final do século XIX e início da década de 1930, o analfabetismo no Brasil oscilou entre 

80% a 60%. Já nas décadas de 1950 e 1960, a taxa de analfabetismo passou a ser de 40%; também era de 40% o 

percentual de crianças, entre 07 a 14 anos, fora da escola. Com o advento da Constituição Federal de 1988, e 

junto com ela a obrigatoriedade de ofertar o acesso à educação, a realidade brasileira começou a melhorar. Em 

2013, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD/2013, o percentual de 

analfabetos com 15 anos ou mais reduziu para 8,2%; e as taxas de escolarização indicada demonstraram que a 

população entre os 6 e 14 anos e entre os 15 a 17 anos, respectivamente, 98,4% e 84,3%, frequenta a escola 

(BRASIL, 2013). 
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alunos na escola. Para tanto, a CRFB/88 permitiu a cada ente da federação, ou seja, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que constituísse, em regime de colaboração, o 

seu sistema de ensino, organizando-o conforme disciplina o art. 211 e parágrafos: 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as 

instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.  

§2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil.  

§3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 

médio.  

§4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório.  

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular 

(BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Federal de 1988 distribuiu a cada ente federativo responsabilidade 

pela promoção da educação no Brasil, bem como pela forma como essa será ministrada e 

pelos princípios que a nortearão. De semelhante modo, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional tratou dessa distribuição, no entanto, no que concerne ao conceito de 

educação, ambos os documentos não se preocuparam em trazê-lo, deixando a cargo de outras 

fontes. A LDBEN/96 estabeleceu ainda o instituto da educação escolar, veículo que será 

responsável pela promoção da educação a todas as crianças e adolescentes deste país. Em seu 

art. 2132, a citada lei estruturou a educação escolar, dividindo-a em educação básica e 

educação superior, sendo aquela formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio. 

 

5.3 Do conceito, objetivo e finalidade da educação brasileira 

 

Conforme salientado, as legislações citadas, apesar de contribuírem para disciplinar, 

orientar e organizar a educação escolar, não se preocuparam em conceituar o instituto da 

educação, ficando essa tarefa a cargo da doutrina. Entretanto, antes de fazê-lo, é necessário 

conhecer a etimologia da palavra educação. Ensina Costa (2011, p. 21) que, no século XVI, os 

                                                           
32 O Título V da LDB trata em seu capítulo primeiro da composição dos níveis escolares: 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I- educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II- educação superior. 
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iluministas diziam que a palavra educação decorria do termo educere, cujo significado é fazer 

sair, tirar para fora. No entanto, a etimologia considerada correta é a palavra educare, que 

significa criar, alimentar, ter cuidado com, formar, instruir e produzir.  

Ao observar a ideia comum que se tem acerca da finalidade e dos benefícios 

proporcionados pela educação, tanto no indivíduo quanto na sociedade, sem adentrar ainda no 

contexto doutrinário, a educação se caracteriza pela sua capacidade de modificar condutas 

e/ou estabelecer novos comportamentos. Nesse contexto, entende-se que o último sentido 

dado à palavra educação, educare, conforme se demonstrará adiante, é o que melhor 

representa o seu real significado. 

A ideia de educação apresentada pelos iluministas carrega, em seu contexto, o 

entendimento de que o conhecimento já se encontra pronto no interior das mentes humanas, 

sendo ele inato, bastando apenas ao processo educativo retirá-lo, desbloqueá-lo. Esse 

entendimento resta limitado, parcial, sendo uma visão reducionista diante daquilo que o 

processo de aprendizado humano poderia alcançar. 

Contrário à ideia trazida pela etimologia iluminista é o argumento apresentado por 

Andréa Maturano Longarezi e Patrícia Lopes Jorge Franco. Segundo as autoras, a “educação 

em sua expressão máxima revela a natureza das especificidades e capacidades humanas que 

não são inatas, mas são adquiridas e formadas durante toda a sua existência” (LONGAREZI; 

FRANCO, 2013, p. 94). 

Nesse sentido, a “Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais” vem reforçar a 

noção de criação, construção, desenvolvimento do conhecimento, contida na etimologia da 

palavra educação. Segundo os PCNs: 

 

O conhecimento não é visto como algo situado fora do indivíduo, a ser adquirido por 

meio de cópia do real, tampouco como algo que o indivíduo constrói 

independentemente da realidade exterior, dos demais indivíduos e de suas próprias 

capacidades pessoais. É, antes de mais nada, uma construção histórica e social, na 

qual interferem fatores de ordem cultural e psicológica (BRASIL, 1997). 

 

Sendo assim, percebe-se que o segundo sentido atribuído à palavra educação melhor 

se identifica com suas consequências. As ideias de criação/construção, 

cuidar/manutenção/alimentação, formação, instrução e produção expressam bem as 

características adquiridas e desenvolvidas pelo homem, quando submetido ao contínuo 

processo de aprendizagem. Nesse sentido também é o entendimento de Paulo Freire (1996, p. 

77), ao afirmar que aprender é construir, reconstruir, constatar para mudar. 
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Dessa forma, partindo para a conceituação, Denise Souza Costa define a educação 

como “um processo de aprendizagem permanente, para o desenvolvimento de habilidades, 

competências e da capacidade de aprender, visando à formação integral da pessoa, com o 

propósito de atender às necessidades e aspirações de natureza individual e social” (COSTA, 

2011, p. 24). 

Por sua vez, o Ministério da Educação e Cultura, MEC, também define a educação 

como sendo um processo de desenvolver aptidões, atitudes e outras condutas exigidas pela 

sociedade capazes de atender às necessidades e às aspirações de natureza pessoal e social, 

visando à plena formação do indivíduo (BRASIL, 1981, p. 144). 

Já Longarezi e Franco (2013, p.101) acreditam ser a educação “o processo a partir do 

qual o homem se apropria da cultura e torna-se humano. Assim sendo, é por ela que se dá o 

processo de humanização, em outros termos, processo que imprime no homem suas 

características culturais33”. Também compartilha de tal entendimento Ricardo Eleutério dos 

Anjos (2014, p. 241) ao afirmar que aquilo que a natureza fornece ao homem não o capacita a 

viver como humano. Para tal finalidade, é preciso que o indivíduo aprenda a ser humano. E, 

citando Leontiev, o autor explica que esse processo só é possível a partir da apropriação das 

objetivações humanas construídas por gerações precedentes, e essa apropriação acontece por 

meio da educação (LEONTIEV apud ANJOS, 2014, p. 241). 

A relação envolvendo educação e cultura é muito importante para as pretensões do 

meio ambiente. Ambas são capazes de incutir na mente humana conhecimentos e valores pró-

ambiente, norteadores de condutas, de forma a fazer com que o homem se transforme e, 

consequentemente, transforme o meio natural de forma equilibrada e suficiente. 

Os quatro conceitos apresentados permitem extrair três características essenciais da 

educação: a primeira delas é a sua natureza processual, que em nada se confunde com a ideia 

de processo existente no direito. Este, apesar de sua morosidade, extinguir-se-á com o tempo, 

resolvendo ou não o mérito debatido. Já a ideia de processo contida no conceito de educação 

refere-se a algo contínuo, permanente e constante, conforme à definição apresentada por 

                                                           
33 Sobre a formação da Cultura, Soraia Kfouri Salermo et al ensinam que “a formação cultural coincide com a 

formação humana, pois cultura é o processo pelo qual o homem se transforma e transforma a natureza, fato que 

leva à valorização e aos valores. Nesse processo de produção e autoprodução – numa ação recíproca – produz-se 

cultura”. Acrescentam as autoras que a “educação escolarizada é cultura, pois envolve a ação do homem com 

outros homens, num processo de reprodução, produção, autoprodução e produção recíproca, e esse processo 

cultural ocorre num ambiente que possui uma especificidade organizativa, envolvendo tempos, espaços, regras, 

valores. Não se dá de maneira espontaneísta, mas intencional, pois é resultado da ação de profissionais 

(SALERMO et al, 2013, p. 18-19). Ainda sobre a relação educação e cultura, Denise Souza Costa (2011, p. 119) 

afirma que a educação e a cultura fazem parte da essência do ser humano, e constituem os pilares para a 

construção de todas as esferas da vida social, pois a cultura visa a formação de hábitos, crenças e valores, 

enquanto a educação constitui um processo permanente de aquisição e construção de saberes e conhecimentos. 
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Nalini (2010, p. 213) que acredita ser a educação é um processo permanente no qual não há 

prazo para encerrar-se. Tal característica faz com que esta pesquisa associe a ideia de 

aprendizagem permanente, a noção de manutenção, cuidar, alimentação e formação, 

revelando a necessidade de estar sempre atuante o processo formativo na vida do homem.  

A segunda característica a se extrair refere-se ao objetivo da educação. Em todos os 

conceitos apresentados, percebe-se que é objetivo da educação desenvolver no indivíduo 

atitudes, aptidões, capacidades, habilidades, competências e potencialidades, o que leva este 

trabalho a entender que a criação, a construção e o desenvolvimento de tais ferramentas no 

indivíduo, bem como sua utilização, estão associados à aquisição da aprendizagem, 

retornando à ideia freireana de construção, reconstrução e constatação para mudar (FREIRE, 

1996, p.77). 

Já a terceira e última característica passível de ser retirada dos conceitos 

apresentados refere-se à finalidade da educação. Essa consiste em proporcionar a formação 

integral do ser humano, de modo que, ao agir, satisfaça as suas necessidades individuais e, 

também, as necessidades da sociedade, estando nessas últimas incluída a problemática 

ambiental.  

Denise Costa (2011, p. 23) afirma que o ser humano é fonte inesgotável de 

crescimento e expansão no plano intelectual, físico, espiritual, moral e social e, por isso, a 

educação não pode limitar sua finalidade em desenvolver a pessoa apenas para que atinja as 

condições exigidas pela sociedade ou pelo mercado. Para a autora, a educação deve oferecer 

condições formais e materiais para o desenvolvimento pleno das inúmeras capacidades, em 

busca do aprimoramento individual, em condições de liberdade e dignidade. É desejo 

constitucional que a educação tenha como finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, 

preparando-a para o exercício da cidadania e qualificando-a para o trabalho (BRASIL, 1988). 

De forma idêntica se dá a vontade do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 

199034. 

No que se refere à cidadania, Costa (2011, p. 23) afirma que a educação é 

indispensável, pois, por meio dela, o indivíduo passa a compreender a amplitude de suas 

liberdades, a forma como deve exercer seus direitos e a necessidade de cumprir os seus 

deveres, contribuindo para o fortalecimento da democracia participativa. 

                                                           
34 De acordo com o caput do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, “A criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 

da cidadania e qualificação para o trabalho [...]” (Brasil, 1990). 
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Nos dias atuais, atrelados aos problemas sociais, econômicos e ambientais 

enfrentados pela sociedade, encontra-se presente a ausência de uma maior e mais efetiva 

participação popular nesse sentido. Embora nos últimos anos se tenha presenciado na 

sociedade brasileira a ocorrência de várias manifestações contrárias ao atual quadro político 

nacional, tais acontecimentos, ainda que demonstrem relativo amadurecimento social, no 

quesito participação popular, estão longe de se configurar como uma democracia 

participativa. 

Por democracia participativa entende-se um modelo político no qual é facultada à 

sociedade participar de forma efetiva nas discussões cujas decisões refletirão na vida social. 

As deliberações envolvendo temas como corrupção, desigualdade social, segurança pública, 

educação, saúde pública, entre outros deveriam contar com uma participação maior da 

comunidade afetada. De semelhante forma carecem de maior envolvimento social as 

discussões relativas ao meio ambiente, principalmente no que se refere às ações antrópicas 

que modificam e impactam negativamente o meio natural. 

Para finalizar, retomando o entendimento trazido por Denise Souza Costa (2011, p. 

23), acerca da importância da educação para o fortalecimento da democracia participativa, e 

considerando que essa se caracteriza por uma maior atuação da sociedade civil nos processos 

decisórios que envolvem questões relevantes para a sociedade, é bom frisar que qualquer 

forma de participação pressupõe conduta, cuja formulação e execução estão intrinsecamente 

relacionadas ao cognitivo e aos valores adquiridos. Ambos (cognição e valor), por sua vez, 

são criados e desenvolvidos nos processos formativos oriundos da educação e da cultura. 

Entende esta pesquisa que a educação, uma vez alcançada a sua finalidade, cria, 

constrói e desenvolve, no indivíduo, valores e princípios importantes para a sadia satisfação 

de necessidades pessoais e sociais, de forma a respeitar as demandas transindividuais 

enfrentadas pela sociedade, como, por exemplo, o meio ambiente. Dessa forma, vislumbra-se 

o estabelecimento de uma tríplice e promissora relação, envolvendo a educação ambiental, a 

escola e a problemática ambiental, cuja junção é necessária para a transformação do homem e 

a consequente manutenção do equilíbrio ecológico. 

Essa relação se torna possível pelo fato de ser a escola um importante veículo difusor 

do processo formativo (educação), proporcionando aos homens um arcabouço de princípios e 

valores comuns capazes de desenvolver a formação cognitiva e influenciar os 

comportamentos, contribuindo, conforme a LDBEN/96, para a formação básica comum que, 

ao convergir para as questões sociais e ambientais, prestará um grande serviço para a 

humanidade.  
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Nesse sentido entende Costa (2011, p. 30) que: 

 

É através da educação e da formação básica que se desenvolvem as habilidades, as 

competências e as capacidades de interação dos indivíduos. Esta é a razão de sua 

importância no processo educativo da pessoa que, emancipada e autônoma, poderá 

fazer as suas próprias escolhas de forma mais consciente. 

 

Fazer escolhas conscientes é exercício de cidadania e tem como pressuposto a 

participação em momentos ou em situações que requeiram decisões, sejam estas relacionadas 

ao meio social ou ao ambiente (democracia participativa).  A melhor opção a ser escolhida ou 

a melhor decisão a ser tomada exigirá da sociedade razão, maturidade, níveis de habilidades e 

competências, criados e desenvolvidos, boa parte deles, pela educação escolar.  

Portanto, e para isso, a escola assume uma importante missão: proporcionar ao 

educando uma educação de qualidade, capaz de fazer a diferença, que crie e/ou desenvolva 

em sua mente valores como a solidariedade, o respeito ao próximo, à sociedade e ao meio 

ambiente, proporcionando verdadeiramente uma educação transformadora. 

 

5.4 A educação básica comum e sua contribuição para uma educação capaz de 

transformar a pessoa humana 

 

O Estado brasileiro, conforme já mencionado, propôs um modelo de educação 

dividido em educação básica e educação superior. O primeiro nível é composto pelas 

modalidades educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, sendo, esta última, a 

modalidade selecionada por esta pesquisa em seu trabalho de campo. 

Verificou-se que as finalidades da educação brasileira, trazidas de forma ampla pela 

Constituição Federal, são entendidas como sendo o alcance do pleno desenvolvimento da 

pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por sua 

vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 22, não apenas reproduziu 

essas finalidades, como apresentou, estrategicamente, a promoção de uma formação básica 

comum e indispensável. 

Percebe-se que entre as finalidades trazidas pela CRFB/88, existe uma relação de 

interdependência, uma vez que o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, por 

exemplo, necessitam do pleno desenvolvimento da pessoa humana. Esta, por sua vez, se 

complementa através dos dois primeiros. Além dessa interdependência, a satisfação do desejo 

constitucional de promover a educação básica foi instrumentalizada pela lei 
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infraconstitucional, ao prever, como pressuposto para essa promoção, as instituições de 

ensino.  

A estratégia legal de desenvolver nos educandos uma fundamentação básica comum 

consiste na tarefa de selecionar e ministrar conteúdos comuns, fundamentais e universais para 

a formação e o desenvolvimento humano. Essa proposta não nasceu da lei e tampouco brotou 

em solo pátrio – advém de influências internacionais, como a Conferência Mundial de 

Educação para Todos, promovida pela UNESCO, UNICEF, PNUD e pelo Banco Mundial, 

ocorrida em 1990, na cidade de Jomtien, Tailândia.  

De acordo com a “Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais”, os 

participantes da referida conferência comprometeram-se em desenvolver propostas no sentido 

de “tornar universal a educação fundamental e ampliar as oportunidades de aprendizagem 

para crianças, jovens e adultos” (BRASIL, 1998). Segundo o documento produzido por essa 

conferência, a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das necessidades 

básicas de aprendizagem, em seu art. 1º, declara “cada pessoa – criança, jovem ou adulto – 

deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer 

suas necessidades básicas de aprendizagem35” (TAILANDIA, 1990). 

No mesmo sentido se deu a Declaração de Nova Deli, que no seu subitem 2.2, 

reconheceu ser a educação um “instrumento proeminente da promoção dos valores humanos 

universais (grifo nosso), da qualidade dos recursos humanos e do respeito pela diversidade 

cultural” (NOVA DELI, 1993, grifo nosso). A referida declaração, conforme afirmado em seu 

item primeiro, contou com a assinatura dos nove países em desenvolvimento, considerados, à 

época, os de maior contingente populacional do mundo (NOVA DELI, 1993); o Brasil, em 

ambas as declarações, foi signatário. 

Constituir-se de um conjunto de conhecimentos considerados fundamentais para o 

homem e, portanto, necessários para o desenvolvimento de valores universais é preponderante 

para um país que queira crescer e desenvolver. No caso do Brasil, as precariedades, as 

                                                           
35 De acordo com o a Declaração Mundial sobre educação para todos, art. 1º, itens 1 e 2, as necessidades básicas 

de aprendizagem compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem, consubstanciados no 

desenvolvimento da leitura e da escrita, da expressão oral, do cálculo e da solução de problemas, quanto na 

aquisição de conteúdos básicos da aprendizagem, tais como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. 

Todos são necessários para a sobrevivência humana e o desenvolvimento no indivíduo de suas potencialidades, 

proporcionando um viver e trabalhar com dignidade, participar ativamente do desenvolvimento, melhorar a 

qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. Segundo o  referido documento, a 

satisfação dessas necessidades dá aos “membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a 

responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança cultural, linguística e espiritual, de promover a 

educação de outros, de defender a causa da justiça social, de proteger o meio-ambiente e de ser tolerante com os 

sistemas sociais, políticos e religiosos que difiram dos seus, assegurando respeito aos valores humanistas e aos 

direitos humanos comumente aceitos, bem como de trabalhar pela paz e pela solidariedade internacionais em um 

mundo interdependente” (TAILANDIA, 1990). 
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dificuldades e as diferenças socioeconômicas enfrentadas por suas regiões não 

impossibilitaram a legislação de exigir, em âmbito nacional, a oferta de uma educação básica 

comum, fundamental a todos. Pelo contrário, os “Parâmetros Curriculares Nacionais” 

entendem que:  

 

Se existem diferenças socioculturais marcantes, que determinam diferentes 

necessidades de aprendizagem, existe também aquilo que é comum a todos, que um 

aluno de qualquer lugar do Brasil, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou 

da zona rural, deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser garantido pelo 

Estado. Mas, na medida em que o princípio da equidade reconhece a diferença e a 

necessidade de haver condições diferenciadas para o processo educacional, tendo em 

vista a garantia de uma formação de qualidade para todos, o que se apresenta é a 

necessidade de um referencial comum para a formação escolar no Brasil, capaz de 

indicar aquilo que deve ser garantido a todos [...] (BRASIL, 1997). 

 

A estipulação de um referencial comum promovido pelo sistema de educação é 

imprescindível para as pretensões de crescimento e desenvolvimento de um país continental, 

como o Brasil. Para a Declaração Mundial de Educação para Todos, em seu art. 1º, tópico 

quarto, a “educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base para a 

aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual os países podem 

construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação”. Sendo 

assim, complementa o tópico primeiro do art. 2º que a “educação básica deve ser 

proporcionada a todas as crianças, jovens e adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e 

melhorar sua qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades” 

(TAILANDIA, 1990).   

Acerca da educação básica, Denise Costa (2011, p. 51) entende ser prioritário, pois 

representa a fase inicial do desenvolvimento da pessoa. Essa prioridade torna-se ainda mais 

justificada, pois o período destinado para cursá-la abrange parte da infância e toda a 

adolescência, sendo essa, conforme Vigotski (1996), um momento privilegiado para a 

formação da personalidade humana (VIGOTSKI apud ANJOS, 2014, p. 229). Destacando 

ainda mais sua importância para a formação individual, não pode se esquecer de que, para se 

formar, pressupõe-se necessariamente o educar (FREIRE, 1996, p. 37). 

No entanto, para a educação pátria alcançar a finalidade pretendida, faz-se necessário 

ofertar uma educação escolar de qualidade, que realmente atinja o pleno desenvolvimento do 

indivíduo, proporcionando a ele o suficiente preparo para intervir nos problemas 

socioambientais e enfrentá-los. Para isso, é importante que o sistema educacional brasileiro 

promova uma educação significativa, transformadora, sem se limitar na transmissão de 

conteúdos isolados, desprovidos de qualquer relação com o meio. 
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Paulo Freire (1996, p. 25), nesse sentido, entende que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua criação”. Salienta o 

autor que o mundo não é; está sendo. E o nosso papel no mundo não é só constatar o que 

ocorre, mas consiste também em intervir como sujeito de ocorrências (FREIRE, 1996, p.85). 

Dessa forma, a educação escolar deverá transmitir conteúdos comuns, necessários e 

universais aos educandos, de forma ampla, interativa, dinâmica e atual, gerando um 

aprendizado que lhes possibilite ser interventores, sujeitos de ocorrência, caracterizando-se, 

como, aqui se denominou, uma educação globalizada. 

 

5.4.1 Por uma educação globalizada 

 

Não obstante a premente necessidade de melhoria no quadro educacional vigente, 

seja essa referente à capacitação e/ou remuneração dos profissionais da educação, este 

trabalho limitar-se-á em trazer alguns aspectos daquilo que acredita ser uma educação 

globalizada. 

Parte dos problemas ambientais enfrentados pela sociedade atual tem sua origem no 

dinamismo da relação homem e ambiente, agravada pelo avanço da ciência e da tecnologia. 

Estas, por sua vez, tidas como as possíveis soluções para os problemas ambientais, têm, no 

uso impensado de seus inventos, de suas descobertas, a responsabilidade por proporcionar ao 

homem o viver em uma “sociedade de risco”36. 

Todo o desencadear de fatos, criações e construções provocado por esse avanço 

científico-tecnológico serviu para intensificar as relações humanas e, com isso, as alterações, 

os conflitos e os impactos delas decorrentes se potencializaram, restando, imprescindível, uma 

reeducação da sociedade. No entanto, esse processo formativo não se refere a qualquer 

educação, trata-se de uma educação dinâmica e interativa com os fenômenos sociais atuais, 

integrando o discente às questões que envolvem este mundo cada vez mais globalizado. A 

educação, segundo Paulo Freire, por se tratar de uma experiência genuinamente humana, deve 

ser uma forma de intervenção no mundo (FREIRE, 1996, p. 110). 

                                                           
36 Não é pretensão de esta pesquisa abordar o tema “sociedade de risco” com a profundidade necessária. No 

entanto, de forma superficial, discorrer-se-á acerca desse assunto trazido por Ulrich Beck. Sociedade de risco 

trata-se de um conceito desenvolvido por Beck que traz um novo modelo de sociedade. Segundo Sidney Guerra 

(2012, p. 31), o “conceito de sociedade de riscos, como nova categoria da sociedade atual, designa um estágio ou 

superação da Modernidade em que começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da 

sociedade industrial”. [...] Sendo, “uma fase do desenvolvimento da sociedade moderna onde os riscos sociais, 

políticos, ecológicos e individuais criados por ocasião do momento de inovação tecnológica escapam das 

instituições de controle e proteção da sociedade industrial”. 
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Por educação globalizada, esta pesquisa acredita ser aquela capaz de criar e 

desenvolver princípios e valores universais de modo a possibilitar aos indivíduos 

conhecimentos necessários para o confrontamento de demandas atuais, em âmbito local, 

regional e global. A educação globalizada visa não apenas a criação e desenvolvimento, mas, 

também, a modificação de atitudes e comportamentos considerados contrários ao sistema 

estabelecido. Para isso, ela deverá promover valores como a solidariedade, o respeito mútuo e 

o convívio harmônico entre os homens e destes com o seu entorno.  

A ideia central dada por esta pesquisa à educação globalizada coaduna com a 

finalidade desenvolvimentista de educação proposta pelo ordenamento jurídico e pela 

doutrina pátria. Entende-se que o desenvolvimento de uma educação global não carece de 

fórmulas mágicas, métodos pedagógicos complexos, ou tampouco mudanças radicais no 

sistema econômico A ou B, sendo suficiente apenas garantir a efetividade de um processo 

educativo nos moldes disciplinados pelos preceitos constitucionais e legais, colocando-o em 

prática juntamente com as diretrizes e doutrinas educacionais vigentes. Dessa forma, parte-se 

para a análise simples de algumas orientações que, aos olhos desta pesquisa, favorecem o 

alcance de uma educação globalizada. 

A educação escolar deve fornecer ao indivíduo conhecimentos, de forma a gerar 

capacidades e habilidades comuns necessárias para identificar os problemas sociais, 

compreendê-los e enfrentá-los como algo de sua responsabilidade. Acredita Costa (2011, p. 

94) que a educação deva promover, de todas as formas, a autonomia dos indivíduos, 

suscitando e desenvolvendo a consciência de suas responsabilidades e de seus deveres. 

Uma formação básica comum promotora de valores humanos universais só 

constituirá um meio eficaz de transformação e desenvolvimento humano se, conforme a 

terceira parte dos “Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio”, desenvolver no 

educando “conhecimentos práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que 

correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo” (BRASIL, 2000), uma visão 

global.  

Entende Costa (2011, p. 79) que o grande desafio para os sistemas educacionais 

contemporâneos consiste em fazer do educando um cidadão do mundo (cidadão global). A 

educação básica, através de sua tarefa essencial em desenvolver capacidades de aprendizado 

e, com isso, promover a autonomia humana, torna-se imprescindível.  

A “Terceira parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio” entende que 

o aprendizado: 
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[...] deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas também para uma 

cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a interpretação de fatos naturais, a 

compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano social e profissional, 

assim como para a articulação de uma visão do mundo natural e social. Deve 

propiciar a construção de compreensão dinâmica da nossa vivência material, de 

convívio harmônico com o mundo da informação, de entendimento histórico da vida 

social e produtiva, de percepção evolutiva da vida, do planeta e do cosmos [...] 

(BRASIL, 2000). 

 

Desenvolver um aprendizado, dotado de amplitude e aplicabilidade, capaz de 

preparar o indivíduo para, de forma autônoma, compreender a dinamicidade das relações 

sociais e, com isso, propor soluções para os problemas a elas inerentes, demanda uma 

educação menos engessada e mais participativa. A escola de hoje, para alcançar o seu papel 

transformador de consciência e norteador de condutas, deve desvencilhar-se dos antigos 

modelos que a caracterizaram como mera transmissora de conhecimentos, os quais 

valorizavam mais o alcance de dados quantitativos do que a aprendizagem propriamente dita. 

É necessário que a escola adote uma postura mais atualizada, inteirada dos fenômenos que 

afetam a sociedade contemporânea, agindo de forma mais significativa perante os problemas 

globais existentes37. 

Para Paulo Freire, a metodologia educacional, caracterizada pela simples 

apresentação de conteúdos, tende a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam os 

valores ou as dimensões concretas da realidade. Denominada de “educação bancária”, o autor 

a associa a metodologia tradicional de educação com a atividade realizada pelas entidades 

financeiras, a descrevendo como sendo um ato de depósito, em que os educandos são os 

depositários e o educador o depositante. Dessa forma, “educador e educandos se arquivam na 

medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 

transformação, não há saber” (FREIRE, 1987, p. 33). 

Todavia, contrapondo o modelo bancário de educação, Freire traz uma nova proposta 

para a educação, a educação libertadora, e, nesse sentido, vem propor uma pedagogia com o 

intuito de libertar o homem das opressões impostas pelo atual sistema dominante. O autor 

acredita ser necessário combater a alienação humana, fato indiscutível para as pretensões de 

uma educação que deseja ser libertadora. Dessa forma, a liberdade autêntica não se trata de 

                                                           
37 De acordo com as “Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino 

médio”, o mundo atual, onde ocorrem rápidas transformações e, muitas delas, de difíceis contradições, carecem 

de uma formação para a vida que vai além da reprodução de dados, da denominação, classificação ou 

identificação de símbolos. Formar-se para a vida significa saber se informar, comunicar, argumentar, 

compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma prática e 

solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente 

aprendizado (BRASIL, 2002). 
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algo que é transferido, depositado nos homens, é, na verdade, “práxis, que implica a ação e na 

reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1987, p. 38). 

Segundo o art. 4ª da Declaração Mundial de Educação para Todos, 

 

[...] a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos da 

aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos programas 

estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma. 

Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas no que diz respeito a 

garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente suas 

potencialidades (TAILANDIA, 1990). 

 

Já na Declaração de Nova Deli sobre educação para todos, uma visão não divergente, 

mas complementar, é apresentada no subitem 2.4: 

 

[...] os conteúdos e métodos de educação precisam ser desenvolvidos para servir às 

necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos e das sociedades, 

proporcionando-lhes o poder de enfrentar seus problemas mais urgentes – combate à 

pobreza, aumento da produtividade, melhora das condições de vida e proteção ao 

meio ambiente – e permitindo que assumam seu papel por direito na construção de 

sociedades democráticas e no enriquecimento de sua herança cultural (NOVA DELI, 

1993). 

 

A necessidade de se atrair para a escola o atual, o provável, o palpável, 

contextualizando-os com o dia-a-dia social, conforme direciona os “Parâmetros Curriculares 

Nacionais”, é imprescindível para as pretensões de uma educação globalizada. Entretanto, 

isso não retira da escola a necessidade de ministrar os conteúdos tradicionais, pelo contrário, é 

adequando os problemas sociais do presente a todo esse conhecimento histórico-científico 

colecionado pela humanidade, que a escola brasileira desenvolverá uma educação 

diferenciada, significativa para o educando e para a sociedade. 

Esse é o ponto nevrálgico de uma educação globalizada, ser, conforme Ricardo 

Eleutério dos Anjos (2014, p. 243) afirma, uma mediadora entre o cotidiano e o não cotidiano, 

cuja tarefa fulcral é a transmissão de conteúdos clássicos, sistematizados, imprescindíveis 

para a formação do pensamento e, consequentemente, para o desenvolvimento da concepção 

de mundo e da personalidade. 

Recomenda a “Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais” que as escolas 

estejam “em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico”, 

atualizando-as com as demandas sociais, através das questões que interferem na vida dos 

alunos e com as quais se veem confrontados no seu dia-a-dia (BRASIL, 1997). 

É importante 



98 
 

 

[...] explicitar a necessidade de que as crianças e os jovens deste país desenvolvam 

suas diferentes capacidades, enfatizando que a apropriação dos conhecimentos 

socialmente elaborados é base para a construção da cidadania e da sua identidade, e 

que todos são capazes de aprender e mostrar que a escola deve proporcionar 

ambientes de construção dos seus conhecimentos e de desenvolvimento de suas 

inteligências, com suas múltiplas competências (BRASIL, 1998). 

 

Também é necessário 

 

[...] ampliar a visão de conteúdo para além dos conceitos, inserindo procedimentos, 

atitudes e valores como conhecimentos tão relevantes quanto os conceitos 

tradicionalmente abordados; evidenciar a necessidade de tratar de temas sociais 

urgentes — chamados Temas Transversais — no âmbito das diferentes áreas 

curriculares e no convívio escolar [...] (BRASIL, 1998). 

 

Realizar uma releitura de conhecimentos tradicionais adquiridos, construídos e 

desenvolvidos através dos fenômenos e das relações sociais do passado, de forma a poder 

compará-los com os desdobramentos da atualidade e, com isso, gerar nos educandos um 

aprendizado que os permita atuar sobre essas relações, propondo soluções viáveis, é uma 

tarefa complexa e constitui uma das finalidades essenciais de uma educação diferenciada, 

ampla e globalizada. 

É preciso, para isso, que a educação escolar leve, principalmente, em consideração, 

além dos saberes sistematizados e o conhecimento sociocultural desenvolvido pela sociedade, 

as experiências vividas e experimentadas por seus alunos. É nesse sentido que as “Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais” afirmam: é “preciso 

sempre considerar a realidade do aluno e da escola, [...] até porque esse tipo de aprendizado 

não se desenvolve necessariamente em situações de aula, mas, sobretudo, em outras práticas” 

(BRASIL, 2002). Dessa forma, é “preciso conhecer melhor os alunos, elaborar novos 

projetos, redefinir objetivos, buscar conteúdos significativos” (BRASIL, 1998). 

Em consonância com os princípios educacionais trazidos pela LDBEN/96, uma 

educação global deve desenvolver-se considerando as problemáticas sociais atuais, a 

valorização de conteúdos científicos tradicionais e, também, a valorização dos conhecimentos 

trazidos na bagagem sociocultural dos alunos. Nesse sentido, Paulo Freire (1996, p. 46-47) 

afirma que a identidade cultural faz parte da dimensão individual e de classe dos educandos, 

devendo ser absolutamente respeitada pela prática educativa, não devendo ser, por ela, 

desprezada. 

A escola deve promover competências gerais, que articulem conhecimentos, sejam 

estes disciplinares ou não (BRASIL, 2002). A mera aquisição de saberes e estratégias pode, 
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segundo Carolina S. Sousa (2008, p. 12), configurar-se como um instrumento incompleto e 

insatisfatório, comparado às exigências e necessidades de uma intervenção educacional de 

boa qualidade. 

 

Não há desenvolvimento individual possível à margem da sociedade, da cultura. 

[...]. A escola, na perspectiva de construção de cidadania, precisa assumir a 

valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao mesmo tempo, buscar 

ultrapassar seus limites, propiciando às crianças pertencentes aos diferentes grupos 

sociais o acesso ao saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente 

relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional como no que faz parte 

do patrimônio universal da humanidade (BRASIL, 1997). 

 

Por causa disso, as “Orientações Complementares trazidas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais” afirmam não ter o educador direito de ignorar as relações 

extraescolares do educando, pois a não consideração das diversidades socioculturais dos 

alunos acarreta no chamado fracasso escolar (BRASIL, 2002). Assim o conhecimento 

lapidado, produzido pela educação escolar, decorre dessa junção envolvendo a realidade 

social e os conhecimentos científico e sociocultural, sendo, nesse sentido, acertada a 

afirmação contida na “Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental” (BRASIL,1998): 

 

A ampla gama de conhecimentos construídos no ambiente escolar ganha sentido 

quando há interação contínua e permanente entre o saber escolar e os demais 

saberes, entre o que o aluno aprende na escola e o que ele traz para a escola. O 

relacionamento contínuo e flexível com a comunidade favorece a compreensão dos 

fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos que se expressam no ambiente 

escolar. 

 

Reforça Paulo Freire38 salientando que o dever escolar não é só “respeitar os saberes 

com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes 

socialmente construídos na prática comunitária – mas também [...] discutir com os alunos a 

razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos” (FREIRE, 

1996, p. 33). 

                                                           

38 Para Freire (1996, p. 33 e 34), é importante aproveitar “a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 

cidade descuidadas pelo Poder Público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os 

baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes”. Também é 

relevante discutir: Por que não há “lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos 

centros urbanos? [...]. Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 

cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é 

muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária ‘intimidade’ entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? ”. Conclui o 

autor: “A escolar não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes 

operam por si mesmos” (FREIRE, 1996, p. 33-34). 
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Ainda sobre a importância da educação escolar, Ricardo Eleutério (2014, p. 233) 

explica que, segundo Vigotski, as funções psíquicas superiores são desenvolvidas através da 

internalização das relações sociais externas de comportamento, constituindo o núcleo da 

personalidade humana. E esse processo, complementa Eleutério, não ocorre de forma 

espontânea e natural, é fruto da educação escolar, sendo essa, conforme a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos, em seu art. 5º, o principal sistema de promoção da educação fora 

da estrutura familiar (TAILANDIA, 1990). 

Contudo, reafirma-se que a eficácia da educação se concretizará na medida em que a 

educação escolar se desprender da simples tradição e passar a trazer os saberes científicos, 

considerando os conhecimentos sociais e pessoais trazidos pelos alunos e adequando todos às 

problemáticas sociais do presente – nestas inclusas as demandas ambientais. E, para nortear 

essa adequação, torna-se imprescindível uma proposta pedagógica que aborde conteúdos que 

vão além dos tradicionais existentes e, que, devido a sua importância, interfiram diretamente 

na vida de seus alunos e da sociedade em geral. É importante a abordagem de questões sociais 

urgentes, tais como saúde, ética, meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual, 

assuntos que, em razão de sua transversalidade, são denominados de temas transversais. 
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6 A TRANSVERSALIDADE E A INTERDISCIPLINARIDADE AUXÍLIANDO A 

EDUCAÇÃO GLOBALIZADA NA BUSCA POR UMA EDUCAÇÃO PARA O 

MEIO AMBIENTE 

 

No tópico anterior, tratou-se das características de uma educação globalizada. Na 

ocasião, chegou-se ao entendimento de que a escola, para proporcionar uma educação que de 

fato apresente possibilidades de transformação, necessitava rever a forma de ministrar o 

conhecimento. Para isso, algumas modificações precisam ser realizadas, as principais 

consistem na percepção do cotidiano, da realidade experimentada pelo aluno e na valorização 

e adequação do conhecimento extraclasse, dos saberes sociais acumulados ao longo dos anos, 

conforme orientação da legislação e doutrinas específicas. 

De acordo com os PCNs: temas transversais, para esta proposta, contribui 

significativamente a transversalidade, pois constituem questões que abordam experiências e 

situações vividas intensamente pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos 

alunos e educadores em seus cotidianos. São “questões urgentes que interrogam sobre a vida 

humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações 

macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de 

conteúdos relativos a essas duas dimensões” (BRASIL, 1998).  

A abordagem de questões que envolvam a saúde, o meio ambiente, a orientação 

sexual, entre outras, nada mais é do que considerar o reflexo das experiências e situações 

adquiridas e enfrentadas pelo homem, ao longo de sua existência. Com isso, os temas 

transversais tornam-se importantes ferramentas para o alcance de uma educação global. 

Outro ponto a ser destacado é a flexibilidade adaptativa existente nos temas 

transversais devido à sua abrangência. De acordo com a parte introdutória dos “Parâmetros 

Curriculares Nacionais”, 

 

Essa abrangência não significa que os temas transversais devam ser tratados 

igualmente em todos os lugares. Ao contrário, podem exigir adaptações para que 

correspondam às reais necessidades de cada região ou mesmo de cada escola. As 

questões ambientais, por exemplo, ganham características diferentes nos campos de 

seringais, no interior da Amazônia, e na periferia de uma grande cidade (BRASIL, 

1998). 

 

Para trabalhar os conteúdos relacionados aos temas transversais é necessário respeito 

às diferentes culturas existentes nas regiões, sociedades, comunidades, famílias em que esses 

serão abordados. Além disso, eles não devem ser pensados de forma independente pelas 

diferentes áreas do conhecimento. Tal ideia é errônea, uma vez que as questões a serem 
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estudadas, devido a sua transversalidade, extrapolam os limites definidos pelas áreas do 

conhecimento, sendo estas, portanto, incapazes de sozinhas esgotarem aquelas. 

Nesse sentido, os “Parâmetros Curriculares: Temas Transversais” (1998, p. 26) 

afirmam que a complexidade de tais assuntos “faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, 

seja suficiente para explicá-los; ao contrário, a problemática dos temas transversais atravessa 

os diferentes campos do conhecimento”. Os temas transversais devem ser abordados de forma 

organizada, sistemática, abrangente e contínua, “desde o início da escolaridade e que 

continuem sendo tratados cada vez com maiores possibilidades de reflexão, compreensão e 

autonomia” (BRASIL, 1998). 

Outro ponto a ser destacado, não obstante a temática ambiental ser essencialmente 

dotada de transversalidade, é a possibilidade de se trabalhar os problemas ambientais de 

forma interdisciplinar. Sob o ponto de vista da educação, conforme leciona Susana Cesco 

(2011, p. 327), a interdisciplinaridade decorre da “necessidade de estabelecer novos diálogos 

com a sociedade e ajudar a responder os problemas complexos e híbridos que enfrentamos”. 

Para a autora, a problemática ambiental e sua relação com o desenvolvimento sustentável, por 

exemplo, só poderão ser percebidas e respondidas quando forem ultrapassadas as barreiras 

disciplinares. 

Compete à interdisciplinaridade desfragmentar, romper com os limites 

tradicionalmente impostos pelas áreas de conhecimento, fazendo com que o processo de 

ensino-aprendizagem não se limite à mera transmissão de conhecimento e passe a ser 

realizado de forma ampla e interdependente. Essa interdependência faz com que a 

interdisciplinaridade, em cada área do conhecimento, dentro de suas especificidades, estude e 

aprofunde determinado assunto, gerando um aprendizado mais significativo. 

Leciona Esther de Fátima Miranda de Souza (2003, p. 139) que a 

interdisciplinaridade implica uma revisão de paradigmas, pois a “justaposição de informações 

não mais atende às demandas que vêm surgindo em torno do ponto de convergência 

perseguido pelos educadores em relação à construção do saber”. Para a autora, ela representa 

uma nova forma de se praticar a pedagogia, de se buscar transcender a mera mistura de 

conteúdos e temas num único recipiente (SOUZA, 2003, p. 141). 

Apesar de muito parecidas, a finalidade pretendida pela transversalidade se difere da 

finalidade trazida pela interdisciplinaridade. Conforme afirmado, o meio ambiente é um tema 

transversal, todavia é possível abordá-lo de forma interdisciplinar sem, com isso, desmerecer 

aquela característica.  
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É verdade que ambas, transversalidade e interdisciplinaridade, buscam desenvolver o 

conhecimento com base no conjunto de interações contido na realidade, apontando a 

“complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus 

diferentes e contraditórios aspectos” (BRASIL, 1997). Entretanto, a transversalidade é mais 

abrangente, pois lhe é possibilitado trabalhar com questões originadas dos saberes 

desenvolvidos fora dos muros escolares, permitindo, com isso, a utilização e adequação do 

conhecimento sociocultural carregado pelos alunos ao longo de sua trajetória de vida. “Os 

Temas Transversais, portanto, dão sentido social a procedimentos e conceitos próprios das 

áreas convencionais, superando assim o aprender apenas pela necessidade escolar” (BRASIL, 

1997). 

Se, para esta pesquisa, uma educação melhor é uma educação contextualizada e 

global, de forma a desenvolver nos educandos o “espírito” participativo e a crença na 

mudança social pelo comportamento humano, para uma educação que articule conhecimento 

científico, valores construídos e realidade social, o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem com base nesses dois conceitos é necessário. 

Esta pesquisa considera a educação como um dos instrumentos fundamentais para o 

homem construir uma comunidade tanto social quanto ambientalmente equilibrada, 

entendendo ser necessário desenvolver os preceitos fundantes de uma educação para o 

ambiente de forma também globalizante. No capítulo seguinte, serão tratados alguns aspectos 

significativos acerca da educação ambiental assumidos pelo Brasil e pelo Estado de Minas 

Gerais, mas antes, no próximo tópico, este trabalho discorrerá sobre aquilo que acredita ser 

uma educação ambiental globalizante, nos moldes dos preceitos legais e doutrinários da 

educação brasileira. 

 

6.1 Uma educação ambiental globalizante para o resgate de um meio ambiente 

esquecido 

 

A Revolução Industrial e o processo desenfreado de urbanização foram 

acontecimentos que resultaram em significativos impactos ao meio ambiente. Conforme 

abordado, esses impactos se deram muito em razão das transformações que essa revolução 

provocou na atividade industrial – acelerando os modos de produção, que, em busca de 

matéria prima, refletiram em uma exploração maior da natureza e provocaram o processo 

descontrolado de urbanização. 
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A seguir, serão abordadas as transformações ideológicas, paradigmáticas que 

contribuíram para a consolidação desse agir significativamente impactante do homem sobre o 

meio ambiente.  Por trás da revolução tecnológica, do êxodo rural, da substituição do trabalho 

braçal pelo trabalho fabril, demonstrando na prática a transição de uma natureza, até então, 

considerada sagrada, para uma natureza relegada à condição de objeto, estão aspectos 

filosóficos importantes que fundamentaram essas transformações. 

Neste tópico serão feitos breves comentários acerca dessas transformações 

paradigmáticas que influenciaram o pensar e, consequentemente, o agir do homem ao longo 

de sua história, pretendendo-se com isso facilitar a compreensão das circunstâncias que 

submeteram a natureza à condição de mero objeto a ser explorado. Essa abordagem 

ideológica se faz necessária, uma vez que esta pesquisa acredita que os paradigmas adotados 

pelo homem influenciam na forma com que ele valora as circunstâncias que lhe afetam, sendo 

determinantes para a condução de suas ações pertinentes a essas circunstâncias. Em suma, o 

valor que o indivíduo atribui ao meio ambiente influencia na qualidade das ações por ele 

realizadas dentro de sua relação com o próprio meio natural. 

Sobre os paradigmas39, Marilda Aparecida Behrens e Anadir Luiza Thomé Oliari 

explicam que é através deles que o homem observa o mundo. Eles funcionam como “óculos” 

utilizados para efetuar a leitura da realidade e possibilitar o discernimento entre o “certo” e o 

“errado”, o aceitável e o inaceitável pela ciência e pela sociedade em geral. “Assim, os 

indivíduos conhecem, pensam e agem segundo paradigmas inscritos culturalmente neles” 

(BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 55). No próximo tópico, abordar-se-á a transição da sociedade 

para o paradigma Moderno e suas consequências para o meio ambiente. 

 

6.1.1 Do período medieval ao moderno e seus reflexos ideológicos na concepção do 

homem acerca do meio ambiente 

 

Dos momentos mais impactantes à natureza, quais sejam o surgimento da sociedade, 

a Revolução Industrial e o processo desordenado de urbanização das cidades, apenas os dois 

últimos foram responsáveis por causar impactos significativos ao meio natural. No primeiro, 

impactos havia, no entanto, o homem se sentia parte do meio que habitava, desempenhando 

                                                           
39 Segundo Thomas Kuhn, paradigmas são “realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” 

(KUHN apud PEREIRA, 2002. p. 10). 
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juntamente com as demais espécies uma relação harmoniosa com o ecossistema. Esse 

sentimento de pertencimento já podia ser observado na concepção da filosofia clássica, pois 

explica Danilo Marcondes que, desde Aristóteles, já se afirmava que a natureza era dotada de 

finalidade, pois tudo que a compunha, inclusive a espécie humana, possuía uma finalidade, 

um potencial a realizar (MARCONDES, 2006, p. 34). 

No período que antecedeu a Revolução Industrial, mais precisamente entre os 

séculos XIV e XVI, ocorreram mudanças significativas de ordem ideológica que trouxeram 

transformações e rupturas profundas no modo de pensar do homem e refletiram diretamente 

no seu agir. Esses reflexos foram responsáveis por muitas melhorias de que atualmente o 

homem se beneficia, mas, por outro lado, juntamente a elas, vieram também os reflexos 

negativos, sendo aqui evidenciados aqueles que afetaram o meio ambiente e a educação. 

Começa-se então pela Idade Média, período em que se iniciou no século I e começou 

a ruir a partir do século XIII. Durante esses mais de 1.300 anos, imperaram absolutos os 

dogmas religiosos que se sobrepuseram à razão humana e se constituíram em um importante 

paradigma para os homens da época.  

Lecionam Behrens e Oliari que no medievo prevalecia a Teoria do Conhecimento, na 

qual a verdade consistia na crença pela existência de um Deus criador, considerado o sumo 

bem. Segundo os autores, o conhecimento era obra da graça e iluminação divina; a 

racionalidade do pensamento era aceita, todavia, acima dele estava a fé (BEHRENS; OLARI, 

2007, p. 56-57). Essa percepção que o homem medieval tinha da realidade, tendo o seu modo 

de pensar e agir influenciados e, até mesmo, determinados pela dogmática religiosa, foi 

característica daquele que hoje é denominado de paradigma medieval. 

No século XIII, iniciou-se na Europa a era do Renascimento. Este período se 

estendeu até o século XV e marcou o fim do medievo, abrangendo o início de um período 

denominado de pré-paradigmático. Nesse sentido, Reinaldo Arruda Pereira afirma que esse 

período revogou os métodos e as crenças do modelo anterior, introduzindo mudanças na 

formulação dos problemas e na forma de solucioná-los. Explica o autor que essas mudanças 

se deram devido ao fato de que um paradigma, para se tornar dominante, deve confrontar-se 

com o anterior, negando, na maioria das vezes, seus pressupostos e alterando a sua 

perspectiva histórica, suas crenças, concepções, formas de pensar, atuar e produzir 

conhecimentos (PEREIRA, 2002, p. 21). 

Esta pesquisa acredita que a mudança paradigmática do medievo para o moderno, 

além de influenciar o modo de pensar e agir do homem, refletiu também na maneira como o 

homem desenvolveu e desenvolve os processos de aquisição do conhecimento. Esses reflexos, 
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aos olhos deste trabalho, contribuem para a ocorrência dos problemas socioambientais 

atualmente enfrentados. Todavia, antes de fundamentar tal compreensão, é necessário 

caminhar um pouco mais nessa questão histórica. 

Leciona Mauro Grün que o Renascimento40 foi marcado por uma grande valorização 

do indivíduo, e foi em nome do Humanismo que o homem iniciou o processo de rompimento 

com a ordem medieval (GRÜN, 2012, p. 25). Esse também é o entendimento manifestado por 

Behrens e Oliari (2007, p. 57). Para as autoras, o renascer do homem é uma demonstração de 

sua recusa ao mito (Pré-história), à razão clássica (Grécia antiga) e à fé medieval como fontes 

de conhecimento. O homem passou a ser o senhor do cosmo e da natureza. 

A elevação ideológica do homem ao centro de todas as coisas foi conhecida como 

antropocentrismo e se deu com o advento do Renascimento. O homem, ao ressurgir e se 

valorizar, tomou as rédeas do conhecimento e fez com que a Igreja, juntamente com a crença 

em seus dogmas, perdesse força e fosse abandonada. Esse período de transição entre o 

Medievo e a Modernidade foi denominado de período pré-paradigmático.  

Ao analisar a caminhada histórica do homem, percebem-se duas situações: o 

abandono do misticismo, que, na pré-história, atribuía às divindades a ocorrência de 

fenômenos naturais; e o rompimento com o sagrado medieval, fazendo com que a figura do 

homem ocupasse o baricentro do pensamento cientifico da época. Essas rupturas 

paradigmáticas trouxeram, em seu contexto, consequências profundas nas relações 

estabelecidas pelo homem, sejam sociais, políticas, econômicas e, principalmente, ambientais. 

O paradigma medieval perdurou até o século XIII, sendo os quatro séculos 

subsequentes marcados pelo período de transição desse para um novo modelo de ciência. 

Nomes como Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton foram 

importantes para a introdução e fixação desse novo paradigma que, até o presente século, vem 

influenciando o pensamento científico. 

                                                           
40 Mauro Grün leciona que, com o Renascimento, o homem passou a ser o reorganizador do mundo e, para isso, 

requereu-se dele a capacidade de fazer escolhas, transformar o curso dos acontecimentos. O indivíduo passou a 

ser o homem de virtù. Descontente com a posição a ele atribuída pela teologia medieval, o homem de virtù 

modificará a estrutura espaço-temporal de percepção e explicação do mundo, reafirmando-se como centro do 

universo. Com o surgimento das relações de mercado, o homem começou a vender a prazo, impondo juros. Isso, 

na visão de Grün, significava a venda do próprio tempo, poder que anteriormente era atribuído apenas a Deus. 

Tal fato desencadeou o processo de quantificação do mundo moderno, pois, agora, também o tempo pertencia ao 

homem. A natureza não mais possuía o seu próprio tempo; este passou a ser objeto da própria racionalidade do 

homem. A natureza foi mercantilizada. Quanto à noção de espaço, o autor explica que é no Renascimento que 

ocorre sua principal ruptura. Diferentemente do mundo grego, em que o artista apenas extraía da forma o seu 

potencial, nessa nova visão, o potencial está no próprio homem que começa a se divinizar e, para isso, através da 

arte, utiliza-se da matemática para buscar a justa medida. Com a perspectiva, o homem passou a representar o 

mundo quantitativamente, concebendo-o matematicamente (GRÜN, 2012, p. 26-27). 
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Ensina Pereira (2002, p. 26) que Galileu e Descartes, no século XVII, e 

posteriormente Newton, foram responsáveis pelo abandono gradual de quase toda forma de 

pensar e de agir do modelo medieval, pois apresentaram um novo método de conceber e 

abordar os problemas. Essa metodologia é hoje conhecida como Ciência Moderna e “revogou 

a base do conhecimento teológico e do senso comum, reafirmando o conhecimento das 

realidades complexas pela mente humana e não mais apenas pelos sentidos e pela revelação” 

(PEREIRA, 2002, p. 27). 

Nesse período pré-paradigmático, o antropocentrismo não se consolidou como 

fundamento, como base epistemológica para o homem. O homem renascentista, apesar de ter-

se desprendido das amarras da Idade Média e se tornado o centro do conhecimento, ainda 

carecia de fundamento, de sustentação. Grün (2012, p. 34) explica que o homem se 

encontrava incerto, pois se de um lado era poderoso e independente, por outro sentia-se 

vulnerável, ausente de uma sustentação epistemológica. Essa ausência foi denominada pelo 

autor de Crise de Legitimidade, entretanto, não demorou muito para que ela fosse superada e 

o homem encontrasse a legitimidade, o fundamento epistemológico necessitado. Descartes foi 

o pensador responsável por isso. 

Explica Pereira que foi através de um modelo matemático de raciocínio que o 

filósofo e matemático francês, René Descartes, elaborou um método seguro e eficaz para, de 

forma clara e distinta, alcançar o conhecimento e explicar o real (PEREIRA, 2002, p. 28). 

Todavia, foi uma tarefa complicada, mesmo para quem é hoje considerado o pai do 

Racionalismo Moderno. Para preencher o vazio deixado pelo paradigma medieval e 

intensificado pela insuficiência deixada pelo Humanismo, Descartes baseou sua teoria não na 

figura humana, mas em uma de suas características, sua razão. Para tanto, precisou 

fundamentar suas ideias e assim o fez, condicionando o existir do homem ao seu raciocínio, 

ao seu pensar, à sua razão. 

Foi nesse momento que Descartes, ao tentar atribuir unidade à razão, desencadeou o 

processo de objetificação da natureza. Conforme explica Grün, Descartes questionava que se 

a razão é dotada de unidade, deve necessariamente existir algo que não é uno; e esse algo 

existe, sendo ele o mundo, a natureza. Com a retirada da unidade do mundo, o francês atribuiu 

autonomia à razão, tornando-a divisora do mundo físico41, que, por sua vez, passou a ser o seu 

objeto de estudo. Se a razão é autônoma, a natureza não pode sê-lo e, portanto, precisa ser 

                                                           
41 O mundo que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da decomposição nos elementos que o 

constituem. Essa ideia do mundo-máquina é de tal modo poderosa que vai se transformar na grande hipótese 

universal da época moderna, o mecanicismo (SANTOS, 2008, p. 31). 
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dominada. Todavia, o filósofo fez outro questionamento: como o homem pode dominar algo, 

fazendo parte desse algo (GRÜN, 2012, p. 36). 

Esse é o ponto em que Descartes, no século XVII, irá dar sua parcela de contribuição 

para a geração de um dos maiores problemas enfrentados pelo homem do século XXI, a crise 

ambiental. Na resposta dada pelo pensador francês, encontra-se a legitimação da razão 

humana como fundamento para o homem moderno, e inicia, com isso, um novo paradigma 

que se manterá vigoroso, dominante até o advento do século XX, quando começa a ruir seus 

pilares. Tal paradigma é denominado de Ciência Moderna, ou paradigma da Modernidade. 

Descartes, ao atribuir uma resposta negativa para a sua pergunta, dizendo não poder 

o homem dominar aquilo no qual ele faz parte, concluiu que o homem não faz parte de 

natureza, pois, se o mesmo pretende dominá-la, necessita dela se retirar, trazendo para os 

séculos vindouros a ideologia de um meio ambiente objetificado. (GRÜN, 2012, p. 36). 

Nesse sentido, Pereira afirma que 

 

O modelo de racionalidade da Ciência Moderna é baseado na visão de mundo em 

que o homem e a natureza estão separados. O homem, possuidor da razão, é senhor, 

a natureza, sua serva. Tal modelo deu origem a uma concepção inovadora, a do 

homem como dominador da natureza e ao mesmo tempo superior a ela. De acordo 

com a nova abordagem, a natureza é vista como passiva e apropriada para a 

subjugação e exploração do homem (PEREIRA, 2002, p. 29). 

 

E complementa: 

 

Assim sendo, o método analítico matemático de raciocínio, originado em Descartes, 

tornou-se a característica essencial do cientificismo moderno que, nos anos 

posteriores, passou por muitos outros desdobramentos, também significativos, que 

demarcaram e deram forma a um discurso modernizante que se constituiu também 

hegemonicamente (PEREIRA, 2002, p. 30). 

 

Além do Racionalismo, outro momento que ajudou no processo de objetificação do 

meio natural foi o paradigma mecanicista. Explica Grün que o Mecanicismo, por carregar 

como consciência a ética antropocêntrica, contribuiu para que o homem abandonasse a 

concepção organísmica da natureza e adotasse a de natureza mecanicista. Dessa forma, a ideia 

aristotélica de natureza viva e finalística, para a qual as espécies procuram realizar seus fins 

naturais, foi substituída pela noção de natureza sem cores, tamanhos, sons, cheiros e toques, 

por um mundo sem qualidades e completamente afastado da sensibilidade (GRÜN, 2012, p. 

28). 

Para Boaventura Souza Santos (2008, p. 31) as pretensões utilitárias e funcionais do 

mecanicismo são reconhecidas mais pela capacidade de dominar e transformar do que pela 
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capacidade de compreender profundamente o real (SANTOS, 2008, p. 31). E isso é facilmente 

percebido na relação estabelecida entre o homem e a natureza, na qual o indivíduo e a 

coletividade atribuem maior valor às intervenções humanas degradantes que buscam suprir 

necessidades, muitas vezes supérfluas, mediatas, do que às condutas que preservam, mantém 

determinadas funções ecossistêmicas. 

Dessa forma, a natureza, sob o viés mecanicista, ficou significativamente 

prejudicada, sendo dela apreciada e considerada apenas em suas características mensuráveis e 

quantificáveis (BEHRENS; OLARI, 2007, p. 57). Tal característica, Grün associa ao modo 

como o mecanicismo enxerga o objeto, fazendo com que o mesmo perca suas qualidades, e 

que a sua descrição matemática42 implique em uma espécie de limpeza no objeto, evitando 

sua associação com a sensibilidade (GRÜN, 2012, p. 30). 

Ainda sobre o mecanicismo, o inglês Francis Bacon foi um importante pensador para 

a sua consolidação. Bacon acreditava que a ciência faria do homem o senhor e o possuidor da 

natureza (SANTOS, 2008, p. 25). Explica Grün que o pensador inglês entendia que o homem 

deveria ser o senhor de seu destino e isso, é claro, implicava que ele fosse mestre de todas as 

coisas do mundo (GRÜN, 2012, p. 30). 

Para o mundo ocidental, o mecanicismo de Bacon contribuiu para evidenciar a 

importância da técnica, como capacidade de intervenção do homem sobre a natureza. Bacon 

pregou com muita ênfase a íntima relação estabelecida entre o saber e o poder, decorrendo 

disso a necessidade de os homens fixarem uma relação de domínio e interesse com a natureza 

(SEVERINO, 2006, p. 53). Para Severino, a forma como Bacon abordou a natureza foi 

responsável pelo desencadear de “um longo processo histórico de domínio e manejo do 

mundo, ameaçando, com seu poderio técnico, as próprias condições de convivência do 

homem com a natureza e a sobrevivência do planeta” (SEVERINO, 2006, p. 56). 

Por fim, outro personagem responsável por essa mudança paradigmática foi o inglês 

Isaac Newton. Leciona Pereira (2002, p. 32) que o Racionalismo Moderno se estabeleceu de 

forma progressiva e se tornou definitivamente dominante com Newton, que conseguiu o 

grande mérito de reunir em uma só corrente o Racionalismo (Descartes) e o Empirismo 

                                                           
42 Sobre a análise matemática utilizada pela Ciência Moderna, Boaventura de Souza Santos explica que dela 

derivam duas consequências principais. A primeira delas consiste no fato de conhecer significar quantificar. A 

cientificidade se afere pelo rigor das medições. As qualidades intrínsecas do objeto são desqualificadas, 

passando a imperar, em seu lugar, os aspectos quantitativos que se pode, eventualmente, traduzir. O não 

quantificável é, para a ciência, irrelevante. Já a segunda consequência diz respeito ao método cientifico. Este, 

salienta Santos, se assenta na redução da complexidade. “O mundo é complicado e a mente humana não o pode 

compreender completamente. Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar relações 

sistemáticas entre o que se separou” (SANTOS, 2008, p. 27-28). 
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(Bacon), considerados, até aquele momento, antagônicos. Sir Isaac Newton43 utilizou a 

geometria e o formalismo matemático para estudar a natureza e descobrir sua causalidade e 

seu funcionamento.  

Salienta ainda Pereira que 

 

A partir dos estudos de Newton houve a valorização do método experimental que se 

constituiu como um dos elementos principais para a elaboração de uma nova teoria 

física: a lei da gravitação universal. Esse trabalho permitiu a criação de uma teoria 

mecânica do movimento, tanto da matéria quanto dos corpos celestes, que tem como 

princípio básico a lei da gravitação. Com as leis de movimento verificados através 

da observação, da experimentação e do controle pôde-se chegar a princípios físicos e 

à causa dos fenômenos naturais que depois de estudados rigorosamente são 

transformados em resultados regulares, quantitativos, exatos e simétricos 

(PEREIRA, 2002, p. 32). 

 

Grün (2012, p. 42) explica que a mecânica newtoniana fez do mecanicismo a única e 

legítima forma de se fazer ciência, fazendo da mecânica clássica a visão hegemônica da 

realidade. “O paradigma mecanicista é amplamente aceito pelas universidades que ocupam, 

então, um papel fundamental na reprodução da atividade científica” (GRÜN, 2012, p. 43). 

Para Boaventura de Souza Santos, a Modernidade tratou a natureza como tão 

somente extensão e movimento. Um mecanismo cujos elementos são passíveis de 

demonstrações e relações constituídas sob a forma de leis. A natureza não possui qualquer 

outra qualidade ou dignidade que impeça o homem de desvendar os seus mistérios, de forma 

não contemplativa, mas ativa, uma vez que o objetivo de se conhecer a natureza é 

simplesmente o de dominar e controlar (SANTOS, 2008, p. 25). 

Para Santos, o desprezo pela natureza 

 

[...] acaba por aviltar o próprio cientista na medida em que reduz o suposto diálogo 

experimental ao exercício de uma prepotência sobre a natureza. O rigor científico, 

porque fundado no rigor matemático, é um rigor que quantifica e que, ao quantificar, 

desqualifica, um rigor que, ao objetivar os fenômenos, os objectualiza e os degrada, 

que, ao caracterizar os fenômenos, os caricaturiza. E, em suma e finalmente, uma 

forma de rigor que, ao afirmar a personalidade do cientista, destrói a personalidade 

da natureza (SANTOS, 2008, p. 54). 

 

O ainda dominante paradigma da Modernidade, responsável pela cisão radical entre 

o homem e a natureza, constituiu a base de todo o conhecimento científico desenvolvido ao 

longo de quatro séculos e que ainda se mantém e legitima toda a metodologia das ciências 

                                                           
43 No ano de 1705, a rainha da Inglaterra, Anne, condecorou Isaac Newton com o título de cavaleiro, fazendo 

com que o cientista, químico, físico, mecânico, filósofo e matemático passasse a ser conhecido como Sir Isaac 

Newton. 
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naturais. Atualmente, quase a totalidade das pesquisas realizadas nas universidades sustenta-

se no procedimento objetificante do dualismo lógico cartesiano (GRÜN, 2012, p. 36-37). 

Também as instituições brasileiras responsáveis pela promoção do conhecimento 

através do processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes sofreram suas 

influências. A metodologia adotada pela Ciência Moderna, caracterizada por se atentar apenas 

àquilo que é mensurável, quantificável, alcançou os bancos escolares. 

 

6.1.2 Os reflexos do dualismo cartesiano na educação brasileira e a necessidade de 

uma educação ambiental globalizante, que busque minimizar esses reflexos 

 

É fato que o Racionalismo Moderno, também conhecido como Racionalismo 

Cartesiano-Newtoniano, refletiu na ciência e se transformou na base do pensamento científico 

da Modernidade. Não obstante, enxergar os reflexos que ele causou na educação ocidental não 

é uma tarefa simples, ainda mais se considerando o fato de que Descartes, conforme aduz 

Fernando Bonadia de Oliveira (2006, p. 56), não teve a educação institucional como 

prioridade em seus textos. No entanto, quando começa a se pensar em educação institucional 

como pressuposto para o saber e o fazer científico, e que o modelo de ciência atual foi 

metodologicamente disciplinado pelo rigor do Racionalismo, percebe-se com uma clareza 

maior que o paradigma dominante44, assim denominado por Santos (2008, p. 20), refletiu-se 

também nos bancos escolares.  

No Brasil, ao serem observadas as características das escolas e, principalmente, o 

currículo por elas proposto, em que se verifica uma fragmentação do conteúdo e uma 

predileção por determinadas disciplinas45, por exemplo, pela Matemática e a Língua 

Portuguesa, os pressupostos cartesianos se fazem mais evidentes. Todavia, resta saber até que 

ponto essa influência deixou de ser benéfica para a educação e para o meio ambiente. 

A influência do pensar cartesiano sobre a ciência foi, de certa forma, de grande valia 

para o homem. Não reconhecer os avanços econômicos, políticos, sociais e, até mesmo, 

ambientais conquistados com a ajuda da metodologia científica é regredir, aproximadamente, 

400 anos. Na esfera política, por exemplo, o racionalismo contribuiu para a laicização do 

                                                           
44 Sobre o surgimento de um novo paradigma, paradigma emergente, recomenda-se a leitura da obra Um 

Discurso Sobre as Ciências de Boaventura de Sousa Santos. 

45 Nas escolas estaduais do Estado de Minas Gerais, disciplinas como a Matemática e a Língua Portuguesa 

possuem um maior número de aulas por semana. Há escolas em que tais disciplinas chegam a possuir entre 

dezoito a vinte aulas semanais, enquanto conteúdos como Biologia possuem duas aulas; Sociologia e Filosofia, 

uma aula cada. 
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Estado; no campo da economia, os lucros elevaram-se, através das técnicas de extração e 

beneficiamento de recursos naturais, transformando-os em bens de consumo; no âmbito 

social, as descobertas e tecnologias científicas desenvolvidas para aplicação na área da saúde 

e da segurança tiveram a sua contribuição; e, no ambiental, a Ciência Moderna, por exemplo, 

contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias capazes de prever possíveis impactos 

ambientais. Esses e outros avanços são recentes e foram conquistados durante esses quatro 

séculos de império físico-matemático. 

Esse mesmo entendimento é manifestado por Behrens e Oliaria. Segundo as autoras: 

 

[...] a visão tradicional ou cartesiana do mundo, apesar de ser questionada, 

possibilitou o desenvolvimento científico-tecnológico atual e possibilitou grandes 

saltos evolutivos na história das civilizações. Neste contexto, permitiu a 

democratização dos conhecimentos, seja pelas técnicas extremamente eficazes para 

a construção de novos conhecimentos ou pela presença de um espírito científico de 

investigação aberta. O pensamento dotado de clareza, de organização e de 

objetividade propiciou a validação científica e pública do conhecimento 

(BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 60). 

 

Por outro lado, se o não reconhecimento dos avanços conquistados pela Ciência 

Moderna é um retrocesso, ignorar seus efeitos deletérios ao meio socioambiental e, conforme 

se pretende demonstrar, ao processo de ensino-aprendizagem, também incorre no mesmo 

retrocesso. A metodologia desenvolvida pela Ciência Moderna, apesar de seu curto período de 

experimentação, possibilitou ao homem perceber algumas imperfeições, sendo a principal 

delas a valorização exacerbada da razão.  

Explicam Behrens e Oliari (2007, p. 59) que o paradigma Cartesiano-Newtoniano, 

visando manter uma coerência lógica nas teorias e eliminar situações imprecisas, ambíguas e 

contraditórias que pudessem permear os discursos científicos, propôs a primazia da razão 

sobre o sentimento, constituindo, conforme explica Pereira (2002, p. 44) o eixo, a mola 

mestra, o solo em que a Modernidade se desenvolveu. 

A atual metodologia aplicada pela Ciência Moderna de afastar da análise científica 

algumas características apresentadas pelo fenômeno estudado, valorizando apenas suas 

características objetivas, palpáveis ou mensuráveis, foi também adotada pelos sistemas de 

ensino. O não sentir o fenômeno, o não se relacionar com determinadas características (as não 

quantificáveis), pode comprometer o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Observou-se no tópico anterior que essa mesma metodologia, refletida no viés 

ambiental, foi responsável pela relegação da natureza a um mero objeto a ser explorado pelo 

homem moderno, impedindo-o de enxergar que, além da necessidade de utilizar o meio 
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ambiente como fonte de recursos naturais, a principal função da natureza é manter em 

equilíbrio o planeta.  

Na esfera educacional, e aqui se especifica a educação desenvolvida no Brasil, as 

influências exercidas pelo Racionalismo Moderno são também significativas, a ponto de 

Mauro Grün (2012, p. 37-38) afirmar que o racionalismo se tornou a base da educação pátria, 

constituindo-se em um ideal educacional. Salienta ainda o autor que as estruturas conceituais 

dos currículos se fundamentam sobre as bases do cartesianismo (GRÜN, 2012, p. 45). 

Pereira, por sua vez, pontua com mais precisão a influência mencionada. Segundo o 

autor, a escola, planejada e organizada na Modernidade, tem como característica a 

transmissão e o repasse do conhecimento elaborado e proposto pela Ciência Moderna. Esse 

conhecimento está associado à matematização e cientificização da educação, o que traz graves 

distorções na forma como a escola ministra o conhecimento (PEREIRA, 2002, p. 56). 

Entende esta pesquisa que uma das principais distorções relacionada à educação e 

sua forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem decorrente do Racionalismo 

Moderno é a fragmentação do conhecimento em áreas. Para fins didáticos, o conhecimento foi 

dividido em áreas do saber, quais sejam a matemática, física, química, biologia, história, 

geografia, língua portuguesa e estrangeira, sociologia, filosofia etc. Além dessa repartição, as 

instituições educacionais foram organizadas em departamentos estanques, proporcionando o 

surgimento de especialidades com seus especialistas se intitulando detentores do saber 

(BEHRENS; OLIARI, 2007, p. 59-60). 

Para esta pesquisa, a fragmentação do conhecimento não é o maior dos problemas. 

As peculiaridades de cada área, seus princípios, conceitos e métodos de ministração acabaram 

fazendo com que essa divisão fosse necessária. No entanto, a necessidade de o conhecimento 

ser compartimentado não significa que deva existir um distanciamento, uma absoluta ausência 

de comunicação entre eles. Esse afastar, essa falta de comunicação e interação entre as áreas 

decorre da má fragmentação do saber e é característico do modelo científico atual, 

prejudicando, com isso, o processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, o modelo Cartesiano, ao ser transportado para dentro dos muros da 

escola, gerou, segundo explica Pereira (2002, p. 63), a separação cabal na relação entre quem 

ensina e quem aprende. Trouxe também a elevada especialização dos saberes escolares, a 

valorização dos aspectos quantitativos em relação aos qualitativos, etc. Nesse sentido, 

Behrens e Oliari (2007, p. 60) afirmam que o modelo de educação proposto pela Ciência 

Moderna fez com que o aluno se tornasse um simples espectador, cuja função limita-se em 
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copiar, memorizar e reproduzir conteúdo. Questões importantes como a experiência adquirida 

pelos alunos, bem como a prática de atividades de criação não são, desse modo, consideradas. 

No que tange ao meio ambiente, os problemas ambientais, que constituem uma 

questão importante a ser discutida, ficaram limitados à abordagem por disciplinas estritamente 

afins, isso quando abordados. Áreas como matemática, física, química, história, entre outras, 

devido ao isolamento construído, tenderam a negligenciar o conteúdo ambiental, sob o 

entendimento de que esse seria melhor tratado na seara da biologia, por exemplo. Esse 

entendimento contribuiu para que a separação existente entre o conhecimento científico e a 

necessária percepção do meio ambiente continuasse elevada e conflituosa.  

A Ciência Moderna, além de reduzir o meio natural a um objeto a ser quantificado e 

explorado pelo homem, fazendo com que este desconheça ou não perceba a finalidade 

precípua daquele, conseguiu incutir dentro da escola esse retrocesso científico. Os currículos 

das instituições de ensino na Modernidade possuem, em comum, a legitimação de suas 

concepções fundadas nessa objetificação da natureza, ou seja, “objetiva-se a natureza para 

garantir a objetividade do conhecimento” (GRÜN, 2012, p. 40-41). E esse quadro precisa 

mudar. 

A escola hoje, por constituir um poderoso meio de criação e desenvolvimento do 

conhecimento, sendo um importante veículo norteador de conduta, não pode manter esse 

equívoco criado pelo Racionalismo Cartesiano. Para os sistemas de ensino constituírem-se 

verdadeiros colaboradores ambientais devem afastar-se das imperfeições trazidas pela 

Modernidade, e, para isso, duas mudanças devem ser feitas. 

 A primeira consiste na introdução e no desenvolvimento de uma educação capaz de 

ir de encontro aos dogmas estipulados pela Ciência Moderna e abarcados pela escola atual. É 

necessária uma educação que valorize as diversas formas de conhecimento, a realidade vivida 

e experimentada pelos discentes, que aproxime e inter-relacione as áreas do conhecimento 

(interdisciplinaridade), ou seja, faz-se preciso implementar a educação globalizada, nos 

moldes aqui abordados. Já a segunda mudança consiste no resgate do respeito ao meio 

ambiente, considerando todos os seus aspectos, sejam esses quantitativos e qualitativos. Para 

isso, será necessário o desenvolvimento de uma educação ambiental que aqui também será 

denominada de globalizante. 

Para o desenvolvimento dessa educação ambiental globalizante, entende esta 

pesquisa, do mesmo modo como o fez para a educação em sentido geral, não ser necessária a 

elaboração de fórmulas “mágicas”, ou a legislação de leis severas ou, principalmente, a 

derrubada de sistemas econômicos, embora acredite que os ideais do atual sistema capitalista 
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contribuíram sobremaneira para o agravamento dos problemas ambientais. A questão é 

complexa, mas não impossível. Sua solução é acessível e está no processo de ensino-

aprendizagem proporcionado pela educação, uma vez que esta tem o potencial de dirigir 

comportamentos, dentre os quais grande parte dos problemas ambientais tem sua origem.  

Este trabalho acredita que o sistema educacional formal, ao lado da família, é o 

principal norteador de condutas, pois seu campo de atuação é a mente humana, na qual ele 

tem o potencial de plantar e/ou desenvolver valores fundantes capazes de orientar o indivíduo 

a se conduzir melhor em suas relações intersubjetivas e também no trato com o meio 

ambiente. Para tanto, a educação ambiental a ser ministrada nas escolas nacionais, para incutir 

e/ou desenvolver na consciência humana os valores que o meio ambiente possui, rompendo 

com a antiga, prejudicial e segregadora ideologia racional-cartesiana, deverá ser 

fundamentada em bases sólidas, disseminada por um instrumento eficaz e global, possuir 

constância e abrangência e, por fim, ser globalizante. 

 

 

6.1.3 A promoção de uma educação ambiental globalizante como instrumento 

inviabilizador do processo de reificação do meio ambiente 

 

No capítulo quarto, esta pesquisa tratou daquilo que ela entende como educação 

globalizante, ou seja, uma educação voltada não somente para os conteúdos trazidos pelo 

conhecimento científico, mas uma educação que seja capaz de associá-los aos comumente 

trazidos pelos alunos; aqueles adquiridos em razão de sua história de vida, e, principalmente, 

pelos valores contidos nas comunidades em que vivem.  

O conhecimento adquirido pela vivência, pela experiência cotidiana e pelas relações 

estabelecidas, associado aos valores, aos princípios surgidos e repassados pela comunidade, 

constitui uma questão que deve ser considerada pela escola. Esta pesquisa acredita que essa 

parceria seja fundamental para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 

forma a produzir conhecimentos úteis, duradouros e aplicáveis ao cotidiano. 

Pierson, citado por Torres et al (2004, p. 33), explica que o conhecimento comum 

tem como característica um saber prático, baseado na utilidade das coisas e alimentado pelas 

necessidades mais afetas às experiências vividas pelo indivíduo. Esse conhecimento é 

estruturado de forma diferente do conhecimento científico, e sempre com ele colidirá ao ser 

posto um frente ao outro. No entanto, salienta o autor que tal colisão não pode ser encarada 

como uma espécie de substituição, pois, na verdade, o “que se busca é levar o indivíduo a 
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aprender e apropriar-se do conhecimento científico, a partir da problematização do 

conhecimento do senso comum”. Já Aloísio Ruscheinsky (2012, p. 124) afirma que boa parte 

das ações desenvolvidas pelo homem tem influência ou é dependente do conhecimento que 

esse adquiriu em suas experiências pessoais e com o desenvolvimento do conhecimento 

comum.  

O retorno a essa discussão tem como objetivo afirmar que o desenvolvimento de uma 

educação ambiental, que também se quer globalizante, necessita dessas mesmas ferramentas e 

metodologias utilizadas para uma educação global, pois, conforme acredita esta pesquisa, a 

educação para o ambiente faz parte da educação em sentido amplo. Para Loureiro, a educação 

ambiental é, antes de tudo, educação. E, por ser educação, a não consideração das reflexões 

históricas configurará, nas palavras de Loureiro, “um empobrecimento da Educação 

Ambiental” (LOUREIRO, 2012, p. 44). 

Para os “Parâmetros Curriculares Nacionais”, na parte dedicada aos Temas 

Transversais - Meio ambiente, a função principal da abordagem ambiental é contribuir para a 

formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental. 

Entretanto, alerta o referido documento que não pode se esquecer do fato de a escola não ser o 

único agente educativo (BRASIL, 1998). Com isso, os PCNs evidenciam a importância de se 

considerar o conhecimento extraclasse e a necessidade de trazê-lo para o cotidiano escolar, 

destacando o valioso papel exercido pela família e pelos veículos de comunicação (educação 

informal). 

Trabalhar metodologicamente a educação ambiental nesse sentido, nos moldes de 

uma educação globalizante, faz-se necessário, uma vez que a forma tradicional, racionalista e 

fragmentada de se fazer educação vem tornando estéril o conhecimento escolar, 

principalmente o relacionado ao meio ambiente. Sua metodologia, qual seja, a mera 

transmissão de informações a serem decoradas, incutidas, gravadas na mente dos discentes, 

tem o potencial de não gerar um conhecimento duradouro e significativo. Para Ruscheinsky, 

essa reprodução e mera transmissão de conteúdo é um problema generalizado nas diversas 

instâncias educacionais, não sendo uma exclusividade da área ambiental. Nos dias atuais, o 

aprender é, em geral, concebido como aquisição mecânica dos conteúdos “ensinados” pelo 

professor (RUSCHEINSKY, 2012, p. 122). 

Ruscheinsky acredita que o professor também foi influenciado pelo racionalismo 

moderno. Segundo ele, 
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Os professores de hoje são fruto de uma educação excessivamente informal, 

centrada na multiplicidade de informações, memorizações e na transmissão do 

conhecimento, desenvolvida em uma relação unilateral de ensinar-aprender, pela 

qual foram reduzidos a alunos-objetos, adestrados e domesticados, frutos de um 

modelo que hoje não dá conta da complexidade ou de uma visão sistêmica 

(RUSCHEINSKY, 2012, p. 123). 

 

Para Pernambuco e Silva, a prática educativa desenvolvida nos moldes tradicionais 

pela educação atual leva os sujeitos envolvidos a adotar um posicionamento de contemplação 

e resignação diante das dificuldades psicossociais, culturais, epistemológicas, 

socioeconômicas e ambientais que a realidade vivenciada revela (PERNAMBUCO; SILVA, 

2014, p. 124-125).  

Loureiro afirma que 

 

[..] educar sem clareza do lugar ocupado pelo educador na sociedade, de sua 

responsabilidade social, e sem a devida problematização da realidade, é se acomodar 

na posição conservadora de produtor e transmissor de conhecimento e de valores 

vistos como ecologicamente corretos, sem o entendimento preciso de que estes são 

mediados social e culturalmente. O que, definitivamente, por si só não geram 

mudanças significativas do quadro em que vivemos e reproduz um padrão de 

sociedade que, paradoxal e discursivamente, é negado por educadores ambientais 

(LOUREIRO, 2012, p. 27). 

 

Diante das problemáticas que esse novo século precisa enfrentar, entre elas as 

socioambientais, o homem atual não pode adotar uma postura passiva, contemplativa. O atual 

cenário mundial exige que o indivíduo assuma uma conduta ativa, tenha iniciativa e 

capacidade de mudança tanto interior quanto exterior. Isso significa que o homem deve ser 

capaz de compreender as complexidades existentes na relação homem/natureza e, a partir 

dessa compreensão, adotar posturas benéficas ao meio natural, mesmo que para isso tenha que 

abandonar antigas práticas. 

O sistema educacional, agindo conforme os moldes racionalistas, não colaborará para 

o desenvolvimento de uma educação para o ambiente. Essa requer a sua associação com a 

realidade, com o cotidiano e, principalmente, com os valores desenvolvidos dentro da 

comunidade, seja para confrontá-los ou para reforçá-los. Do contrário, pode ocorrer aquilo 

que Pernambuco e Silva denunciaram como sociopedagogia seletiva, que consiste em ofertar 

a educação a todos, mas, na prática, poucos a alcançam; com isso, se reforça, na maioria, as 

ideias de incompetência e incapacidade de mudar a realidade. Assim, a escola acabaria por 

contribuir com a ideologia de formar cidadãos convencidos de seu estado de exclusão 

(PERNAMBUCO; SILVA, 2014, p. 125).  
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Esse processo segregador já era denunciado por Freire ao discorrer sobre a pedagogia 

da opressão, abordada anteriormente. A escola que conduz suas atividades pedagógicas com 

base no modelo cartesiano, tradicional, fragmentado, em nada colaborará para inovar e/ou 

modificar esse cenário, pois, reprisa, sistematicamente, ano-a-ano, os mesmos conteúdos 

padrões, estanques, criados e mantidos pela Ciência Moderna. Incutida nesses está a ideologia 

do homem fora do contexto natural e natureza como objeto a ser por ele explorado. 

Explica Loureiro que a educação, por ser um processo social, reflete e problematiza 

os variados paradigmas constantes na sociedade. Sendo assim, em razão da educação 

tradicional (bancária) ser, ainda dominante, ela tende a reproduzir sua visão hegemônica, 

pragmática e instrumental, despreocupada com os processos emancipatórios, transformadores, 

globalizantes (LOUREIRO, 2012, p. 46). Com isso, o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido pela educação (a bancária) se reduz à mera transferência de conteúdo, não 

fazendo qualquer menção significativa acerca do conteúdo ambiental e, não executando uma 

abordagem contextualizada acerca da realidade vivida pelos discentes – tampouco 

considerando suas experiências de vida. 

Sobre o viés ambiental, Ruscheinsky e Costa asseveram que para o homem ter um 

relacionamento diferenciado com o meio natural requer-se que a educação se aproprie da 

realidade através da ação-reflexão (práxis freireana). Explicam os autores que o “movimento 

dialético da práxis, como basilar da educação ambiental, encaminhará homens e mulheres ao 

reconhecimento do seu meio, à assunção cultural e à autonomia de decisão” 

(RUSCHEINSKY; COSTA, 2012, p. 94). 

Percebe-se, nessas palavras, a presença do homem ativo e reflexivo visando à prática 

de condutas que objetivam transformar o mundo. Para esta pesquisa, a atividade humana 

(ação), precedida por um conhecimento balizador (reflexão), possibilita ao homem uma 

compreensão melhor das consequências de sua ação no fenômeno ao qual ela se destinou. É 

essa conduta reflexiva, de pensar antes, durante e depois de qualquer ato, que se deseja 

desenvolver nos homens outra relação com o meio ambiente. 

Explica Carlos Hiroo Saito que: 

 

A articulação entre conhecimento e ação, o primeiro orientando a ação e sendo, por 

sua vez, redimensionado a partir dos resultados dessa mesma ação, é um aspecto 

fundamental do processo de construção do conhecimento, que se encontra presente 

no conceito de práxis – ação e reflexão como contribuintes da compreensão 

transformadora da realidade (SAITO, 2012, p. 62). 
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Já Loureiro (2012, p. 51) também traz suas ponderações sobre a ação reflexiva. 

Segundo o autor, o “ser humano é um ser teórico-prático e a transformação das condições de 

vida se dá pela atividade unitária entre agir e pensar”.  

Retomando Paulo Freire, a ideia de educação como prática de liberdade, ao contrário 

da educação como prática de dominação, vem negar o homem abstrato, isolado, solto e 

desligado do mundo, sem qualquer relação com este. Por outro lado, essa mesma ideia de 

educação vem negar o mundo como uma realidade afastada dos homens; vem negar a ideia de 

separação do homem com a natureza. 

Se o ideal da educação proposta por Freire é voltado para a libertação do homem de 

sua situação de opressão, entende esta pesquisa que essa mesma ideia e metodologia pode ser 

aplicada para atingir-se as pretensões educacionais de salvaguardar o meio ambiente, pois o 

meio natural, de forma análoga ao indivíduo oprimido em Freire, vem sendo explorado pelo 

mesmo opressor, o homem, e relegado à condição de objeto. 

Dessa forma, para inviabilizar esse processo de objetificação e opressão da natureza, 

rompendo com modelos educativos tradicionais, transmissores e bancários, faz-se necessário 

desenvolver no homem a compreensão da verdadeira essencialidade do meio ambiente. Esse 

empenho deve se dar conforme as pretensões contidas nos preceitos do instituto da educação 

ambiental a ser difundida por uma educação libertadora, segundo Freire, emancipatória, 

conforme Loureiro, ou, ainda, globalizante.  

Para desenvolver-se a educação ambiental globalizante, aplicando-a conforme o 

método libertador desenvolvido por Paulo Freire, é necessário tecer, ainda que de forma 

simplificada, alguns comentários acerca de sua metodologia.  

Freire, objetivando desenvolver uma educação que proporcionasse ao homem 

oprimido se enxergar como sujeito de valor e, com isso, fizesse com que ele passasse a 

enfrentar a situação de opressão e dela se libertar, propôs a educação libertadora. Dividindo-a 

metodologicamente em etapas e condicionando o seu exercício a um agir conjunto, 

envolvendo educadores e educandos, Freire enfatiza a necessidade de a escola buscar na 

realidade e no cotidiano do indivíduo temas relevantes. Tais temas, denominados por ele de 

“temas geradores”, devem ser trabalhados e enfrentados conjuntamente com os alunos em sala 

de aula, pois, esse trabalhar em conjunto, essa interação envolvendo o professor e os alunos, é 

fundamental para concretização da educação libertadora.  

Com essa ideia, Paulo Freire entende que deve se propor ao povo (aos educandos), 

lidar com as situações problemas por ele vivenciadas. Essas situações devem ser enfrentadas, 

exigindo-se das pessoas envolvidas respostas não apenas no nível intelectual, como também 
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no campo das ações. Investigar os “temas geradores” é investigar “o pensar dos homens 

refletido à realidade, é investigar seu atuar sobre a realidade, que é sua práxis46” (FREIRE, 

1987, P. 56). 

Para o exercício de uma educação ambiental que contribua positivamente com a 

redução dos impactos ambientais, é necessário desenvolver, em seus destinatários, ações 

concretas, locais, e reflexões constantes sobre o resultado dessas ações na localidade em que 

atuam. A educação para o ambiente não deve se limitar a pontos específicos, datas 

convencionadas e tampouco a conteúdos determinados. Sua promoção deve ser ampla, 

constante, atual, significativa e contextualizada, requerendo, segundo Ruscheinsky (2012, p. 

14), ações locais e gerais. 

Para Saito (2012, p. 69), é do cotidiano vivido que decorrem as situações-problema 

responsáveis por evidenciar os conflitos socioambientais que afetam a biodiversidade, sendo, 

portanto, fundamental serem diagnosticadas essas relações conflituosas. Delizoicov e 

Delizoicov (2014, p. 87) também reforçam essa necessidade de se investigar as situações 

significativas para os alunos e que se refletem nas contradições sociais, nas quais estão 

imersos. 

Retomando Saito, o autor entende que: 

 

[...] são os conflitos socioambientais, sua compreensão e resolução que permitem 

efetivamente viabilizar a realização de um processo de educação ambiental em que 

se construam valores, atitudes, habilidades e competências durante o curso da busca 

da solução e cuja formação do sujeito no processo em si contribua para encontrar e 

implementar essa mesma solução. Ou seja, a solução do conflito socioambiental e o 

processo formativo de educação ambiental estão intimamente associados tal que um 

contribui para o outro, um sendo ingrediente para a obtenção do outro produto 

(SAITO, 2012, p. 69). 

 

Já Ruscheinsky e Costa (2012, p. 105) afirmam que a educação ambiental deve lidar 

com todos os aspectos do cotidiano vivido pelo cidadão, como sujeito em construção, 

devendo ser inserida nos conflitos da comunidade. Para os autores, “a educação ambiental 

será libertadora dos indivíduos a partir do desvelamento da realidade”, tendo como ponto 

basilar o diagnóstico dos problemas e a expressão das soluções visualizadas 

(RUSCHEINKSKY; COSTA, 2012, p. 107-108). 

                                                           

46 Outra vez remete-se à noção de práxis, ou seja, a um agir, um atuar humano sobre a realidade. A práxis 

humana, por ser um atuar do homem sobre a realidade, deve ser exercida com muita cautela, pois é desse agir 

que decorrem os diversos reflexos positivos e negativos que afetam as relações socioambientais. É aqui que a 

ausência da sensibilidade e da compreensão das questões ambientais precisam ser corrigidas. Este é o ponto 

chave para se associar o ministrar da educação ambiental à metodologia freireana. 
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Esse diagnóstico da realidade, no qual a escola retira da localidade em que está 

inserida os conflitos de natureza socioambientais, caracteriza-se na primeira etapa a ser 

realizada pelo educador e pelos educandos, dentro de uma releitura feita por esta pesquisa 

acerca da proposta de uma educação libertadora, trazida por Paulo Freire. Dentro ainda dessa 

etapa, os “Parâmetros Curriculares Nacionais”, no que diz respeito ao meio ambiente 

enquanto tema transversal, afirmam que “grande parte dos assuntos significativos para os 

alunos é relativa à realidade mais próxima, ou seja, sua comunidade, sua região”. Orientam os 

PCNs que, devido ao fácil acesso e à familiaridade, a localidade onde residem os alunos 

torna-se um campo de práticas capazes de dotar de significados os conhecimentos a serem 

desenvolvidos (BRASIL, 1998). 

Antes de passar para a segunda etapa dessa metodologia, é importante dizer que as 

contradições sociais têm muita relevância para o desvelamento das problemáticas ambientais, 

refletindo e influenciando em demasia na qualidade do meio ambiente de qualquer localidade. 

Por entender dessa forma, esta pesquisa trouxe alguns exemplos de circunstâncias negativas 

ao meio natural, associadas, por exemplo, à falta de saneamento básico, ao acúmulo e 

disposição irregular dos resíduos sólidos, entre outros. Layrargues, ao prefaciar a obra de 

Loureiro, afirma ser impossível transformar a relação homem/natureza sem transformar 

simultaneamente as relações sociais, uma vez que suas dinâmicas estão articuladas na mesma 

conjuntura societária (LOUREIRO, 2012, p. 19). 

Problemas como a fome, a miséria, o desemprego, as péssimas condições de 

moradia, a saúde e a segurança são fatores experimentados pela comunidade que afetam direta 

e indiretamente o meio ambiente local. E se é na localidade, da comunidade, que se deve 

buscar os temas a serem trabalhados, essas associações são necessárias. Para Freire, o objetivo 

principal dessa etapa é justamente o estudo da realidade local e das experiências de vida dos 

alunos (FREIRE, 1987, p. 59-60).  

Uma vez conhecidas as condições socioambientais características da comunidade 

onde residem os alunos, estes, juntamente com o professor, partirão para a segunda fase, que 

consiste na seleção das situações contraditórias vivenciadas e experimentadas por eles. Nessa 

etapa, deverão identificar os atos e os fatos que contribuem significativamente para as 

situações de degradação ambiental ocorridas na sua localidade. 

Para este trabalho, essa tarefa é relevante, pois acredita ser, em um primeiro 

momento, desprovida de sentido qualquer abordagem pedagógica sobre a problemática 

ambiental cuja fonte é desconhecida pelas crianças e adolescentes submetidos ao processo 

inicial de educação. Loureiro (2012, p. 147) entende ser incongruente para uma educação 



122 
 

ambiental popular, emancipatória, dar prioridade aos macroproblemas internacionais, ou os 

grandes temas ambientais, e se desvincular do cotidiano do educando e, com isso, ignorar as 

desigualdades sociais existentes. 

É necessário focar no concreto, no palpável, no estabelecido pelas relações cotidianas 

experimentadas pelos alunos. Todavia, essa tarefa, necessariamente, não exclui a abordagem 

de outros problemas ambientais existentes. Problemas como a poluição decorrente da 

atividade industrial urbana, a iminência de desastres nucleares, os acidentes com plataformas 

ou navios petroleiros têm sua importância e precisam ser tratados; entretanto, dependendo da 

comunidade em que a escola estiver inserida, a rural por exemplo, tais conhecimentos, em 

razão de outros problemas pontuais e urgentes, não são dotados de prioridade para a 

comunidade exemplificada. 

É bom e eficaz, por exemplo, que uma comunidade interiorana, onde a atividade 

agrícola é predominante, saiba que o uso descontrolado de defensivos agrícolas contamina o 

solo, além de prejudicar a qualidade do alimento produzido e a saúde de quem o consome. É 

mais relevante para essa comunidade o conhecimento de que práticas como as queimadas, 

com intuito de limpar o terreno para o posterior plantio, prejudicam a cultura da terra, 

matando os micro-organismos nela existentes, responsáveis pela fertilidade do solo. Tais 

conhecimentos são dotados de maior imediatismo e se constituem mais importantes do que a 

reativação ou não da Usina de Angra dos Reis, ou mesmo a construção ou não da Usina 

hidroelétrica de Belo Monte. Tais questões, não obstante a sua importância, podem ser 

abordadas em momento posterior, pois trata-se de temas mediatos dentro do contexto dado. 

Sendo assim, reforça-se a necessidade de se trabalhar o conteúdo ambiental através 

dos problemas decorrentes das relações estabelecidas entre o indivíduo e o meio ambiente que 

o envolve, retirando das relações locais as situações conflituosas. Após compreender a 

realidade estudada e diagnosticar os conflituosos “temas geradores” de cunho ambiental, o 

professor e os alunos partirão para a terceira fase que consiste na eleição, dentre esses temas, 

daqueles considerados mais problemáticos para a comunidade. 

Terminada essa escolha, os conteúdos selecionados devem ser organizados, pois, às 

questões socioambientais são complexas e interdependentes. A ocorrência de um determinado 

problema ambiental, em alguns casos, ou teve como precedente o acontecimento de outro 

problema de mesma natureza; ou tem o potencial de desencadear outros. Sendo assim, é 

interessante, por exemplo, que o estudo do aumento populacional preceda a abordagem sobre 

a elevação do consumo, bem como a análise do acúmulo de resíduos sólidos urbanos que, por 

sua vez, deverá preceder o estudo sobre o surgimento dos lixões, aterros sanitários e o 
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surgimento da população de catadores. Assim cria-se uma lógica quando da ministração de 

tais conteúdos. 

O professor, ciente de que seus alunos conhecem a realidade que lhes é imposta, bem 

como sabem identificar os principais problemas ambientais que afetam sua comunidade, 

deverá, no momento da elaboração do conteúdo programático, adequar as problemáticas 

levantadas aos conteúdos a serem lecionados, objetivando encontrar, dentro de sua área de 

atuação, uma possível solução. Essa configura-se a última etapa da metodologia freireana 

aplicada à educação ambiental. 

A necessidade de cuidar do meio ambiente impõe à atividade educacional tratar a 

questão ambiental de forma mais significativa, exigindo de todas as disciplinas que compõem 

o currículo escolar uma abordagem melhor e mais ampla. É claro que, devido às 

peculiaridades concernentes a algumas disciplinas, tais abordagens serão menos ricas ou mais 

trabalhosas. Na Matemática, por exemplo, por ser uma disciplina cujo grau de abstração é 

maior, torna-se dificultosa a abordagem ambiental em alguns de seus conteúdos. Todavia, 

essa dificuldade não se confunde com impossibilidade, e tampouco respalda a inércia dessa 

área em relação às questões sobre o meio ambiente, ignorando por completo os problemas 

ambientais a serem enfrentados. Este mesmo entendimento pode ser aplicado às demais 

disciplinas. 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que as ciências existem em razão de sua nobre 

tarefa de ajudar o homem, adequando-se às diversas variáveis para servi-lo em suas 

necessidades. Não o contrário, as necessidades humanas não têm que se adequar ao padrão 

racionalista cartesiano de se fazer ciência. A qualidade ambiental, por exemplo, constitui-se 

uma necessidade urgente da humanidade neste século, devendo se fazer presente como 

objetivo a ser alcançado em qualquer disciplina curricular. Se o conhecimento científico 

produzido pelas escolas não se prestar a desenvolver na humanidade a compreensão da 

realidade ambiental e, com isso, propor soluções para as suas problemáticas, perde 

completamente sua finalidade de proporcionar à espécie humana meios para melhorar a 

qualidade de vida.  

O meio ambiente é a morada do homem. Foi dele que o homem primitivo retirou seu 

sustento e, com isso, permaneceu de pé até se tornar o homem dito moderno. Atualmente, essa 

relação subsiste e, mesmo com todo aparato tecnológico construído e desenvolvido, a 

necessidade de retirar do meio natural o sustento humano permanece. Todavia, o meio 

ambiente não irá suportar ser tratado apenas como depósito de recursos naturais, objeto a ser 
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explorado; torna-se necessária uma mudança na mentalidade humana e, consequentemente, 

em seu comportamento.  

Em meados do século XX, estudou-se que desastres ambientais se tornaram visíveis 

aos olhos de todos, principalmente, aos olhos da comunidade científica. Atualmente, segundo 

essa mesma ciência, os desastres naturais prometem revelar-se ainda mais aos homens, 

devolvendo-lhes 400 anos de desrespeito, aviltamento e agressão a seus ecossistemas, caso o 

homem não mude sua forma de tratar o meio ambiente. 

Para essa mudança, ante a necessidade de resgatar o meio ambiente de sua condição 

de objeto, esta pesquisa acredita em um sistema educacional que atue conforme requer a 

Constituição Federal, as leis específicas, e as orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Almeja-se uma educação que trabalhe a variável ambiental, considerando a 

realidade da comunidade em que vivem os seus alunos, a valorização da historicidade que 

esses carregam em suas “bagagens” e a associação dessas circunstâncias ao conhecimento 

científico a ser ministrado. 

Essa forma de ministrar o conteúdo ambiental é o que aqui se caracterizou como 

educação ambiental globalizante, estando em consonância com a educação libertadora de 

Paulo Freire, bem como a educação emancipatória de Frederico Loureiro, sendo capaz de 

resgatar o verdadeiro significado e utilidade do meio ambiente, inviabilizando os efeitos 

objetificantes do paradigma da Ciência Moderna. 
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7 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS ACERCA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

ESTADO BRASILEIRO 

 

Este capítulo visa tratar da educação ambiental abordando seus aspectos mais 

significativos. Por já ter discorrido sobre os acontecimentos que contribuíram para a sua 

consolidação no cenário internacional, esta pesquisa partirá para uma análise objetiva do que 

vem a ser este instituto, trazendo o seu conceito, seus objetivos, suas finalidades e os 

princípios que o norteiam. 

Também será abordada a educação ambiental na perspectiva de sua lei específica, a 

Lei 9.795/99, bem como menções que alguns relevantes diplomas legais fazem desse 

instituto, demonstrando o reconhecimento de sua importância para as pretensões por eles 

almejadas. Será abordada também sua perspectiva dentro do Estado de Minas Gerais. 

As considerações que serão feitas nos tópicos subsequentes são julgadas de grande 

utilidade para a promoção dos preceitos da educação ambiental e, por isso, devem ser 

observadas pelas pessoas e órgãos responsáveis pela implementação, manutenção e 

desenvolvimento do sistema educacional Brasileiro. Dito isso, passa-se agora a discorrer 

sobre os pontos constitucionais relevantes acerca deste instituto. 

 

7.1 A educação ambiental, seu fundamento de validade e suas formas de promoção 

 

Conforme já tratado inicialmente nesta pesquisa, a preocupação com o meio 

ambiente fez com que algumas nações trouxessem em seu ordenamento maior a previsão 

constitucional da tutela do meio ambiente. No Brasil, país com abundância de recursos 

naturais, foi estabelecido no art. 225, e incisos, de sua Lei Máxima, a garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Com essa previsão, o equilíbrio ecológico é considerado como essencial à sadia 

qualidade de vida e, devido a essa essencialidade, tornou-se um direito fundamental a ser 

garantido a todos pelo Estado brasileiro. A CRFB/88, de forma transcendente, ultrapassou os 

limites do presente ao impor, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defender e 

preservar o meio ambiente em equilíbrio para as gerações atuais e para as vindouras. Para 

tanto, visando assegurar a efetividade desse direito, importantes institutos jurídicos tiveram 

seu fundamento validado pela CRFB/88, e, entre esses, está o instituto da educação ambiental.  

Conforme o desejo constitucional, a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado estará garantida se o Poder Público, entre outras obrigações 
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estabelecidas nos incisos do §1º, do art. 225, da CRFB/88, “promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente” (BRASIL, 1988). 

A partir dessa incumbência constitucional foram estabelecidas em solo pátrio duas 

formas de promover a educação ambiental. A primeira delas é executada pelos órgãos oficiais 

de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades a eles pertinentes, sendo denominado de 

educação ambiental formal. Já a segunda maneira é classificada como informal, devendo ser 

desenvolvida pelos demais mecanismos promotores da educação, conforme já pontuado por 

este trabalho. 

Apesar de a Constituição Federal de 1988 ter elegido a educação ambiental como um 

dos meios necessários para a efetividade do direito fundamental a um meio ambiente 

equilibrado, o texto constitucional não se preocupou em conceituá-lo, cabendo às leis 

infraconstitucionais e à doutrina pátria trazer não só o conceito, como também os objetivos, os 

princípios e as finalidades da educação ambiental. 

 

7.2 Do conceito, objetivos, princípios e finalidades da educação ambiental no Brasil 

 

A previsão expressa, direta, do instituto da educação ambiental pela CRFB/88 é um 

passo fundamental para as pretensões do Estado brasileiro em disseminar os seus preceitos 

através dos meios formais de ensino. Tal previsão, além de trazer o fundamento de validade 

da educação ambiental, o que permite tutelá-la legalmente, a fortalece perante os demais 

institutos, tornando a sua observância ainda mais obrigatória. E, para observá-la, é necessário 

conhecer o seu conceito, objetivos, princípios e finalidades.  

 

7.2.1 Do conceito de educação ambiental e sua ideia processual de educação 

 

A Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, Lei 9.795/99, traz, em seu art. 

1º, o conceito legal de educação ambiental. Conforme a lei, ela consiste em:  

 

[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).  
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No conceito apresentado pela lei, apresenta-se de início a característica processual 

contida no instituto da educação ambiental. É um conceito que trabalha este instituto no 

sentido de ele se prestar para a construção de algo.  

Outro conceito importante é trazido pela Conferência Intergovernamental de Tbilisi. 

Em sua declaração, que foi anterior à PNEA, já se abordava o instituto da educação ambiental 

como sendo um processo, mas não de construção, e sim de reconhecimento e clarificação de 

algo. Veja: 

 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está 

relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a 

melhora da qualidade de vida (TBILISI, 1977). 

 

Antecipando um pouco aquilo que será abordado ainda neste capítulo, no âmbito da 

legislação mineira, o Estado de Minas Gerais, através da Lei 15.441/2005, que regulamentou 

o inciso I, do § 1º, do art. 214 da Constituição do Estado, em seu art. 2º, entende ser a 

educação ambiental 

 

[...] os processos para aquisição, pelo indivíduo e pela coletividade, de valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a 

conservação e a sustentabilidade do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida (MINAS GERAIS, 2005). 

 

Ainda no mesmo âmbito, o Instituto Estadual de Floresta do Estado de Minas Gerais, 

IEF, traz um conceito bastante interessante para a educação ambiental. A ênfase atribuída a 

ele se dá pelo fato de o mesmo estar em consonância com aquilo que esta pesquisa entende 

por educação e, também, por educação para o ambiente, pois traz a previsão de elementos 

imprescindíveis para o processo de ensino-aprendizagem, quais sejam: a participação, o 

diagnóstico dos problemas e a proposição de soluções. Observe: 

 

A Educação Ambiental é um processo participativo, no qual o educando assume o 

papel de elemento central do processo de ensino/aprendizagem pretendido, 

participando ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais em busca de 

soluções, através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, através 

de uma conduta ética, condizentes ao exercício da cidadania (IEF, online). 

 

Nessas duas últimas definições, a ideia de uma educação ambiental como processo 

ainda permanece. Para a lei, trata-se de um processo que objetiva a aquisição de algo. Já para 

o IEF, trata-se de um processo que pretende o agir, a participação e a proposição. 
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No campo doutrinário, Sorrentino et al definem a educação ambiental como 

“processo educativo que conduz a um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas 

regras políticas de convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre 

benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza” (SORRENTINO et al, 2005, P. 

288). 

Para Philippe Pomier Layrargues, prefaciando a obra de Frederico Loureiro, a 

educação ambiental é conceituada como 

 

[...] processo educativo eminentemente político, que visa ao desenvolvimento nos 

educandos de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais 

geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. Busca uma estratégia 

pedagógica do enfrentamento de tais conflitos a partir de meios coletivos de 

exercício da cidadania, pautados na criação de demandas por políticas públicas 

participativas conforme requer a gestão ambiental democrática” (LOUREIRO, 2012, 

p. 18).  

 

Por fim, Genebaldo Freire Dias, utilizando-se de notória simplicidade, define a 

educação ambiental como “um processo por meio do qual as pessoas aprendam como 

funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como promovemos a sua 

sustentabilidade” (DIAS, 2004, p. 100).  

No campo doutrinário, a conceituação da educação ambiental permaneceu pautada na 

ideia de processo, mas agora, entendido como processo educativo, de aprendizado. Seja para 

construir, reconhecer ou clarificar, desenvolver, educar ou ensinar, avaliando todos os 

conceitos aqui abordados, tanto os legais quanto doutrinários, é possível vislumbrar uma ideia 

comum entre eles, qual seja, a unanimidade em afirmar que a educação ambiental possui 

como natureza a processualidade, que não se diferencia do instituto da educação em sentido 

amplo. Conforme afirmou Frederico Loureiro, a educação ambiental antes de tudo é educação 

(LOUREIRO, 2012, p. 44). Sendo assim, ela é capaz de criar e/ou desenvolver conhecimentos 

e valores necessários à sociedade para, de forma clara e consciente, perceber e compreender o 

entorno, suas complexidades e, principalmente, sua importância para a preservação das 

espécies. Este processo também se constitui de objetivos, princípios e finalidades, sendo o 

primeiro deles abordado em seguida. 

 

7.2.2 Dos objetivos pretendidos pela educação ambiental 

 

Das convenções internacionais sobre o meio ambiente realizadas ao longo da 

história, dois documentos tiveram grande importância para o instituto da educação ambiental. 
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São eles: a Carta de Belgrado (1975) e a Declaração de Tbilisi (1977). A notoriedade dada a 

esses documentos se dá pelo fato de eles não apenas tratarem da educação ambiental, como 

fez Estocolmo (1972), mas, além disso, apresentarem para o cenário internacional o conceito, 

objetivos, princípios e finalidades.  

Tbilisi, por sua vez, por ter sido uma conferência internacional que tratou 

especificamente da educação ambiental, pôde trabalhar com mais propriedade e profundidade 

esse instituto e, com isso, destacou-se das demais conferências que trataram ou, pelo menos 

abordaram essa temática. Diante disso, inicialmente, este trabalho procura trazer os objetivos 

da educação ambiental, tendo como fonte principal a Declaração de Tbilisi, pois a considera 

seu marco internacional. Havendo correspondência de objetivos com a Carta de Belgrado, 

esta será assinalada. Também serão, posteriormente, abordados os objetivos propostos pela 

Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA – Lei 9.795/99. 

Os objetivos da educação ambiental podem ser observados no segundo item da 

recomendação número dois da Declaração de Tbilisi. São eles:  

- “Contribuir para que os grupos sociais e os indivíduos adquiram consciência do 

ambiente global, sensibilizando-os para estas questões” (TBILISI, 1977). Nesse mesmo 

sentido, a Carta de Belgrado também recomendou como objetivo a busca por uma consciência 

que visasse ajudar as pessoas e os grupos sociais a adquirirem maior sensibilidade para as 

questões pertinentes ao meio ambiente em geral (BELGRADO, 1975). 

- “Contribuir para que os grupos sociais e os indivíduos adquiram uma diversidade 

de experiências e uma compreensão fundamental do ambiente e dos problemas 

correlacionados” (TBILISI, 1977). Em Belgrado, foi objetivada a aquisição de uma 

compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, bem como dos problemas a ele 

associados (BELGRADO, 1975). 

- “Contribuir para que os grupos sociais e os indivíduos se conscientizem de uma 

série de valores e passem a sentir interesse e preocupação pelo meio ambiente, motivando-os 

de tal modo que possam participar ativamente na melhoria e na proteção do meio ambiente” 

(TBILISI, 1977). Nesse mesmo sentido, Belgrado (1975) já recomendava a aquisição de 

valores sociais, bem como o profundo interesse pelo meio ambiente, de forma a impulsionar o 

homem a participar ativamente na proteção e melhoria do meio natural. 

- “Contribuir para que os grupos sociais e os indivíduos adquiram as aptidões 

necessárias para definir e resolver os problemas ambientais” (TBILIS, 1977). De forma 

idêntica, a Carta de Belgrado objetivou que a educação ambiental desenvolvesse a necessária 
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habilidade, de forma a adquirir aptidões para a resolução dos problemas ambientais 

(BELGRADO, 1975). 

Por fim, é objetivo da educação ambiental: 

- “Proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de participar 

ativamente nas ações que visam a solução dos problemas ambientais” (TBILISI, 1977). 

Belgrado também se preocupou com os problemas ambientais, objetivando o 

desenvolvimento de um sentido de responsabilidade e consciência acerca dos problemas 

ambientais (BELGRADO, 1975). 

No âmbito legal, os objetivos propostos pela PNEA à educação ambiental estão 

previstos no art. 5º, da Lei 9.795/99. São eles: 

 

I- O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II- A garantia de democratização das informações ambientais; 

III- O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

IV- O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade (BRASIL, 1999). 

 

Nos três documentos trazidos, os objetivos da educação ambiental giraram em torno 

da conscientização, do conhecimento, do comportamento, das aptidões e da participação. A 

razão de se ter uma educação que ajude o Estado a garantir o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado está naquilo que ela pode desenvolver. E esta pesquisa acredita que educação 

ambiental pode sim, sendo bem conduzida, promover na sociedade uma consciência 

ambiental ampla, um conhecimento necessário para aquisição de valores e experiências 

capazes de fomentar aptidões que a leve a participar ativamente no enfrentamento dos 

problemas ambientais. Esse é o objetivo fundamental da educação ambiental conforme a 

Declaração de Tbilisi, em sua recomendação nº. 1, item 3: 

 

[...] é conseguir que indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa 

do meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem, resultante da 

interação de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e 

adquiram conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades práticas para 

participar, de maneira responsável e eficaz, da prevenção e solução dos problemas 
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ambientais, bem como da gestão da questão da qualidade do meio ambiente 

(TBILISI, 1977). 

 

E complementa no item 6: 

 

Com esse propósito, cabe à Educação Ambiental transmitir os conhecimentos 

necessários para interpretar os fenômenos complexos que compõem o ambiente; 

estimular os valores éticos, econômicos e estéticos que constituem a base de uma 

autodisciplina, favorecer o desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a 

preservação e melhoria desse ambiente e promover uma ampla gama de habilidades 

práticas necessárias à concepção e à aplicação de soluções eficazes para os 

problemas ambientais (TBILISI, 1977). 

 

Nesse sentido, Alessandra Galli (2012, p. 155) afirmou ser o objetivo primordial da 

educação ambiental, justamente, estimular o homem a desenvolver capacidades que o levem a 

gerar a sustentabilidade, não apenas a socioeconômica, mas, principalmente, a do meio 

natural e de todos os seus recursos. 

Dessa forma, pode-se dizer que ela objetiva apresentar o meio ambiente para o 

homem, fazê-lo compreender suas complexidades e, com isso, desenvolver conhecimentos, 

adquirir valores e aptidões necessários para condução de comportamentos favoráveis à 

preservação do meio ambiente. Uma vez conhecido o conceito e estabelecidos os objetivos da 

educação ambiental, resta trazer ao estudo os princípios que a nortearão para a consecução de 

suas finalidades. 

 

7.2.3 Dos princípios norteadores da educação ambiental 

 

Continuando a abordagem sobre o conceito, objetivos, princípios e finalidades da 

educação ambiental, chegou o momento de discorrer sobre os seus princípios norteadores. A 

Declaração de Tbilisi, em sua recomendação de número dois, trouxe os seguintes princípios 

diretores: princípio da totalidade do meio ambiente, princípio da continuidade e permanência 

da educação ambiental, princípio da abordagem interdisciplinar, princípio da múltipla 

abordagem das questões ambientais, princípio da temporalidade da problemática ambiental, 

os princípios da cooperação, clarividência, compreensão e resolução de problemas. 

O princípio da totalidade do meio ambiente impõe reconhecer o meio ambiente em 

sua totalidade, considerando seus aspectos naturais, artificiais, tecnológicos e sociais, nele 

inclusas as dimensões econômica, política, técnica, histórico-cultural, moral e estética 

(TBILISI, 1977). Também na Carta de Belgrado (1975) esse princípio foi considerado. 

Segundo Dias, ele visa colocar a educação ambiental em uma abordagem holística, integral, 
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do todo, no qual se considera todos os aspectos da vida. Para o autor, até a convenção 

internacional de Estocolmo (1972), o entendimento que se tinha sobre o meio ambiente se 

limitava à fauna, flora e aos aspectos abióticos. A partir de então, uma nova abordagem se 

deu: o “ambiente passou a ser definido como formado pelos aspectos bióticos + abióticos + a 

cultura do ser humano (sua tecnologia, artefatos, construções, artes, ciências, religiões, 

valores estéticos e morais, ética, política, economia etc.)”. E, para alcançar a compreensão da 

questão ambiental, será necessário compreender “a complexidade do próprio ambiente, das 

suas interdependências ecológicas, políticas, econômicas, sociais etc.” (DIAS, 2004, p. 112-

113). 

No âmbito legal, o art. 4º, II, da Lei 9.795/99, também contempla o princípio da 

totalidade ao impor para o Estado brasileiro, como princípio básico da educação ambiental, “a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade” (BRASIL, 1999).  

O princípio da continuidade e permanência da educação ambiental prevê que esse 

instituto se constitui em um processo contínuo e permanente, que se inicia na pré-escola e 

continua sendo ministrado na vida dos indivíduos em todos os momentos em que for lhe 

proporcionado o ensino, seja esse formal ou informal. (TBILISI, 1977). Na carta de Belgrado 

também é possível encontrar esse princípio consagrado. Nesse sentido, a Política Nacional de 

Educação ambiental, no inciso V, do art. 4º, também propôs ser princípio da educação 

ambiental a garantia da continuidade e da permanência do processo educativo ambiental 

(BRASIL, 1999). 

Este trabalho acredita que o contato permanente do educando com conteúdos que 

abordem as temáticas sobre o meio ambiente tende a facilitar a sua compreensão acerca das 

problemáticas que envolvem o tema. A ministração contínua desses conteúdos, de forma 

sistematizada, possibilita o desenvolvimento de capacidades e aptidões condutoras de 

comportamentos cada vez menos lesivas ao meio natural, mantendo-se, diariamente, a 

harmonia com o meio ambiente. 

Leciona Genebaldo Freire Dias que: 

 

O papel da Educação Ambiental é justamente estimular, promover a percepção para 

que as pessoas acordem, ajam e com isso busquem melhorar (ou manter) a sua 

qualidade de vida e, em consequência, a qualidade da sua experiência humana (que 

justifica, em última instância, a sua vida na Terra. Viver deve ser uma experiência 

boa. A Terra oferece todas as condições para que o seja. O ser humano, com sua teia 

de processos e valores, tem tornado isso inviável, em muitos casos) (DIAS, 2004, p. 

116-117). 
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Assim como a Carta de Belgrado, a Declaração de Tbilisi também trabalhou a 

Interdisciplinaridade como princípio norteador da educação para o meio ambiente. Segundo 

Tbilisi, o princípio da Abordagem Interdisciplinar visa aproveitar o conteúdo específico de 

cada disciplina, visando a aquisição de uma perspectiva global e equilibrada das questões que 

envolvam o homem e o meio natural (TBILISI, 1977). A PNEA, em seu art. 4º, inciso III, 

também traz a interdisciplinaridade como um princípio norteador. 

O princípio da múltipla abordagem das questões ambientais visa examinar as 

principais questões ambientais, sob pontos de vista geograficamente variados, de modo que os 

educandos tomem conhecimento das condições ambientais de outras regiões (TBILISI, 1977). 

Nesse sentido também se deu o entendimento da Carta de Belgrado (1975). A PNEA tratou 

desse princípio em seu art. 4º, inciso VII. Segundo a lei, é princípio básico da educação 

ambiental “a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais” (BRASIL, 1999). 

Conforme se verá adiante, não obstante a importância de se trabalhar com os 

educandos a multiplicidade da educação ambiental, esta pesquisa entende que a abordagem 

local deverá se sobrepor às demais abordagens. De forma estratégica, acredita este trabalho 

que o estudo das questões cotidianas, reais, de sua comunidade facilita não só a compreensão 

dessas, como possibilitaria, através dessa experiência adquirida, compreender as demais 

questões e mais complexas. 

O princípio da temporalidade da problemática ambiental também é trazida como 

princípio pela Declaração de Tbilisi e pela Carta de Belgrado. Esse princípio consiste em 

concentrar-se nas situações ambientais atuais, bem como projetar-se para as possíveis 

consequências e situações futuras, tendo como parâmetro todo um arcabouço histórico de 

exemplos. É um balizador de ações que envolvem a temática meio ambiente.  

A Conferência de Tbilisi também reafirma os princípios da cooperação, 

clarividência, compreensão e resolução de problemas, todos com abordagem em 1975, na 

Carta de Belgrado. Conforme Tbilisi, o princípio da cooperação prega a necessidade da 

cooperação local, nacional e internacional, para prevenir e resolver os problemas ambientais; 

já o princípio da clarividência propõe a consideração, clara e evidente, dos aspectos 

ambientais nos planos de desenvolvimento e de crescimento. E, por fim, o princípio da 

compreensão e resolução de problemas consiste em orientar os alunos a descobrir os efeitos e 

as causas reais dos problemas ambientais e, consequentemente, desenvolver o sentido crítico e 

as aptidões necessárias para resolvê-los (TBILISI, 1977). 



134 
 

Nesse sentido, salienta Dias que a “Educação Ambiental deve favorecer os processos 

que permitam que os indivíduos e os grupos sociais ampliem a sua percepção e internalizem, 

conscientemente, a necessidade de mudanças”. Uma educação para o ambiente, que carrega a 

missão de promover o desenvolvimento sustentável, para Dias (2004, p. 122-123), deverá 

proporcionar conhecimentos, habilidades, etc., de forma que os indivíduos possam “reagir e 

tomar decisões acertadas em prol da melhoria e manutenção da qualidade ambiental, 

patrimônio de todos”. 

Por último, resta conhecer as finalidades que a educação ambiental pretende alcançar 

através da conquista de seus objetivos norteadores, pautados nos princípios apresentados. 

 

7.2.4 As finalidades a serem alcançadas pela educação ambiental contidas na 

Declaração de Tbilisi 

 

Com base no item primeiro da recomendação número dois, da Conferência 

Intergovernamental de Tbilisi, a educação ambiental possui como finalidade: 

“Contribuir para a compreensão clara da existência e importância da 

interdependência econômica, social, política e ecológica, nas zonas urbanas e rurais” 

(TBILISI, 1977). A compreensão satisfatória do meio ambiente, com suas complexidades 

caracterizadas por suas funções ecossistêmicas e pela relação estabelecida com o homem, 

torna-se praticamente impossível não se levar em consideração as variáveis sociais que o 

envolvem. Atualmente, devido a essas variáveis, os problemas ambientais são melhor 

caracterizados quando denominados de problemas socioambientais.  

Nesse sentido, Dias afirma que analisar a questão ambiental apenas do ponto de vista 

“ecológico” seria praticar um reducionismo perigoso, no qual as nossas mazelas sociais 

(corrupção, incompetência gerencial, concentração de renda, injustiça social, desemprego, 

falta de moradias e de escolas para todos, menores abandonados, fome, miséria, violência e 

outras) não apareceriam (DIAS, 2004, p. 109). 

Outra finalidade da educação ambiental em Tbilisi consiste em “proporcionar a todas 

as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, a noção de valores, as atitudes, o 

interesse prático e as aptidões necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente” 

(TBILISI, 1977). 

Nesse sentido, também a Carta de Belgrado já afirmava ser finalidade da educação 

ambiental: 
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Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os 

seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o 

estado de espírito, as motivações e o sentido de compromisso que lhe permitam 

trabalhar individual e coletivamente na resolução das dificuldades atuais, e impedir 

que elas se apresentem de novo (BELGRADO, 1975). 

 

Por fim, é finalidade da educação ambiental “propor novos padrões de conduta aos 

indivíduos, aos grupos sociais e à sociedade como um todo, em relação ao meio ambiente” 

(TBILISI, 1977). Esse talvez seja o ponto onde convergem todas as ações realizadas em 

educação ambiental. Esta pesquisa, nos capítulos anteriores, procurou demonstrar que grande 

parte dos impactos ambientais significativos tem sua causa nas ações humanas – é um ganho 

considerável para o meio ambiente fazer com que o homem se atenha para as questões 

ambientais na hora de realizar suas ações. Seria ideal que indivíduo e coletividade, ao terem o 

conhecimento de que sua conduta é potencialmente, ou factualmente, degradadora a um 

determinado ecossistema, adotasse um agir com cautela ou outra conduta menos prejudicial. 

 

7.3 A Política Nacional de Educação Ambiental e outros aspectos legais sobre educação 

ambiental em âmbito nacional 

 

Dando prosseguimento a este trabalho, inicia-se agora a análise dos aspectos legais 

pertinentes à educação ambiental dentro, é claro, do ordenamento jurídico brasileiro. Em um 

momento anterior, foram estudados a abordagem constitucional, o conceito, os objetivos, os 

princípios e as finalidades da educação ambiental, ocasião na qual foi possível pontuar 

algumas considerações da própria Lei 9.795/99.  

Sendo assim, inicia-se a abordagem legislativa, apontando outras questões existentes 

na própria Política Nacional de Educação Ambiental, bem como a menção a algumas 

considerações importantes trazidas por outros diplomas legais que fazem ainda mais relevante 

a educação ambiental. 

A Lei 9.795, sancionada em 27 de abril de 1999, não apenas dispõe sobre a educação 

ambiental como institui a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA. Para a referida 

lei, em seu art. 2º, a educação para o ambiente é um componente essencial e permanente na 

educação brasileira, devendo ser ministrada em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, seja esse formal ou não formal. (BRASIL, 1999). A PNEA ratifica o desejo das 

conferências e o mandamento constitucional47. 

                                                           
47 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 225, § 1º, inciso VI. 



136 
 

Já o art. 3º e incisos da PNEA, visando assegurar aos brasileiros o direito à educação 

ambiental, incumbiu ao Poder Público, às Instituições de ensino, aos órgãos ligados ao 

Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, aos meios de comunicação, às pessoas 

jurídicas de direito público e privado e à sociedade definir e promover questões pertinentes à 

temática ambiental. 

O Poder Público, por exemplo, ficou incumbido de definir políticas públicas que 

incorporem a dimensão ambiental, bem como de promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente. Já as instituições educativas ficaram responsáveis pela promoção da educação 

ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem (BRASIL, 

1999). 

O art. 7º da lei em estudo estabelece que, além de outros órgãos e entidades, as 

instituições educacionais, públicas e privadas, pertencentes ao sistema de ensino Brasileiro, 

estão abrangidas por sua esfera de ação. Já o art. 8º vem reafirmar essa abrangência e estender 

seu campo de atuação, ao impor que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação 

Ambiental sejam desenvolvidas tanto na educação escolar quanto na educação em geral.  

Ainda no art. 8º, salienta a lei que o desenvolvimento dessas atividades deve ser 

realizado mediante: 

- Capacitação de recursos humanos, que consiste em incorporar a dimensão 

ambiental no processo de formação, especialização e atualização dos educadores (de todos os 

níveis e modalidade de ensino) e profissionais de todas as áreas, inclusive do meio ambiente 

(BRASIL, 1999). 

- Desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações através de instrumentos 

e metodologias que visam à incorporação, de forma interdisciplinar, da dimensão ambiental e 

à participação na formulação e execução de pesquisas ligadas à problemática ambiental.  

- Difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental; 

apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material 

educativo (BRASIL, 1999). 

A PNEA também organizou a forma de ministrar o desenvolvimento do conteúdo 

ambiental ao estabelecer que a ministração do instituto da educação ambiental seja realizada 

em duas frentes aqui já mencionadas, quais sejam, a formal e a não formal. A primeira delas, 

que consiste na ministração da educação ambiental no ensino formal, está prevista no art. 9º; 

já a segunda está prevista no art. 13 e se refere à educação ambiental não formal.  
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No caput do art. 10 e seus parágrafos, a PNEA, em consonância com o princípio da 

continuidade e permanência da educação ambiental, disciplina a forma como será abordado 

esse instituto: 

 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino. 

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a 

criação de disciplina específica. 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os 

níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 

profissionais a serem desenvolvidas (BRASIL, 1999). 

 

Por sua vez, o art. 11 determina que a dimensão ambiental deverá constar nos 

currículos de formação de professores de quaisquer disciplina e nível. Aos professores em 

atividade, por exemplo, recomenda o parágrafo único que recebam “formação complementar 

em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental” (BRASIL, 1999).  

Por fim, encerrando a abordagem de alguns pontos da legislação específica, o art. 16, 

da PNEA, atribui aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no âmbito de sua 

competência e nas áreas de sua jurisdição, a possibilidade de definir diretrizes, normas e 

critérios para o instituto da educação ambiental, respeitando os princípios e os objetivos 

trazidos por esta lei. 

Com o objetivo de demonstrar ainda mais a relevância que a educação ambiental 

possui no ordenamento jurídico pátrio, não se caracterizando apenas como um instituto 

jurídico isolado no texto constitucional, ela é mencionada e imposta por outros importantes 

diplomas legais. A Política Nacional de Meio Ambiente, PNMA, disciplinada pela Lei 6.938 

de 31 de agosto de 1981, por exemplo, ajuda nessa demonstração. 

Logo em seu art. 2º, a Lei 6.938/81 apresenta os objetivos para os quais a Política 

Nacional de Meio Ambiente foi promulgada. Segundo a referida lei, são objetivos da PNMA 

a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Ainda no 

art. 2º, é possível dele extrair as finalidades da PNMA, quais sejam, assegurar, no território 

brasileiro, condições para o desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança 

nacional e a proteção da dignidade da vida humana (BRASIL, 1981). 

E, para superar os objetivos e, com isso, alcançar suas finalidades, a PNMA vinculou 

os destinatários dessa lei ao atendimento de alguns princípios, sendo um desses a educação 



138 
 

ambiental. Esta, conforme o seu art. 2º, inciso X, deve ser ministrada em todos os níveis do 

ensino e na comunidade, de forma a objetivar a sua capacitação para, ativamente, participar na 

tutela do meio ambiente. 

Outro objetivo a ser conquistado pela PNMA está determinado no art. 4º, V. Segundo 

o texto, a “Política Nacional do Meio Ambiente visará” [...] “à formação de uma consciência 

pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” 

(BRASIL, 1981). Sobre a formação de uma consciência geral, acredita esta pesquisa que a 

educação ambiental é fundamental para formar, no homem e na comunidade, essa consciência 

desejada pela lei. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, é outro diploma legal importante 

que se utiliza da educação ambiental para a consecução de seus fins. De acordo com o art. 6º, 

do Decreto 4.281 de 25 de julho de 2002, que regulamentou a Lei 9.795/99 (Política Nacional 

de Educação Ambiental), “deverão ser criados, mantidos e implementados, sem prejuízo de 

outras ações, programas de educação ambiental integrados”, sendo um desses a atividade de 

gerenciamento de recursos hídricos e de resíduos (BRASIL, 2002). 

Fundamentada no referido decreto, a Resolução nº 98, de 26 de março de 2009, do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, estabeleceu princípios, fundamentos e 

diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a 

informação para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 2009). Por considerar a água elemento 

fundamental para a vida, a referida resolução entende ser necessário o desenvolvimento e o 

apoio às iniciativas em educação ambiental, em consonância com a PNEA.  

Dessa forma, a Resolução 98/09, do CNRH, estabelece, no seu art. 1º, os princípios, 

os fundamentos e as diretrizes para a criação, implementação e manutenção de programas de 

educação ambiental, de desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de 

comunicação de informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos (BRASIL, 2009). Já 

no seu art. 3º, para orientá-los, é recomendada a observância dos princípios e fundamentos 

contidos na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/1999), na Política Nacional 

de Recursos Hídricos e nos princípios e fundamentos complementares definidos por esta 

resolução (BRASIL, 2009).  

Por fim, o art. 7º, da Resolução 98/09, complementando a diretriz trazida pelo inciso 

III, do art. 3º, da PNRH, propõe a busca pela integração entre os entes responsáveis pela 

implementação das Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e de Recursos Hídricos 
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através de programas de educação ambiental dirigidos à Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos (BRASIL, 2009). 

Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, a Lei 12.305, de 03 de agosto de 

2010, em seu art. 5º, ao se integrar à Política Nacional do Meio Ambiente e articular-se com a 

Política Nacional de Educação Ambiental, com a Política Federal de Saneamento Básico e 

com a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, estabeleceu, em seu art. 8º, os instrumentos para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, sendo um desses a educação ambiental. 

O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, regulamentando a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, dispõe, em seu art. 77, acerca da educação ambiental na gestão dos 

resíduos sólidos. Segundo o caput do citado artigo, a 

 

[...] educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do 

conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados 

com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos” 

(BRASIL, 2010). 

 

Em seus parágrafos, o art. 77 do referido decreto vinculou a gestão dos resíduos 

sólidos às diretrizes fixadas pela PNEA e pelo Decreto 4.281/2002 e estipulou medidas a 

serem adotadas pelo Poder Público, visando ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no 

caput. São algumas dessas medidas, o incentivo de atividades de caráter educativo e 

pedagógico, a articulação da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos com a PNEA 

e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores em 

relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito das responsabilidades 

compartilhadas, de que trata a Lei nº 12.305, de 2010 (BRASIL, 2010). 

Note que a educação ambiental é um instituto abrangente e é utilizado por 

importantes diplomas legais, tais como as Políticas Nacionais de Meio ambiente, Recursos 

Hídricos e Resíduos Sólidos. Daí se mensura a relevância desse instituto e se verifica a 

necessidade de se difundir seus preceitos a toda sociedade brasileira, pois, em matéria de meio 

ambiente, a educação ambiental se faz presente direta e indiretamente na gestão de 

importantes recursos como a água, a qualidade do ar e do solo.  

A educação é um dos meios fundamentais para a promoção dos preceitos desse 

instituto jurídico, e essa tarefa se torna ainda mais evidente quando se depara com o art. 26, 

§7º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN, Lei 9.394/96, que impõe 

aos currículos do ensino fundamental e médio a inclusão dos princípios da educação 

ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Dessa forma, como o universo da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
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pesquisa de campo são as escolas estaduais de ensino médio do Estado de Minas Gerais, é 

interessante conhecer algumas considerações que o Estado mineiro traz acerca do instituto da 

educação ambiental. 

 

7.4 A educação ambiental no Estado de Minas Gerais: Aspectos constitucionais, legais e 

políticos 

 

A educação ambiental sob o prisma da Constituição Estadual do Estado de Minas 

Gerais acompanha, praticamente, o mesmo mandamento determinado pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Segundo a Constituição Estadual em estudo, no seu 

art. 214, § 1º, I, a promoção de uma educação para o ambiente visa também assegurar a 

efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo esse um bem de 

uso comum do povo mineiro e essencial para a sua qualidade de vida.  

Para tanto, a Constituição mineira estabeleceu a promoção da educação ambiental, da 

mesma forma que a Constituição Federal de 1988, ou seja, sua promoção em todos os níveis 

de ensino e a disseminação, na forma da lei, das informações necessárias à conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. E, visando defender e conservar o equilíbrio 

ambiental para as gerações presentes, bem como para aquelas que hão de existir, impôs-se tais 

deveres ao Estado de Minas Gerais e à tradicional sociedade mineira (Minas Gerais, 1989). 

Para regulamentar o inciso I, do § 1º, do art. 214 da Constituição Estadual de Minas 

Gerais, o governo mineiro promulgou em 11 de janeiro de 2005 a Lei 15.441, que, em seu art. 

1º, afirmou sobre a essencialidade da educação ambiental e seu caráter permanente no sistema 

educacional Mineiro: 

 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação e será 

desenvolvida, de forma articulada com os demais conteúdos, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, observada a 

legislação federal (MINAS GERAIS, 2005). 

 

O art. 3º da referida lei, em consonância com a Declaração de Tbilisi (1977) e a 

Política Nacional de Educação Ambiental, afirma que nos “estabelecimentos do sistema 

estadual de ensino, a educação ambiental não será implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino, sendo desenvolvida como prática educativa interdisciplinar, contínua e 

permanente”. Em seu parágrafo primeiro, o artigo faculta, havendo necessidade, a 
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implantação desse instituto, como disciplina autônoma, nos cursos de pós-graduação e 

extensão (MINAS GERAIS, 2005). 

Já o art. 4º preocupou-se em vincular o desenvolvimento de programas, estudos e 

atividades de educação ambiental aos parâmetros e às diretrizes curriculares nacionais. 

Observe: 

 

Art. 4º - Os programas, os estudos e as atividades de educação ambiental serão 

desenvolvidos conforme os parâmetros e as diretrizes curriculares nacionais, 

observando-se em especial: 

I - a integração dos conteúdos programáticos de educação ambiental às disciplinas 

curriculares, de modo transversal, contínuo e permanente; 

II - o incentivo à participação da comunidade no desenvolvimento de projetos e 

atividades de educação ambiental; 

III - a capacitação de professores e especialistas voltada para o domínio de 

conhecimentos específicos e para a identificação dos vínculos entre as disciplinas 

curriculares e a temática do meio ambiente; 

IV - a adequação dos programas vigentes de formação continuada de educadores, 

visando a incorporar a dimensão ambiental em todas as áreas de atuação docente 

(MINAS GERAIS, 2005). 

 

Um ponto interessante e positivo para a promoção da educação ambiental em Minas 

Gerais é a obrigatoriedade da capacitação dos educadores no tema. Essa obrigação é imposta 

pela referida lei estadual em seu art. 5º e parágrafos: 

 

Art. 5º - A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-á em caráter 

formal e obrigatório, conforme as normas e orientações definidas pelos órgãos 

competentes.  

§ 1º - Será oferecida aos professores em atividade formação complementar em suas 

áreas de atuação, que os habilite ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

educação ambiental. 

§ 2º - Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação, 

oferecer os cursos e outros meios necessários para a formação complementar dos 

professores em educação ambiental (MINAS GERAIS, 2005). 

 

Por fim, o art. 6º da lei estadual mineira afirma competir à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, identificar temas prioritários 

pertinentes à educação ambiental e submetê-los à apreciação da Secretaria de Estado de 

Educação, SEE, que deverá orientar o desenvolvimento desses temas nas unidades estaduais 

de ensino (MINAS GERAIS, 2005). Conforme esse artigo, não há necessidade de solicitação 

por parte da SEE à SEMAD para que essa venha realizar tais identificações. O que necessita é 

a apreciação do órgão responsável pela promoção da educação em Minas Gerais, a SEE. 

O Estado de Minas Gerais, através das Secretárias de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, Educação - SEE e Saúde - SES, juntamente com a 
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Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, Instituto Estadual de Floresta – IEF, Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, a 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais - FIEMG, Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica - AMVI e a Associação 

Mineira de Defesa do Meio Ambiente - AMDA, constitui a Comissão Interinstitucional 

Coordenadora do Fórum Permanente de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais - 

COMFEA.  

O COMFEA, visando superar as causas estruturais dos problemas ambientais e 

acreditando que um programa, no âmbito da educação ambiental, deva ser um conjunto de 

projetos sociais educativos que venham a favorecer a coletividade e, principalmente, os 

menos favorecidos historicamente, reconheceu a importância dos vários segmentos da 

sociedade no processo educativo e constituiu, de maneira participativa com a sociedade 

mineira, as bases do Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais, 

PEEA/MG (COMFEA, 2004). 

 As propostas contidas no “Programa de Educação Ambiental do Estado de Minas 

Gerais” possuem legitimidade e aplicabilidade em todo território mineiro. É com base nesse 

programa que esta pesquisa apresentará os princípios, os objetivos e as linhas de ações da 

educação ambiental para o Estado de Minas Gerais. 

 

7.4.1 Dos princípios da educação Ambiental no Estado de Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, são princípios norteadores da educação ambiental: o princípio da 

sustentabilidade, da parceria e integração, da pluralidade e diversidade socioambiental e 

cultural, da interdisciplinaridade, do caráter permanente e contínuo, do planejamento 

participativo e gestão compartilhada e o princípio do processo avaliativo. 

Conforme a PEEA/MG, o princípio da sustentabilidade visa trabalhar a educação 

ambiental dentro de uma perspectiva holística, impondo uma prática democrática, 

participativa e inclusiva e abordando o meio ambiente em sua totalidade. Através desse 

princípio, a interdependência envolvendo o meio natural e os processos socioeconômicos, 

políticos e culturais deve ser ressaltada (COMFEA, 2004, P. 29).  

O princípio da parceria e integração entende que a efetividade da educação para o 

ambiente necessita da participação de diferentes atores sociais intervenientes no processo de 
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gestão ambiental, que se dá espontaneamente por meio da integração de propósitos e de 

objetivos, numa visão transformadora de educação ambiental (COMFEA, 2004, p. 29). 

O princípio da pluralidade e diversidade socioambiental e cultural norteia acerca do 

respeito ao pluralismo de ideias e culturas, uma vez que cada cultura, entre as diversas 

existentes, delineia diferentes maneiras de relações sociais e de relações com a natureza. Para 

o exercício da educação ambiental é necessário respeitar as características culturais peculiares 

de cada região ou comunidade (COMFEA, 2004, p. 30). 

Também consta no rol dos princípios que nortearão a educação ambiental em Minas 

Geais a interdisciplinaridade. Esse princípio busca “uma relação de reciprocidade, de 

mutualidade, em regime de copropriedade que possibilita um diálogo mais fecundo entre os 

vários campos do saber” (COMFEA, 2004, p. 30). 

O caráter permanente e contínuo da educação ambiental também constitui um 

princípio norteador em Minas Gerais. “Promover a garantia de continuidade e permanência do 

processo educativo, para que esse não se constitua somente de ações comemorativas e/ou 

essencialmente pontuais” é a diretriz traçada por esse princípio (COMFEA, 2004, p. 30). 

Já o princípio do planejamento participativo e gestão compartilhada traz a 

necessária abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais 

(COMFEA, 2004, p. 31). 

Por fim, segundo o PEEA/MG, o princípio do processo avaliativo visa contribuir 

para organizar os procedimentos capazes de, sistematicamente, “apreender a realidade da 

educação ambiental no Estado e orientar o estabelecimento de novos rumos na busca da 

sustentabilidade” (COMFEA, 2004, p. 31). 

 

7.4.2 Dos objetivos da educação ambiental no Estado de Minas Gerais 

 

Os objetivos estabelecidos para a educação ambiental no Estado de Minas Gerais 

foram estabelecidos pela PEEA/MG conforme linhas de ação estipuladas. Dessa forma, inicia-

se este trabalho, primeiramente, trazendo a linha a ser seguida pelo Estado de Minas para, na 

sequência, abordar os objetivos a serem alcançados em cada ação. 

Conforme a PEEA/MG, a linha de ação “educação ambiental por meio do ensino 

formal” tem como objetivos: 

 

Capacitar o Sistema de Educação Formal, em seus diversos níveis e modalidades, 

visando à formação de valores éticos-ambientais, a adoção de atitudes e a 

socialização do conhecimento, tendo a Educação Ambiental como tema transversal e 
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interdisciplinar; construir uma proposta de Educação Ambiental emancipatória, 

solidária e comprometida como exercício da cidadania (COMFEA, 2004, p. 32). 

 

Já no que diz respeito à “educação no processo de gestão ambiental”, pretende o 

Estado mineiro “construir valores sociais, conhecimentos, participação responsável e eficaz 

na solução dos problemas ambientais e na gestão da qualidade do meio ambiente” (COMFEA, 

2004, p. 32). 

A “Articulação e integração das comunidades em favor da educação ambiental” 

objetiva a compreensão das interdependências econômicas, políticas e ecológicas da 

atualidade, uma vez que as consequências decorrentes das decisões e comportamentos dos 

Estados/Nações e as diversas instituições possuem alcance internacional. Sendo assim, é 

também objetivado desenvolver um espírito de solidariedade e uma atitude responsável. Outro 

intento é o de alcançar o engajamento das pessoas em projetos coletivos, visando construir, na 

sociedade, práticas salutares ao meio ambiente (COMFEA, 2004, p. 32). 

As últimas metas trazidas pelo COMFEA (2004, p. 32) são a “articulação intra e 

interinstitucional e a pesquisa, capacitação de educadores e atividades extensionistas na área 

ambiental”. A primeira linha de ação objetiva envidar recursos humanos, financeiros e outros 

com a articulação dos diversos setores, órgãos públicos e privados e organizações não 

governamentais. Já a segunda linha de ação tem como objetivo “promover e fomentar o apoio 

a estudos, pesquisas, projetos e cursos na área de educação ambiental, principalmente aqueles 

voltados para o atendimento de questões ambientais detectadas como prioritárias para o 

Estado de Minas Gerais”.  

Após discorrer sobre a educação ambiental globalizante e apresentar os conceitos, 

objetivos, princípios e finalidades da educação ambiental em âmbito internacional, nacional e 

estadual, fundamentando-a nesses e nos preceitos já trazidos acerca daquilo que se acredita 

ser uma educação globalizante, promove-se, no capítulo seguinte, a verificação objetiva da 

aplicação e do desenvolvimento do instituto da educação ambiental nas escolas; tendo como 

universo as escolas estaduais de ensino médio da cidade de Belo Horizonte, participantes do 

grupo Ecos, criado e desenvolvido por professores e graduandos da Escola Superior Dom 

Helder Câmara. 
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8 DA PESQUISA DE CAMPO: AS ENTREVISTAS 

 

Após discorrer sobre a parte teórica na qual esta pesquisa procurou fundamentar a 

educação ambiental, trazendo seus conceitos, objetivos, princípios e finalidades, bem como 

depois abordar aspectos por ela entendidos como necessários para uma educação de 

qualidade, parte-se neste momento para a pesquisa de campo. 

Esta primeira parte da pesquisa de campo foi desenvolvida através de entrevista com 

servidores lotados nos órgãos públicos do Estado de Minas Gerais ligados ao meio ambiente e 

à educação. Ao todo foram ouvidos sete servidores públicos, sendo dois deles pertencentes ao 

quadro de servidores da Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM; outros dois 

pertencentes ao Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, SEMAD; um servidor lotado no Instituto Mineiro de Gestão das Águas do 

Estado de Minas Gerais, IGAM; um servidor pertencente ao Instituto Estadual de Floresta, 

IEF; e a coordenadora de temáticas da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 

SEE.  

 

8.1 Entrevista com os servidores lotados na Fundação do Estado de Meio Ambiente – 

FEAM 

 

Conforme dito no início deste capítulo, a entrevista foi realizada com duas servidoras 

pertencentes aos quadros de servidores da FEAM, sendo a primeira delas a coordenadora da 

Comissão Gestora do Programa Ambientação, desenvolvido pela própria FEAM, e a outra 

ocupante do cargo de gestora ambiental.  

A FEAM é uma fundação que possui como missão “contribuir para a gestão 

ambiental integrada no Estado de Minas Gerais, visando à proteção da saúde humana e do 

meio ambiente” (FEAM, on-line). Sendo assim, na entrevista foram questionados: 

 

1. Como a FEAM avalia a variável ambiental abordada nas escolas estaduais? 

De acordo com as entrevistadas, a FEAM tem pouco conhecimento a respeito de 

atividades realizadas dentro das escolas, pois o seu contato é estabelecido com a Secretaria de 

Estado de Educação e não com as escolas estaduais. Diante dessa resposta, foi questionado à 

FEAM como ela avaliaria a implantação do programa Ambientação, junto à SEE. Segundo as 

entrevistadas, a SEE possui esse programa implantado, no entanto, o órgão ambiental não 

saberia dizer se ela o expandiu para os profissionais das escolas estaduais a ela subordinados. 
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A FEAM argumenta que seria difícil para ela avaliar a abordagem ambiental nas 

escolas estaduais, uma vez que o seu contato se dá diretamente com a SEE, e não com as 

escolas. O programa Ambientação, por exemplo, é voltado para um público específico (o 

servidor público), e não para o público escolar. No entanto, no que concerne à educação 

ambiental, pelo retorno que a FEAM obtém através de outras atividades, a variável ambiental 

é desenvolvida pelas escolas de forma muito pontual, somente através de campanhas, e não há 

dados estatísticos nesse sentido. 

Antes de passar para a próxima pergunta, é interessante conhecer esse programa de 

educação ambiental desenvolvido pela FEAM/MG. O programa, denominado de 

Ambientação, visa a realização de um trabalho referente ao tema nos órgãos públicos em 

geral. De acordo com a coordenadora da comissão setorial da FEAM, o Ambientação é um 

programa de comunicação e educação socioambiental que pretende promover a sensibilização 

para a mudança de comportamento e a internalização de atitudes ecologicamente corretas no 

cotidiano do funcionário público. Sua mensagem educativa é: consumo consciente, racional, 

não visa atrapalhar o cotidiano de ninguém. 

É um programa focado no servidor público, que também foi trabalhado na Secretaria 

de Educação, ficando esta responsável por estendê-lo às escolas estaduais. Havendo interesse 

de um órgão público em implantar o Ambientação, a FEAM fornece todo apoio e incentivo 

necessário para tal finalidade, no entanto, a responsabilidade pela multiplicação da ideia 

contida no programa aos servidores lotados no órgão interessado é do próprio órgão. 

O Ambientação foi desenvolvido a partir de uma solicitação feita pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais, visando desenvolver a coleta seletiva no complexo do palácio da 

liberdade. Há dez anos, o governador da época solicitou à SEMAD que, por sua vez, 

encaminhou tal incumbência à FEAM por entender ser esse órgão mais capacitado, pois à 

época trabalhava com licenciamento, gestão de resíduos e o componente educação ambiental. 

O projeto piloto se deu no prédio do SISEMA, sendo depois estendido para o IEF, IGAM e 

escritórios regionais. Após um ano e meio, esse projeto foi implementado como programa no 

complexo do palácio. 

O Ambientação recebeu o prêmio de ideias inovadoras e virou um programa de 

governo que atualmente está implementado em mais de 76 instituições, 51 prédios públicos e 

com cerca de 30.000 servidores sendo por ele “educados” pelo programa. Esse programa 
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atende o parque do Itacolomi e do Rola Moça e é hoje o responsável pela gestão sustentável 

da Cidade Administrativa48. 

As duas grandes linhas de atuação do programa são o consumo consciente e a gestão 

de resíduos. Internamente, ele conseguiu reduzir o consumo de 30.000 copos descartáveis em 

uma equipe de 300 funcionários. Segundo a coordenadora do programa Ambientação, se um 

órgão com 17.000 servidores (Cidade Administrativa, por exemplo) reduzisse o consumo de 2 

para 1 copo descartável geraria uma economia de R$130.000,00. Hoje, na Cidade 

Administrativa, quase a totalidade dos servidores não utiliza mais o copo descartável – ainda 

há um ou outro resistente à proposta. Em termos percentuais, o Ambientação está 80% bem 

assimilado, empregado, em todo complexo da Cidade Administrativo do Estado de Minas 

Gerais. 

 

2. Como a FEAM avalia a comunicação com a Secretaria de Estado de Educação? 

Para a FEAM, o contato com a SEE é necessário e o seu “grande sonho” é expandir 

para as escolas estaduais o Ambientação, uma vez que essas são também órgãos públicos e os 

professores igualmente servidores. Todavia, devido ao grande número de escolas estaduais 

existente no Estado de Minas Gerais, a FEAM se limitou, por ora, em manter comunicação 

com a SEE e disponibilizar em seu site materiais, jogos e multimídias, ligados a esse 

programa, para professores e interessados que desejam conhecer e trabalhar a educação 

ambiental. 

Explica a FEAM que a comunicação realizada com a SEE é muito boa e é sempre 

focada no servidor público. No entanto, apesar do seu desejo em estender para as escolas 

estaduais o Ambientação, a FEAM é limitada por questões de competência, pois se trata de 

competência da SEE realizar essa extensão. 

 

3. Há programas de educação ambiental desenvolvidos junto à Secretaria de Estado e de 

Educação? Se positivo, qual? Se negativo, por quê? 

                                                           
48 Em Minas Gerais, a sede oficial do governo funcionava no Palácio da Liberdade. Atualmente, por iniciativa do 

ex-governador Aécio Neves, foi construído um complexo de prédios, projetados por Oscar Niemeyer, para essa 

finalidade. A Cidade Administrativa, como é denominada, está localizada na rodovia Prefeito Américo Gianetti, 

no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, que, além de conter a sede do governo, concentra as principais 

secretarias estaduais.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Verde_(Belo_Horizonte)
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Segundo o órgão ambiental pesquisado há sim o desenvolvimento de um programa 

de educação ambiental, o próprio Ambientação. No entanto, só não sabe afirmar se esse foi 

estendido aos professores. 

 

4. Há programas de capacitação que abordam o tema educação ambiental desenvolvidos 

pela FEAM? Se positivo, esse(s) programa(s) é/são estendido(s) ao(s) professor(es)? 

Para a FEAM, o programa Ambientação possibilita ao servidor público se capacitar. 

Diante dessa resposta, foi questionado se na prática essa capacitação foi ministrada aos 

professores. A resposta foi negativa. No entanto, em algumas escolas piloto específicas, como 

a Escola Estadual Helena Antipoff, a Fundação João Pinheiro e a Ultramig, o programa foi 

implantado. Afirma a FEAM que há também um espaço Ambientação montado no Centro 

Mineiro de Referência em Resíduos, CMRR, disponibilizado às escolas estaduais, mas que, 

no entanto, não é totalmente voltado para o professor, e sim para os alunos. 

Visando aprofundar ainda mais a informação, esta pesquisa questionou as 

entrevistadas sobre a hipótese de haver por parte do professor o interesse em realizar um curso 

de capacitação, ou de uma escola que quisesse capacitar seus profissionais, ou até mesmo da 

própria SEE em relação ao seu quadro de pessoal, haveria um curso nesse sentido proposto 

pela FEAM? De acordo com o órgão ambiental, atualmente não. Durante dois anos, a FEAM 

teve dois cursos on-line voltados para a capacitação na área de educação ambiental, mas, 

mesmo assim, eles não eram específicos para os professores. 

 

5. A FEAM já realizou alguma atividade que abordasse a questão ambiental nas escolas 

estaduais? Se positivo, qual(is)? Se negativo, por quê? 

Somente nas escolas específicas aqui já mencionadas. O que a FEAM possui, 

especificamente para as escolas, são materiais que podem ser disponibilizados e informações 

constadas nas redes sociais como, por exemplo, o facebook. O trabalho realizado pela FEAM 

nesse sentido é indireto, devido a questões de competência e ao fato de o seu foco ser os 

órgãos públicos. 

 

8.2 Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMAD 

 

Conforme o Decreto 45.824 de 20/12/2011, em seu art. 2º, a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, 
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[...] tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar, 

fiscalizar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas à proteção e à 

defesa do meio ambiente, ao gerenciamento dos recursos hídricos e à articulação das 

políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável 

(MINAS GERAIS, 2011). 

 

São integrantes da SEMAD por vinculação a Fundação Estadual do Meio Ambiente 

– FEAM, e as autarquias Instituto Estadual de Florestas – IEF e o Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas – IGAM. (MINAS GERAIS, 2011).  

A SEMAD possui como missão a formulação e coordenação da “política estadual de 

proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular 

as políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável no 

Estado de Minas Gerais” (SEMAD, on-line). 

Na SEMAD, a entrevista foi realizada com dois servidores responsáveis pelo Núcleo 

de Educação Ambiental, sendo perguntados:  

 

1. Como a Secretaria de Estado de Meio-ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, 

através do seu Núcleo de Educação Ambiental, avalia a variável ambiental abordada nas 

escolas estaduais? 

Segundo os servidores, a SEMAD entende como regular a abordagem da variável 

ambiental nas escolas estaduais. No entanto, avalia que já houve períodos melhores, 

momentos que lhes permitiriam avaliar melhor essa abordagem devido a uma disponibilidade 

maior de recursos. A SEMAD, conforme afirmação dos entrevistados, gostaria de participar 

mais, todavia, não consegue atuar tanto quanto gostaria. 

 

2. Como a SEMAD avalia a comunicação com a Secretaria de Estado de Educação? 

A SEMAD entende ser essa comunicação necessária, uma vez que ela não pode atuar 

sem o aval da SEE. 

 

3. Há programas de educação ambiental desenvolvidos junto à Secretaria de Estado e de 

Educação? Se positivo, qual? Se negativo, por quê? 

De acordo com os entrevistados, atualmente não existem programas de educação 

ambiental desenvolvidos junto a SEE. Explicam os servidores que os cursos, quando 

realizados, são muito pontuais e dependem de solicitação da SEE. O que há é um programa de 

orientação acerca de como deveria ser implementada a educação ambiental no âmbito das 
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escolas. Explicam os servidores que sempre há um projeto sobre essa temática a ser 

desenvolvido junto à SEE, todavia, devido à mudança recente no governo mineiro, ainda não 

foi elaborado nada nesse sentido. 

 

4. Há programas de capacitação desenvolvidos pela SEMAD que abordam o tema educação 

ambiental? Se positivo, esse(s) programa(s) é/são estendido(s) ao(s) professor(es)? 

Conforme os servidores pesquisados, sempre há programas de capacitação nos 

projetos por ela desenvolvidos, e esses programas são estendidos aos professores. Explicam 

os servidores que a função primordial do Núcleo de Educação Ambiental da SEMAD é, 

justamente, treinar os professores e planejar as políticas que serão organizadas juntamente 

com a SEE. Não é o foco da SEMAD o desenvolvimento da educação ambiental diretamente 

com os alunos; o seu público alvo é o professor. 

 

5. A SEMAD já realizou alguma atividade que abordasse a questão ambiental nas escolas 

estaduais? Se positivo, qual(is)? Se negativo, por quê? 

Segundo os entrevistados, sim, a SEMAD já realizou atividades que tratam da 

questão ambiental nas escolas estaduais. No entanto, os entrevistados salientaram que essas 

atividades são realizadas de acordo com a demanda, ou seja, solicitação das escolas. Por 

exemplo, em Ribeirão das Neves, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, foi 

solicitada a realização de um trabalho sobre a temática água. 

 

8.3 Instituto Mineiro de Gestão das Águas de Minas Gerais – IGAM 

 

Já no instituto responsável pela gestão das águas no Estado de Minas Gerais, o 

IGAM, a entrevista foi realizada com uma servidora que exerce atualmente a função de 

Procuradora. Além desse cargo, a entrevistada já ocupou o de chefe de gabinete tendo, 

portanto, muito a contribuir para esta pesquisa.  

O IGAM tem como missão “garantir a gestão compartilhada e descentralizada das 

águas e assegurar a sua oferta adequada em qualidade e quantidade, visando o 

desenvolvimento sustentável” (IGAM, On-line). 

Na entrevista, foi questionado: 

 

1. Como o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM avalia a variável ambiental 

abordada nas escolas estaduais? 
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De acordo com o IGAM, em razão da crise hídrica enfrentada nesses últimos anos 

pela sociedade brasileira, a variável ambiental tem sido mais enfatizada e, com isso, melhor 

trabalhada pelas escolas públicas. No entanto, afirma a servidora que, historicamente, o tema 

meio ambiente não vem recebendo o tratamento adequado e, por isso, a avaliação que se faz 

acerca de sua abordagem nas escolas é de regular para abaixo do esperado. 

 

2. Como o IGAM avalia a comunicação com a Secretaria de Estado de Educação? 

Segundo o IGAM, existem algumas ações que foram desenvolvidas no governo 

anterior e que estão sendo avaliadas para verificar se receberão continuidade ou não. 

Determinados projetos pontuais e estratégicos foram desenvolvidos pelo governo através de 

grupos de estudos e força de trabalho, envolvendo a multidisciplinariedade dos órgãos da 

Administração. Para que isso ocorra, a comunicação é necessária. No entanto, o fato de se 

atuar pontualmente, entre outros problemas relacionados, torna essa comunicação 

insuficiente, estando abaixo do que deveria ser. 

Quando questionada acerca desses outros problemas relacionados, salienta a 

entrevistada que o contato não é mais efetivo em razão da ausência de recursos financeiros e, 

principalmente, de recursos humanos. Explica a entrevistada que os servidores, ao tomarem 

posse nos órgãos públicos ambientais, são capacitados e preparados para atuarem, entretanto, 

devido ao baixo salário a eles oferecido, acabam se exonerando e procurando outros empregos 

melhor remunerados. A rotatividade de servidor é muito grande, fazendo com que os órgãos 

não tenham pessoal suficiente para o exercício de sua atividade. 

 

3. Há programas de educação ambiental desenvolvidos junto à Secretaria de Estado e de 

Educação? Se positivo, qual? Se negativo, por que? 

De acordo com a servidora entrevistada, não há programa relativo à educação 

ambiental desenvolvido junto à SEE – ela atuou como chefe de gabinete durante dois anos e 

não presenciou nenhum trabalho nesse sentido. 

Foi então questionado o porquê de não haver programas com essa temática. A 

servidora alegou que o motivo é justamente a não adoção do meio ambiente como prioridade, 

como pauta de governo. Para ela, que está desde 2009 atuando pelo Estado de Minas Gerais 

na área do meio ambiente, a questão ambiental poderia ter sido melhor trabalhada, mais 

priorizada pelo Estado. 
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4. Há programas de capacitação que abordam o tema educação ambiental desenvolvidos 

pelo IGAM? Se positivo, esse(s) programa(s) é/são estendido(s) ao(s) professor(es)? 

Segundo a entrevistada, o IGAM possui programas de capacitação que desenvolvem 

ações em educação ambiental, no entanto, essas são ações indiretas, transversais. Relata a 

procuradora que há dois anos existia uma linha de financiamento exclusiva para projetos em 

educação ambiental. No entanto, atualmente, esse financiamento deixou de ser exclusivo, 

passando apenas a ter prioridade de análise para recebimento dos recursos os projetos 

voltados para a temática educação ambiental. 

Explica a procuradora que o IGAM possui uma diretoria de gestão e 

acompanhamento dos comitês de bacia. Nessa diretoria, há uma gerência responsável pelo 

desenvolvimento de programas permanentes de capacitação para aqueles que integram os 36 

comitês de bacia; e esses comitês são formados por representantes do Poder Público estadual, 

municipal, da sociedade civil e usuários de recursos hídricos.  

 

5. O IGAM já realizou alguma atividade que abordasse a questão ambiental nas escolas 

estaduais? Se positivo, qual(is)? Se negativo, por quê? 

Segundo a entrevistada, por demanda espontânea do IGAM, não, somente a pedido 

das escolas. Todo ano, historicamente, realizam-se eventos na semana das águas. Esses 

eventos não abrangiam as escolas estaduais, entretanto, em razão da mencionada crise hídrica, 

houve um aumento nas solicitações das escolas estaduais no sentido de disponibilizar técnicos 

que pudessem ministrar palestras, cursos, etc. 

 

8.4 Instituto Estadual de Floresta – IEF 

 

O IEF, por sua vez, possui como missão “assegurar o desenvolvimento sustentável, 

através da execução das políticas florestal e de proteção da biodiversidade” (IEF, on-line). 

Em entrevista realizada com uma servidora do IEF, foi questionado: 

 

1. Como o Instituto Estadual de Floresta - IEF avalia a variável ambiental abordada nas 

escolas estaduais? 

Segundo o IEF, a abordagem da variável ambiental nas escolas estaduais é 

prioritária, no entanto, ele não vê essa abordagem sendo priorizada, classificando-a como 

regular. De acordo com a entrevistada, agora é que as escolas públicas estaduais estão 

começando a desenvolver esse tipo de abordagem, dando relativa prioridade para a temática 
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ambiental. No entanto, afirma o IEF que essa abordagem deveria ser mais efetiva, competindo 

à SEE o desenvolvimento da parte que concernente à educação e ficando os órgãos ambientais 

responsáveis pelo apoio. Diante dessa resposta, foi questionado se esse apoio é dado de forma 

regular pelo órgão pesquisado. Conforme a entrevistada, o apoio é dado na medida em que é 

solicitado. Complementa ainda dizendo que antes existia um convênio com a SEE e as 

superintendências regionais de ensino, no qual era permitido o trabalho da temática ambiental 

pelo IEF diretamente com as escolas. 

 

2. Como o IEF avalia a comunicação com a Secretaria de Estado de Educação? 

O IEF avalia essa comunicação com a SEE como necessária, todavia, ela não ocorre 

da forma como deveria nas sedes, ou seja, nos órgãos localizados na capital. No interior do 

Estado, a comunicação entre os órgãos ligados ao IEF e as regionais de ensino é mais 

constante e efetiva. 

 

3. Há programas de educação ambiental desenvolvidos junto à Secretaria de Estado e de 

Educação? Se positivo, qual? Se negativo, por quê? 

De acordo com o IEF, existem programas de educação ambiental desenvolvidos 

junto à SEE, mas não de forma ampla. Esses programas são desenvolvidos em pontos 

específicos, conforme a demanda local e a solicitação da SEE. Por exemplo, há o programa 

Conviver, no parque do Rola Moça; também há o programa do Ibitipoca, no Serra verde, e em 

outras unidades de conservação. 

 

4. Há programas de capacitação que abordam o tema educação ambiental desenvolvidos 

pelo IEF? Se positivo, esse(s) programa(s) e/são estendido(s) ao(s) professor(es)? 

Segundo a servidora, quando existia o convênio com a SEE, havia programas de 

capacitação. Atualmente, eles existem, só que de forma pontual, e são realizados apenas 

quando solicitados. Ao questionar sobre o motivo de não haver mais programas de 

capacitação, a entrevistada argumentou atribuindo a causa à inexistência do convênio. Então 

foi questionado acerca de quando esse convênio se extinguiu. Segundo o IEF, a extinção se 

deu na transição do governo Itamar para o governo Aécio Neves, ou seja, há, bastante tempo. 

 

5. O IEF já realizou alguma atividade que abordasse a questão ambiental nas escolas 

estaduais? Se positivo, qual(is)? Se negativo, por quê? 
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Conforme o entrevistado, o IEF realiza palestras e já desenvolveu atividades de 

gincanas e campanhas educativas em datas comemorativas, tais como a Semana do Meio 

Ambiente e a Semana da Água. Foi então questionado se esses trabalhos, essas atividades, são 

realizados com frequência. De acordo com o entrevistado, tais atividades são realizadas 

apenas nas datas comemorativas, pois não há um programa constante, efetivo a ser 

desenvolvido. 

 

8.5 Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais – SEE/MG 

 

Constitui-se missão da SEE: 

 

Desenvolver e coordenar políticas públicas de educação básica, inclusivas e de 

qualidade, garantindo plenas condições de funcionamento da rede pública, em 

especial da rede estadual, promovendo a formação integral dos estudantes, com 

vistas ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho (SEE/MG, on-

line). 

 

Em entrevista realizada com a coordenadora de temáticas da Secretaria de Estado de 

Educação do Estado de Minas Gerais, SEE, foi indagado: 

 

1. Como a Secretaria de Estado de Educação – SEE avalia a abordagem da variável 

ambiental nos livros didáticos? 

Nessa questão, a representante da SEE limitou-se a responder que os livros didáticos 

são selecionados pelo Ministério da Educação, MEC, e quem os escolhe são as próprias 

escolas e não a SEE.  

De fato, ao pesquisar nas escolas estaduais e conversar com os bibliotecários, essa 

informação foi confirmada; no entanto, a entrevistada não respondeu a pergunta. Entende esta 

pesquisa que, independentemente de a quem compete escolher o material didático, a resposta 

não está vinculada a essa escolha, mas sim à importância ou não de se abordar a temática 

ambiental nos livros que serão instrumentos para o processo de ensino-aprendizagem. Aqui, a 

SEE não respondeu, no entanto, mais à frente, haverá uma resposta nesse sentido. 

 

2. Como a Secretaria de Educação avalia a comunicação com a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente? 
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De acordo com a entrevistada, a comunicação entre a SEE e a SEMAD é necessária. 

Em razão dessa resposta, foi questionada a forma e frequência com que essa comunicação é 

realizada. Segundo a SEE, tal comunicação se dá através de reuniões, quando solicitadas. 

 

3. Há programas de educação ambiental realizados nas escolas estaduais? 

Conforme resposta da entrevistada, sim, há programas de educação ambiental 

realizados nas escolas estaduais. Ao questionar quais, a entrevistada respondeu que compete à 

SEE apenas dar as diretrizes, pois é competência de as escolas elaborarem seus projetos.  

 

4. Há programas de capacitação em educação ambiental para profissionais da educação 

proporcionados pela Secretaria de Estado de Educação? 

A resposta para essa pergunta foi negativa. Ao questionar o porquê, foi respondido 

que os cursos de capacitação são feitos pelo MEC e não pela SEE. No passado, houve um 

período em que a SEE, através de suas regionais, proporcionava cursos nesse sentido. 

Perguntou-se então que passado foi esse? Segundo a entrevistada, esse período foi na década 

de 1990.  

 

5. A Secretaria de Estado de Educação já realizou alguma atividade que abordasse a questão 

ambiental nas escolas estaduais? 

Segundo a entrevistada, quando a escola convida a SEE, há sim o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à temática ambiental. Diante dessa resposta, foi questionado se de 

ofício a SEE poderia realizar alguma atividade nesse sentido, e a resposta foi positiva. 

Quando questionada se já houve alguma atividade proposta de ofício pela SEE, a entrevistada 

não soube precisar qual. 

  

6. Como são selecionados os livros didáticos a serem utilizados nas escolas estaduais em 

Minas Gerais? 

Essa questão, de forma equivocada, já havia sido respondida na primeira questão 

desse questionário. De acordo com a SEE, as escolas possuem autonomia para realizar essa 

escolha. 

 

 7. Nessa escolha, considera-se a variável ambiental como um dos critérios 

norteadores? 
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De acordo com a SEE, a temática ambiental não é critério norteador para a escolha 

do material didático. Quando questionada por qual motivo, não houve resposta. 

 

8.6 Análise geral das entrevistas 

 

Como a entrevista é um instrumento que concede maior liberdade e flexibilidade ao 

entrevistador para realizá-la, percebeu-se que nas entrevistas com os órgãos ambientais as 

respostas não seguiram exatamente as alternativas contidas no formulário, no entanto, as 

informações obtidas foram muito ricas e contribuíram bastante para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Ao realizar as entrevistas, com os órgãos ambientais, esta pesquisa percebeu 

interesse desses órgãos em desenvolver a educação ambiental nas escolas estaduais de Minas 

Gerais, todavia, esse não foi demonstrado em ações. Notou-se também que os órgãos 

ambientais são limitados, seja por questões de competência, por ausência de recursos 

humanos e financeiros, e, o mais grave de todos os motivos, por falta de interesse do Estado 

de Minas Gerais em dar a prioridade devida ao meio ambiente. 

Pelo que ficou configurado nesta pesquisa, a necessária atuação conjunta entre a 

escola, a SEE e os órgãos ambientais fica dependente da ocorrência de algum evento 

motivador, qual seja, uma determinada data comemorativa, seja essa o Dia da Água, a 

Semana do Meio Ambiente, ou qualquer outra; e, mesmo assim, tal atuação está condicionada 

à solicitação da SEE.  

Por outro lado, diferentemente dos órgãos ambientais, ficou caracterizado que a SEE 

não possui, ao menos, o mesmo interesse, a mesma vontade em desenvolver a educação 

ambiental nas escolas estaduais. Ao questionar, por exemplo, sobre a existência de algum 

programa de capacitação voltado para os professores, a resposta foi negativa, afirmando que 

esses cursos são feitos pelo MEC e não pela SEE. No entanto, em consulta à Lei estadual 

mineira nº 15.441/05, em ser art. 5º, e parágrafos, percebe-se que:  

 

A capacitação dos educadores em educação ambiental dar-se-á em caráter formal e 

obrigatório, conforme as normas e orientações definidas pelos órgãos competentes.  

§ 1º - Será oferecida aos professores em atividade formação complementar em suas 

áreas de atuação, que os habilite ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

educação ambiental. 

§ 2º - Compete ao Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Educação, 

oferecer os cursos e outros meios necessários para a formação complementar dos 

professores em educação ambiental (MINAS GERAIS, 2005). 
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Com isso, uma incongruência do que foi respondido com o que é imposto pela Lei 

estadual está estabelecida.  

Conforme denunciado pelos órgãos ambientais nas entrevistas, a espera por 

solicitação da SEE para se trabalhar em conjunto a temática ambiental nas escolas, configura 

uma limitação ao necessário desenvolvimento conjunto da educação ambiental. Problema 

semelhante ocorre com a SEE e as escolas a ela vinculadas. Segundo a SEE, a participação 

desta nas atividades relacionadas à temática meio ambiente só ocorre quando há o convite das 

escolas promotoras. Com isso, a necessária atuação conjunta é inviabilizada até mesmo dentro 

do sistema de ensino mineiro, uma vez que fica na dependência de as escolas realizarem um 

evento cujo tema é o meio ambiente e convidarem a SEE a participar. Existindo essas 

coincidências, a participação dos órgãos ambientais fica condicionada à solicitação da SEE. 

Tanta burocracia, no mínimo, obstaculiza o atuar conjunto.  

No que se refere ao livro didático, constitui-se em um importante recurso para o 

desenvolvimento do conhecimento através do processo de ensino-aprendizagem. A 

abordagem de questões ambientais em seu conteúdo é importante e deveria ser um pré-

requisito para as escolas públicas selecionarem e, posteriormente, adquirirem esses materiais 

didáticos. Todavia, em Minas Gerais, conforme o órgão responsável pela educação, a temática 

meio ambiente não é critério norteador para a seleção dos livros didáticos. 

Acredita-se que o tratamento adequado das variáveis ambientais nos livros didáticos 

facilitaria a inserção da educação ambiental no âmbito escolar. Para tanto, essa não se 

resumiria em uma simples abordagem em nota de rodapé, ou em um exercício de fixação de 

uma determinada matéria específica, tampouco se referiria à menção de temas padrões, tais 

como a poluição, o desmatamento, o desastre de Chernobil, o Césio 137 e outros problemas 

socioambientais comumente discutidos nas escolas.  

Para uma promissora inserção do conteúdo ambiental nas escolas, necessitar-se-ia 

que os livros didáticos trabalhassem as questões ligadas ao meio ambiente através de textos 

explicativos e exercícios de fixação contextualizados ao tema estudado, sempre de forma 

transversal e objetivando a sua abordagem em várias disciplinas. Exemplificando, os livros de 

Matemática poderiam abordar a questão hídrica, trazendo uma nota explicativa sobre o 

desperdício de água por vazamentos, torneiras mal fechadas ou defeituosas e a quantificação 

desse desperdício em termos de litros por unidade de tempo. Essas grandezas também 

poderiam ser associadas a uma função matemática, sendo trabalhada em diversos exercícios 

de fixação. Já os livros de Língua Portuguesa poderiam trabalhar exaustivamente a leitura e a 

compreensão de textos que tratam de problemas ambientais. Todavia, essas e outras 
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abordagens não podem ser realizadas aleatoriamente, mas buscando nexo e lógica em sua 

execução, por exemplo, a contextualização com a realidade local, com os problemas 

ambientais diretamente enfrentados pela comunidade. 

Dias (2004, p. 117-118), ao defender uma educação ambiental voltada para a 

localidade, critica o material didático utilizado pelas escolas brasileiras. Lamenta o autor o 

fato de os livros didáticos serem centralizados no eixo Rio-São Paulo, contribuindo para que, 

raramente, um professor de uma dada região tenha acesso a materiais didáticos que abordem a 

realidade de sua localidade. Também é motivo de crítica o uso dos livros didáticos como 

único recurso instrucional da escola, passando a ser, sua utilização, o objetivo educacional. 

Para o autor, primeiro se deve definir os objetivos educacionais, para depois definir os 

recursos instrucionais, nestes inclusos os livros: 

 

De nada adianta ficar falando de efeito estufa, camada de ozônio, matança das 

baleias, destruição da Amazônia, entre os assuntos, se a realidade local não for 

considerada. Ali está a chance imediata de fazer valer os direitos de cidadania, em 

busca da melhoria da qualidade de vida. Ali, no seu local, o indivíduo ou o grupo 

poderá avaliar a competência de quem é responsável pelo gerenciamento dos 

recursos financeiros e ambientais. Ali, pode-se perceber se as decisões estão 

corretas, quem se omitiu e de que forma as coisas poderiam e/ou deveriam ter sido 

feitas, para assegurar um ambiente saudável às gerações presentes e futuras. 

Primeiro, trabalhamos o nosso entorno pessoal, nosso ambiente familiar, nosso 

ambiente escolar, nosso ambiente imediato da escola, o bairro, a cidade, a região, o 

Estado, o país, o continente, o hemisfério, o planeta, o cosmo! (DIAS, 2004, p. 118).  

 

Nesse sentido, a Recomendação nº 19 da Declaração de Tbilisi condiciona a maior 

eficácia da educação ambiental à possibilidade de se dispor de recursos e materiais didáticos 

elaborados adequadamente. Recomenda Tbilisi que se formulem princípios básicos para a 

preparação de materiais destinados à leitura e dirigidos a todos os níveis dos sistemas de 

educação formal e não formal. Também é recomendada a avaliação da utilidade desse 

material e que “os docentes e educandos participem diretamente da preparação e adaptação 

dos materiais didáticos para a educação ambiental” (TBILISI, 1977). 

Por fim, segue abaixo um quadro contendo os pontos principais das entrevistas 

realizadas com os órgãos ambientais. Esse quadro, além de sintetizar as respostas dadas pelos 

órgãos ligados ao meio ambiente, é útil para verificar a interação entre os órgãos ambientais e 

a SEE, o que mais à frente contribuirá para o diagnóstico dos fundamentos necessários a uma 

abordagem da educação ambiental satisfatória.  
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QUESTÕES/ÓRGÃOS  

 

FEAM 

 

SEMAD IGAM IEF 

1. Como o órgão avalia a 

variável ambiental 

abordada nas escolas? 

- Possui pouco conhecimento a 

respeito de atividades realizadas 

dentro da escola. Seu contato é com 

a SEE; 

 

- O Ambientação foi implantado, 

mas não saberia dizer se foi 

estendido aos docentes pela SEE. 

 

- Até onde sabe, a questão ambiental 

é desenvolvida de forma pontual, 

somente através de campanhas. 

- Regular, em razão da 

insuficiência de recursos.  

 

- Gostaria de participar mais 

nas escolas, todavia não 

consegue atuar tanto como 

gostaria. 

- Em razão da crise 

hídrica, o meio ambiente 

tem sido mais enfatizado, 

mas, historicamente, o 

tema não vem recebendo a 

atenção devida. A 

abordagem é avaliada de 

regular para abaixo do 

esperado. 

- É prioridade, no entanto, o 

IEF não vê essa prioridade 

sendo exercida, e classifica a 

abordagem das questões 

ambientais nas escolas como 

regular. 

2. ** Como o órgão 

avalia a comunicação 

com a SEE? 

- É necessária.  

- Gostaria de ter contato com as 

escolas, no entanto, limita-se à sua 

competência, comunicando apenas 

com a SEE. 

 

 

- É necessária, uma vez que 

não pode atuar sem o aval da 

SEE. 

- É necessária, no entanto, 

o fato de se atuar 

pontualmente, entre outros 

problemas, torna essa 

comunicação insuficiente. 

- É necessária, todavia, não 

ocorre como deveria na 

capital.  

- No interior do Estado a 

comunicação com as regionais 

de ensino é mais constante. 
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3. Há programas de 

educação ambiental 

desenvolvido junto a 

SEE? 

- Sim, o Ambientação. 

 

 

- Atualmente não. Os cursos 

realizados são pontuais e 

dependem de solicitação da 

SEE. 

- Não há, pelo menos 

enquanto a entrevistada 

atuou como chefe de 

gabinete. 

- Sim, porém não são amplos. 

Eles são desenvolvidos em 

pontos específicos, conforme a 

demanda local e a solicitação 

da SEE. 

4. Há programas de 

capacitação sobre o tema 

educação ambiental 

desenvolvido pelo órgão 

ambiental? Se positivo, 

esse(s) programa(s) e/são 

estendido(s) ao(s) 

professor(es)? 

         

- O Ambientação possibilita a 

capacitação, e foi implantado na 

SEE, no entanto, não é totalmente 

voltado para o professor. 

 

 

- Sempre há, e esses 

programas são estendidos 

aos docentes. 

 

- É função primordial do 

NEA/SEMAD treinar os 

professores. 

 

Sim, e são estendidos aos 

professores. 

- Sim, de forma pontual e 

realizado apenas quando 

solicitado. 

5. O órgão ambiental 

realizou alguma 

atividade que aborda a 

questão ambiental nas 

escolas estaduais? 

- Somente em escolas específicas, 

piloto. A atuação da FEAM é 

indireta devido a questões de 

competência. 

 

 

- Sim, essas atividades são 

realizadas de acordo com a 

demanda, ou seja, quando 

solicitadas. 

Por demanda espontânea 

do IGAM não, somente 

por solicitação das escolas. 

- Sim, palestras, gincanas e 

campanhas educativas, todas 

realizadas apenas em datas 

comemorativas, pois não há 

programa constante a ser 

desenvolvido.  
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** Em entrevista com a Secretaria de Estado de Educação, SEE, foi questionado à entrevistada como a Secretaria de Educação avalia a 

comunicação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMAD? Segundo a SEE, a comunicação entre a SEE e a SEMAD é necessária e 

essa comunicação se dá através de reuniões quando solicitadas. 
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9 DA PESQUISA DE CAMPO: O QUESTIONÁRIO E OS ASPECTOS 

CONSIDERADOS PARA A SUA INTERPRETAÇÃO 

 

A segunda parte da pesquisa de campo foi desenvolvida através do questionário 

distribuídos aos professores lotados nas escolas pesquisadas. As características abordadas na 

introdução, foram fundamentais para que este trabalho dissertativo elegesse o questionário 

como instrumento a ser utilizado em sua pesquisa, junto às escolas estaduais selecionadas.  

O objetivo deste questionário foi obter informações relacionadas à promoção da 

educação ambiental de forma ampla e permanente em todos os níveis e modalidades de 

ensino; ao desenvolvimento do conteúdo em todas as disciplinas de forma interdisciplinar, 

buscando na atualidade e no cotidiano os temas necessários para a sua abordagem; e às 

questões pertinentes à capacitação dos profissionais da educação na área do meio ambiente. 

Com esses três temas, somados ao quarto e quinto temas, quais sejam: melhor 

sistematização e abordagem do conteúdo ambiental nos instrumentos didáticos e a busca de 

uma atuação conjunta envolvendo professores, escolas, SEE e os Órgãos ambientais, acredita 

esta pesquisa constituírem-se pressupostos, fundamentos imprescindíveis para a escola 

pública cumprir o seu dever constitucional de promover a educação ambiental. A constatação 

ou a ausência desses fundamentos dará subsídios a este trabalho para responder aos 

questionamentos levantados na introdução. 

  

9.1 Dos aspectos a serem considerados para a interpretação do questionário 

 

Por se tratar de uma pesquisa cujo universo proporciona coletar grande quantidade de 

dados, a tabulação e análise dos resultados serão feitas por área de conhecimento; isso em 

razão de se obter informações das nove disciplinas que compõem o currículo escolar, em onze 

escolas espalhadas por cinco regiões da capital mineira, totalizando, exatamente, 150 

professores entrevistados. Uma vez realizada dessa forma, seguir-se-á para a tabulação e 

análise geral dos dados em sua totalidade, o que servirá para observar a existência ou não dos 

fundamentos que esta pesquisa considerará como sendo pressupostos para o desenvolvimento 

satisfatório do instituto da educação ambiental em Minas Gerais. 

Quanto ao que se entende por satisfatório, esta pesquisa considerou como tal os 

resultados tabulados que atingissem, no mínimo, o terceiro quartil, ou seja, 75% do universo 

pesquisado. Tal percentual justifica-se pela relevância do tema pesquisado e de sua 
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importância para não somente a sociedade mineira como também para os brasileiros em geral, 

uma vez que as questões relacionadas ao meio ambiente são transfronteiríças.   

Primeiro analisaremos as respostas dadas pela área de conhecimento que trata da 

Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; posteriormente, será a vez de analisar a área 

responsável pelas Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias e, por fim, antes de ser 

feita a abordagem geral, buscar-se-á interpretar os dados obtidos com as disciplinas que 

compõem a área das Ciências Humanas e suas Tecnologias. Nas conclusões, será feita análise 

da existência ou não dos cinco fundamentos considerados, por este trabalho, essenciais para o 

desenvolvimento da educação ambiental em Minas Gerais, quais sejam:  

- A promoção do conteúdo ambiental de forma ampla e permanente em todos os 

níveis de ensino;  

- O desenvolvimento da variável ambiental em todas as disciplinas de forma 

interdisciplinar, buscando na realidade, no cotidiano os temas necessários para a sua 

abordagem;  

- A promoção da capacitação dos profissionais que irão atuar com a temática 

ambiental nas escolas;  

- A melhor sistematização e abordagem do conteúdo ambiental nos instrumentos 

didáticos utilizados pela escola e pelos professores; e  

- A busca de uma atuação conjunta, envolvendo os professores, as escolas, a 

Secretaria de Estado de Educação e os órgãos relacionados ao meio ambiente. 

 

9.2 Da aplicação do questionário nas áreas do conhecimento escolar 

  

De acordo com a “Parte I dos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio” – 

PCNEM, o nível ensino médio está mudando. Atualmente, devido às transformações 

políticas, econômicas, sociais, científicas e tecnológicas, não se comporta mais um ensino 

descontextualizado, compartimentado e baseado no acúmulo de informações. É preciso 

proporcionar aos alunos um conhecimento que os integrem “ao mundo contemporâneo nas 

dimensões fundamentais da cidadania e do trabalho” (BRASIL, 2000). 

Esse novo ensino médio propõe a “formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e 

selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização” (BRASIL, 2000). Propõe também uma nova identidade ao ensino médio, como 

educação básica, etapa final de uma educação de caráter geral (BRASIL, 2000). 
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Os PCNEM, cumprindo seu duplo papel de difusão da reforma curricular e 

orientação dos profissionais da educação (BRASIL, 2000), explica que a reforma ocorrida no 

ensino médio estabelece a divisão do conhecimento escolar em áreas, pois entende que o 

conhecimento está cada vez mais imbricado aos conhecedores. São essas áreas a Linguagem, 

Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Segundo os PCNEM, cada área reúne aqueles conhecimentos 

que compartilham objetos de estudo que se comunicam com mais facilidade, desenvolvendo 

melhorar a atividade interdisciplinar (BRASIL, 2000). De acordo com as Orientações 

Educacionais Complementares aos PCNs, PCN +, essas três áreas organizam e interligam 

disciplinas (BRASIL, 2002). 

    

9.2.1 Pesquisa com os professores da área de conhecimento da Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias 

 

Durante a pesquisa, foram entrevistados um total de 33 professores desta área, sendo 

18 professores de Língua Portuguesa, cinco professores de Educação Física49, seis professores 

de Artes e quatro professores de inglês. Com base no questionário elaborado, os professores 

pesquisados responderam às perguntas da seguinte forma: 

 

1ª questão: A primeira questão objetivou verificar a promoção do conteúdo ambiental na 

escola, questionando o professor acerca da avaliação que ele faz sobre a abordagem desse 

conteúdo em sua disciplina. Veja a tabela: 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Nenhuma 2 11% 0 0% 1 17% 0 0% 

Insatisfatória 2 11% 1 20% 1 17% 0 0% 

Regular 6 33% 3 60% 1 17% 3 75% 

Boa 8 44% 1 20% 1 17% 1 25% 

Ótima 0 0% 0 0% 2 33% 0 0% 

                                                           
49 A Educação Física foi incluída nessa área do conhecimento, uma vez que, de acordo com a Parte I do 

PCNEM, as atividades físicas e desportivas podem ser consideradas como domínio do corpo e como forma de 

expressão e comunicação. (PCNEM, 2000, p. 20). Conforme a Parte II do PCNEM, “É com o corpo que somos 

capazes de ver, ouvir, falar, perceber e sentir as coisas. O relacionamento com a vida e com os outros corpos dá-

se pela comunicação e pela linguagem que o corpo é e possui. [...] O corpo, ao expressar seu caráter sensível, 

torna-se veículo e meio de comunicação. A comunicação corporal entre os indivíduos tende a acontecer quando 

estes têm a consciência de seus corpos sensíveis, repletos de vontade e intencionalidade. Portanto, a 

receptividade e a transmissão de informações, através dos movimentos corporais entre os indivíduos acontecem 

de maneira natural e espontânea, sucedendo-se entre eles um elo de ligação preso pela sensibilidade” (PCNEM, 

2000, p. 38). 
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Retirar informações de uma tabela com a interpretação de dados quantitativos não é 

uma tarefa simples.  É necessário primeiramente ter um padrão mínimo considerado aceitável 

para aquilo que se pretendeu com a pesquisa realizada. No caso desta pesquisa de campo, 

como o objetivo é verificar se as escolas pesquisadas estão promovendo de forma suficiente o 

conteúdo ambiental, adotar-se-á como suficiente, os dados que, em seu conjunto, atingirem o 

terceiro quartil selecionado, ou seja, 75%. 

Quando se diz os dados em seu conjunto, esta pesquisa quer informar, 

especificamente nesta questão, que para uma abordagem ser considerada suficiente é 

necessário que essa seja, no mínimo, regular. Dessa forma, o somatório dos percentuais dos 

campos “regular”, “boa” e “ótima” que atingir o quartil considerado poderá indicar que a 

disciplina trabalha com suficiência o conteúdo ambiental. Feitas essas primeiras 

considerações, segue-se a análise. 

Para esta área de conhecimento em questão, apenas a disciplina Artes não aborda o 

conteúdo ambiental com suficiência, pois ficou abaixo do percentual mínimo. Espanta tal 

resultado, uma vez que essa disciplina possui meios variados para trabalhar a temática 

ambiental, podendo retirar do ambiente natural ou artificial formas, culturas e padrões como 

objetos de seu estudo e, com isso, enfatizar a importância do meio ambiente.  

Destaca-se a disciplina de Língua Inglesa, pois ultrapassou o percentual desejado 

alcançando a totalidade, ou seja, 100% dos professores participantes abordam a temática 

ambiental em sua disciplina.  

 

2ª questão: A segunda questão teve como objetivo verificar a preferência dos docentes acerca 

de temas relacionados ao meio ambiente, questionando aos professores quais conteúdos são 

preferencialmente por eles abordados. Os temas mais estudados são (ver tabela): 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Água 12 67% 4 80% 2 33% 3 75% 

Ar 2 11% 0 0% 2 33% 2 50% 

Solo 1 6% 0 0% 1 17% 2 50% 

Resíduo 4 22% 1 20% 1 17% 1 25% 

Aquecimento Global 11 61% 1 20% 1 17% 2 50% 

Desmatamento 12 67% 0 0% 2 33% 1 25% 

Outros 1 6% 0 0% 2 33% 1 25% 
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A crise hídrica vivida pela população nacional, principalmente a sociedade 

paulistana, vem despertando preocupação nas diversas comunidades brasileiras. Como a 

escola deve estar antenada aos problemas do cotidiano de sua comunidade, a temática água, 

em tese, passa a compor o conteúdo programático de qualquer disciplina. A pesquisa realizada 

confirma essa ideia, tendo sido o tema água o mais abordado pelos professores pesquisados. 

Todavia, somente os professores de Educação Física (80%) e Inglês (75%) atingiram o 

percentual desejado. 

Fato lamentável é que o desmatamento, tema diretamente relacionado com a crise 

hídrica vivida pelo país, em nenhuma disciplina foi abordado com suficiência. Conforme 

comentado anteriormente nesta pesquisa, é sabido que a Floresta Amazônica, através do 

fenômeno evapotranspiração, é a responsável pelo abastecimento de água e, 

consequentemente, energia para quase todo o continente Sul-americano, notadamente o 

sudeste brasileiro. Associada ao tema água deveria, assim, estar a questão do desmatamento. 

Além do mais o Estado de Minas Gerais vem sendo apontado como líder de desmatamento de 

Mata Atlântica por muitos anos. 

Outro ponto curioso é a abordagem insuficiente dos temas ar e resíduos sólidos 

urbanos. Nenhuma disciplina desta área teve a sensibilidade de perceber que tais temas 

refletem a realidade de seus alunos. Por se tratar de escolas localizadas na área urbana da 

capital mineira, temas como a qualidade do ar e o acúmulo de resíduos sólidos urbanos 

deveriam ser mais trabalhados, pois, conforme visto, para uma educação (geral e ambiental) 

ser transformadora, é necessário que esta seja contextualizada com temas retirados da própria 

realidade local.  

 

3ª questão: A terceira questão se preocupou em conhecer a forma como são abordados esses 

conteúdos, questionando quais são os recursos pedagógicos utilizados para tal abordagem. 

Veja a tabela: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Material escrito 15 83% 0 0% 4 67% 2 50% 

Vídeo 4 22% 0 0% 4 67% 0 0% 

Trabalho de Campo 1 6% 0 0% 2 33% 1 25% 

Outros 2 11% 4 80% 4 67% 1 25% 

 

Nesse questionamento, esta pesquisa entende não se aplicar o quartil eleito, uma vez 

que o importante é a abordagem suficiente do conteúdo ambiental utilizando-se de qualquer 
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instrumento, recurso didático. Ponto curioso é o fato de a disciplina de Artes utilizar uma 

variedade de recursos didáticos, não se restringindo ao material escrito, e, mesmo assim, 

abordar insuficientemente o conteúdo ambiental. Já a disciplina de Educação Física, que 

concentrou suas atividades utilizando outros tipos de recursos didáticos, tais como aula 

expositiva e conscientização, trabalha, conforme visto, de forma suficiente a variável 

ambiental. 

 

4ª questão: A questão de número quatro quis saber os critérios utilizados pelos professores 

para definir os conteúdos a serem lecionados. Observe: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Realidade vivida pelos alunos 4 22% 3 60% 2 33% 2 50% 

Divulgação midiática 11 61% 0 0% 0 0% 2 50% 

Afinidade, conhecimento ou Interesse 1 6% 1 20% 3 50% 1 25% 

Orientação superior 2 11% 0 0% 0 0% 0 0% 

Outros 2 11% 1 20% 3 50% 0 0% 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a doutrina ligada à área da educação são 

claros ao enfatizarem a necessidade de se buscar no cotidiano, na realidade local, nos valores 

trazidos pelos alunos os temas a serem trabalhados dentro da sala de aula – o que Paulo Freire 

chama de temas geradores. Nesta pesquisa, as alternativas “Realidade vivida pelos alunos” e 

“Divulgação midiática”, assim como as demais, não atingiram o percentual mínimo de 75%, o 

que demonstra que as disciplinas dessa área não observam as orientações trazidas pelos PCNs 

e doutrinas específicas. 

 

5ª questão: Na quinta questão, esta pesquisa visou verificar o exercício da 

interdisciplinaridade ao questionar se os professores tinham conhecimento da abordagem do 

conteúdo ambiental realizado por outro professor na escola. Ver tabela: 

 

Opinião Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 12 67% 4 80% 3 50% 2 50% 

Não 6 33% 1 20% 3 50% 2 50% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De acordo com os dados acima, somente os professores de Educação Física têm um 

conhecimento satisfatório do que é abordado em outras disciplinas acerca do meio ambiente. 
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Ainda que esteja longe de ser uma abordagem interdisciplinar, conhecer o trabalho 

desenvolvido pelo colega constitui-se pressuposto para o desenvolvimento de um possível 

trabalho nesse sentido.  

É prejudicial para a educação em geral, e, principalmente, para a educação 

ambiental, o fato de o profissional da educação conviver diariamente com os seus pares e não 

terem conhecimento do que os mesmos estão lecionando. O trabalho realizado pelo professor 

não é individual, tampouco é desenvolvido para ele; trata-se de uma atividade para toda a 

sociedade e, portanto, não requer sigilo, mas divulgação, devendo ser do conhecimento de 

todos. Tal necessidade se torna ainda mais obrigatória quando a temática é o meio ambiente. 

A educação ambiental requer um trabalho interdisciplinar – carece da comunicação 

entre os docentes –, o que, nesta área de conhecimento, não está ocorrendo de forma 

suficiente. Esses dados demonstram que a comunicação e a interação, necessários para a 

realização de atividades interdisciplinares entre essas disciplinas, dentro de sua área de 

atuação ou com as demais disciplinas de outras áreas do conhecimento, precisam ser 

aperfeiçoadas.  

Foram questionados também, na hipótese de ser positiva a resposta, quais os 

conteúdos trabalhados pelos demais professores. De acordo com os docentes, os conteúdos 

abordados são água, energia e aquecimento global. 

 

6ª questão: Na sexta questão, procurou-se verificar a frequência com que o conteúdo 

ambiental é promovido nas escolas pesquisadas. Dessa forma, perguntou-se aos docentes se a 

abordagem da temática meio ambiente é realizada sistematicamente durante o ano ou somente 

em datas comemorativas. Sendo essa realizada somente em eventos comemorativos, quais 

seriam esses? 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sistematicamente  10 56% 4 80% 3 50% 1 25% 

Datas comemorativas 3 17% 0 0% 2 33% 1 25% 

Abstenções 5 27% 1 20% 1 17% 2 50% 

 

Diante da relevância da temática meio ambiente para a sociedade em geral, a 

abordagem ambiental nas escolas, trabalhada como tema transversal, deveria ser feita 

sistematicamente durante todo o calendário letivo. A escola, ferramenta indispensável para o 

processo de ensino-aprendizado, não pode reduzir a ministração da temática meio ambiente, 
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bem como a necessidade de mantê-lo em equilíbrio, a abordagens pontuais, em datas 

comemorativas. 

Conforme os dados obtidos acima, somente a disciplina de Educação Física trabalha 

de forma suficiente o conteúdo ambiental sistematicamente durante o ano. Na maioria das 

escolas, essa disciplina possui apenas uma hora-aula semanal, diferentemente da Língua 

Portuguesa que possui, quando menos, 18 aulas por semana. Lamenta-se o fato de uma 

abordagem satisfatória do conteúdo ambiental não ser realizada também por disciplinas que 

possuem um contato considerável com os alunos. 

Quanto às datas comemorativas em que o conteúdo ambiental é mais trabalhado, são 

elas: a Semana do Meio Ambiente, o Dia da Água e a Semana da Cultura. 

 

7ª questão: A sétima questão procurou informar se nessas datas comemorativas, há o 

desenvolvimento de alguma atividade. Seguem os dados coletados: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 9 50% 0 0% 4 67% 2 50% 

Não 4 22% 3 60% 2 33% 1 25% 

Abstenções 5 28% 2 40% 0 0% 1 25% 

 

A questão sete apenas foi trazida como informação. Nenhuma consideração será feita 

sobre os dados por ela obtidos. 

Da oitava até a décima quarta questão, o objetivo desta pesquisa foi verificar a 

capacitação dos docentes em relação ao conteúdo ambiental em geral e à educação ambiental 

em específico. Nessas questões, também se objetivou medir o interesse do professor pelo tema 

meio ambiente; em se capacitar nesse conteúdo, bem como nas oportunidades a ele oferecidas 

para tal capacitação. 

Sendo assim, visando verificar se a SEE se empenhou em promover o projeto 

Ambientação nas escolas públicas estaduais, esta pesquisa questionou, na oitava questão, se o 

professor conhece esse programa – isso por considerá-lo um programa importante, uma vez 

que proporciona ao professor não apenas uma relativa capacitação, como disponibiliza 

recursos a serem utilizados no exercício da docência. Em caso de a resposta ser positiva, 

também foi questionado se o professor utiliza ou utilizou algum dos recursos disponibilizados 

por esse programa, o que resultou na seguinte tabela: 
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DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 1 6% 1 20% 1 17% 0 0% 

Não 17 94% 4 80% 5 83% 4 100% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De acordo com os dados coletados, quase a totalidade dos professores desta área de 

conhecimentos desconhece o Ambientação. E mais – mesmo entre aqueles que afirmaram 

conhecer o programa, nenhum deles utiliza ou utilizou os materiais por ele disponibilizados. 

Esses dados, para esta pesquisa, caracteriza uma perda significativa para as pretensões 

constitucionais, legais e doutrinárias relativas à promoção do instituto da educação ambiental, 

pelo menos nesta área do conhecimento, pois, até o presente momento, não se sabe se o 

desconhecimento acerca deste programa se dá apenas nesta área ou se abrange as demais. 

 

9ª questão: Na nona questão, esta pesquisa procurou saber se o professor já participou de 

algum curso, projeto ou programa de capacitação em ambiental, oferecido pela Secretaria de 

Educação ou Regional a qual pertence, ao que responderam: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 2 11% 2 40% 1 17% 0 0% 

Não 16 89% 3 60% 5 83% 4 100% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Conforme os dados levantados por esta pesquisa, os percentuais apresentados são 

desanimadores para aqueles que acreditam na educação como um veículo eficaz para a 

melhoria da qualidade ambiental do Planeta. Professores de Língua Portuguesa, Educação 

Física, Inglês e Artes apresentaram um percentual ínfimo ou nenhum (Inglês) de capacitação 

na temática ambiental. Esses resultados são péssimos, principalmente se levar em 

consideração o fato de a língua Portuguesa ser uma das disciplinas que mais aula possui. 

Todavia, para não cometer injustiça, resta conhecer os motivos que levaram quase a totalidade 

dos docentes a não se capacitarem através dos cursos, projetos ou programas oferecidos pelo 

Estado de Minas Gerais.  

Nesta questão, em caso de resposta negativa, foi questionado o porquê da não 

capacitação. Segundo a maioria dos docentes pesquisados, o Estado de Minas Gerais não lhes 

ofertou nenhum curso, projeto ou programa de capacitação ambiental. Tal afirmação procede, 

pois conforme foi declarado pela própria SEE, em entrevista, cursos de capacitação são feitos 
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pelo MEC, e não pela SEE. Constatou-se que desde os anos 2000 a SEE não proporciona 

curso de capacitação para os docentes. 

Também foram trazidos outros argumentos que explicam a não capacitação. Em uma 

escala de frequência do mais para o menos citado, a falta de oferta, informação sobre a 

existência de capacitação nessa área, oportunidade, tempo e interesse do docente compuseram 

as justificativas. 

Contando com a possibilidade de o Estado mineiro não proporcionar a necessária 

capacitação aos seus professores, esta pesquisa vislumbrou a possibilidade de os mesmos se 

capacitarem por outras vias. Dessa forma, questionou-se na questão de número dez se o 

professor já participou de algum curso, projeto ou programa de capacitação, em meio 

ambiente, custeado por conta própria: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 2 11% 1 20% 1 17% 0 0% 

Não 16 89% 4 80% 5 83% 4 100% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Conforme a pesquisa, quase a totalidade dos professores pesquisados não se 

capacitaram utilizando recursos próprios. Estabelecendo o mesmo critério anterior, ou seja, 

questionando o porquê de não se capacitarem e trazendo as justificativas dadas pelos 

professores das mais para as menos citadas, os argumentos mais utilizados foram: Falta de 

recursos financeiros, interesse, informação, tempo e oportunidade50. 

 

11ª questão: Na décima primeira questão, avaliou-se especificamente o interesse do docente 

em se capacitar na temática ambiental. Foi questionado se havia interesse por parte dele em 

participar de algum outro curso, projeto ou programa de capacitação que abrangesse a questão 

ambiental. As respostas seguem tabeladas abaixo: 

 

 

 

                                                           
50 Tais argumentos são plausíveis, uma vez que um professor da rede estadual mineira de ensino, para poder 

viver com relativa dignidade, tem que trabalhar em duas escolas, exercendo dois cargos públicos, o que lhe toma 

grande parte de seu tempo. E, mesmo trabalhando tanto assim, o professor, conforme a Lei 21.058/2013, recebe 

por cada uma dessas atividades, em uma cargo-horária de 24 horas semanais, um subsídio de R$ 1.455,30, valor 

que dificulta o comer, o vestir, o pagar suas contas e tributos e custeio de cursos de capacitação, conjuntamente. 

Cabendo pelo menos ao Estado, uma vez que não remunera seus profissionais de forma devida, proporcionar as 

capacitações necessárias para o melhor desempenho de docência. 
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DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 11 61% 2 40% 5 83% 4 100% 

Não 7 39% 2 40% 1 17% 0 0% 

Abstenções 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 

 

As disciplinas de Artes e Inglês, justamente as de menor carga horaria, apresentaram 

um percentual satisfatório no quesito interesse em se capacitar na temática ambiental. 

Português e Educação física ficaram abaixo do quartil eleito como mínimo (75%). 

Para os professores que demonstraram interesse em se capacitar, foi perguntado o 

motivo pelo qual ainda não se capacitaram. A maioria deles citou a ausência de tempo, 

oportunidade, informação, oferta, recurso e planejamento. 

 

12ª questão: Na questão de número doze, foi perguntado aos professores se tinham ciência dos 

motivos que levaram a Organização das Nações Unidas - ONU a se reunir em convenções 

como Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Rio de Janeiro (1992) e outras. O objetivo dessa 

pergunta foi justamente medir o conhecimento dos docentes acerca do tema educação 

ambiental, pois entende esta pesquisa que qualquer capacitação nesse sentido tem por 

obrigação mencionar, no mínimo, os principais eventos que antecederam a consolidação desse 

instituto. Conforme a tabela: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 13 72% 1 20% 4 67% 4 100% 

Não 5 28% 3 60% 2 33% 0 0% 

Abstenções 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 

 

Somente os professores da disciplina Inglês obtiveram o percentual desejável. Para 

esta pesquisa, é fundamental para qualquer pessoa que se proponha a trabalhar em defesa do 

meio ambiente conhecer não apenas os motivos que desencadearam as conferências 

internacionais sobre o meio ambiente e, em específico, sobre educação ambiental, mas 

também conhecer o conteúdo existente em suas declarações. Tais conhecimentos são 

necessários para fundamentar os argumentos pró-ambientais e se constituem em um primeiro 

caminho para a capacitação na temática. 
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13ª questão: Dando continuidade à análise específica da capacitação em educação ambiental, 

sendo a resposta da questão doze positiva, a décima terceira questão objetivou saber se o 

docente já leu ou estudou alguma dessas convenções. Conforme a pesquisa: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 8 44% 0 0% 1 17% 1 25% 

Não 7 39% 4 80% 4 66% 3 75% 

Abstenções 3 17% 1 20% 1 17% 0 0% 

 

Das disciplinas que compõem esta área de conhecimento, nenhuma atingiu o 

percentual considerado suficiente no que se refere à leitura ou ao estudo do conteúdo contido 

nas declarações que tratam do meio ambiente. Esse resultado demonstra certo desinteresse dos 

docentes relativamente ao tema, uma vez que, na internet, é possível pesquisar facilmente 

sobre essas declarações, não necessitando eles da realização de cursos para isso. 

Por fim, ainda tratando da capacitação em educação ambiental, foi questionado aos 

docentes se eles tinham conhecimento das obrigações legais pertinentes à educação ambiental. 

A observância de tais obrigações é devida não só pelas escolas, como também por todo o 

sistema educacional do Estado de Minas Gerais, pois, conforme o art. 3º da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº. 4.657 de 1942, “Ninguém se escusa de 

cumprir a lei, alegando que não a conhece”. Os resultados tabelados foram: 

 

DISCIPLINA:  Português 18 Ed. Física 5 Artes 6 Inglês 4 

Sim 4 22% 1 20% 3 50% 2 50% 

Não 14 78% 3 60% 3 50% 2 50% 

Abstenções 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 

 

O conhecimento das obrigações legais impostas aos órgãos públicos e a toda 

coletividade é necessário às pretensões protetivas ao meio ambiente. O conhecer a lei 

proporciona aos professores subsídios para o exercício da cidadania, e que possui como forma 

de expressão o poder exigir das autoridades o cumprimento das obrigações legais. Esse 

mesmo conhecimento também atua como legitimador e, ao mesmo tempo, norteador da 

prática docente no exercício de sua atividade. Qualquer cidadão que possua conhecimento de 

seus direitos e de suas obrigações exercerá sua profissão com maior segurança, pois é sabedor 

dos limites de sua atuação, bem como do alcance das exigências a ele impostas. 
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Com base nisso, procurou-se verificar o conhecimento dos professores acerca das 

obrigações legais sobre educação ambiental impostas às escolas e a todo sistema educacional 

do Estado de Minas Gerais. Os resultados encontrados foram insuficientes, pois nenhuma 

disciplina conhece de forma satisfatória os preceitos legais acerca da educação ambiental. 

 

9.2.2 Pesquisa com os professores da área de conhecimento da Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias  

 

Para não ficar repetitivo, nas análises das duas áreas de conhecimento seguintes, este 

trabalho optou por não especificar os objetivos fundantes das questões aplicadas, bem como 

mencionar opiniões gerais comuns a todas as áreas, como o fez na análise dos dados 

referentes à área da Linguagem, Códigos e suas Tecnologias.  Sendo assim, apenas limitar-se-

á em analisar os conteúdos contidos nas tabelas e, sendo o caso, fazer algumas considerações 

pertinentes. 

Esta área do conhecimento é composta pelas disciplinas Matemática, Física, Química 

e Biologia. No que tange à pesquisa, neste grupo foram entrevistados 63 professores, sendo 

25 pertencentes à Matemática, 10 que lecionam Física, 18 que ministram o conteúdo de 

Química e 10 responsáveis por lecionar Biologia. 

 

1ª questão: Na primeira questão, os professores foram questionados acerca de sua avaliação 

sobre a abordagem do conteúdo ambiental em sua disciplina: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Nenhuma 7 28% 0 0% 0 0% 0 0% 

Insatisfatória 4 16% 2 20% 3 17% 0 0% 

Regular 10 40% 6 60% 6 33% 0 0% 

Boa 4 16% 2 20% 7 39% 6 60% 

Ótima 0 0% 0 0% 2 11% 4 40% 

 

No que concerne à esta área de conhecimento, somente a Matemática não aborda o 

conteúdo ambiental de forma suficiente, tendo apenas 56% de seus professores trabalhado 

satisfatoriamente a temática ambiental em sua atividade. Disciplinas como a Física e a 

Química tiveram seus professores, em média superior a 80%, trabalhando o conteúdo 

ambiental de forma suficiente; e, na Biologia, 100% dos professores afirmaram trabalhar a 
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variável ambiental em suas atividades. Pode-se dizer que essa atuação significativa se deve à 

afinidade que as Ciências Biológicas possuem com a temática meio ambiente.  

O percentual obtido com as respostas dos professores de Matemática não é bom. 

Apenas 56% dos docentes pesquisados trabalham o conteúdo ambiental satisfatoriamente, 

28% não trabalham as questões ambientais em suas aulas e 16% trabalham o conteúdo meio 

ambiente de forma insatisfatória. Esses resultados podem advir das dificuldades dos 

professores dessa disciplina contextualizarem no seu conteúdo as questões ambientais, ainda 

que estas venham sendo, cada vez mais, discutidas com base em cálculos (taxa de 

desmatamento, emissões de CO2, geração de resíduos, poluentes, redução de vazão, etc.). 

Todavia, conforme mencionado anteriormente, essas dificuldades não podem servir de escudo 

e, com isso, legitimar a inercia dessa ciência nesse sentido. 

 

2ª questão: Na questão de número dois, procurou-se verificar os conteúdos preferencialmente 

trabalhados pelos docentes pesquisados: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Água 10 40% 8 80% 17 94% 10 100% 

Ar 3 12% 4 40% 5 28% 6 60% 

Solo 3 12% 2 20% 0 0% 8 80% 

Resíduo 5 20% 2 20% 5 28% 7 70% 

Aquecimento Global 10 40% 7 70% 6 33% 10 100% 

Desmatamento 11 44% 4 40% 2 11% 10 100% 

Outros 6 24% 5 50% 2 11% 3 30% 

 

Novamente se percebe que a influência da crise hídrica vivida pela população 

nacional nesses últimos anos requereu dos docentes pesquisados uma atenção maior. Com 

exceção da Matemática, esse tema é abordado satisfatoriamente pelas disciplinas restantes, 

sendo trabalhado, em média, por mais de 90% dos professores de Física, Química e Biologia.  

 O desmatamento, cuja importância foi salientada na análise anterior, só é abordado 

de forma suficiente pelos professores de Biologia, fato que pode demonstrar não só o 

desconhecimento dos demais docentes sobre a relação existente entre o desmatamento e a 

crise hídrica, como também a não observância das orientações do PCNs no sentido de realizar 

trabalhos em educação utilizando questões atuais e cotidianas. 

Se se considerar a necessidade de trabalhar questões ambientais pertinentes à 

localidade e à realidade vivida pela população belo-horizontina, conforme salientando 
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anteriormente por esta pesquisa, assuntos como a qualidade do ar e o acúmulo de resíduos 

poderiam e deveriam ser trabalhados com maior frequência. Note que, até mesmo em 

Biologia, essas questões não são abordadas de forma suficiente, pois nenhuma das disciplinas 

atingiu o percentual mínimo de 75%. 

Outros temas relativos ao meio ambiente são também trabalhados pelos professores 

pesquisados. Conforme as informações apuradas, alguns professores de Biologia trabalham 

conteúdos relacionados às funções ecossistêmicas e a Física aborda temas ligados à questão 

da energia.  

Vale destacar o argumento manifestado por um professor de Matemática que afirmou 

não trabalhar o conteúdo ambiental uma vez que esse não pertence à sua disciplina. 

Argumentos como esse favorecem o distanciamento entre a escola e a problemática ambiental 

e blindam disciplinas, como a Matemática, da necessidade de contextualizar seus conteúdos 

com a realidade vivida pelos discentes. Isso é fruto de um sistema cartesiano decadente que 

contribuiu, por quase quatro séculos, com o péssimo rendimento da educação e com o 

afastamento do homem para as questões ambientais. 

 

3ª questão: Na terceira questão foi questionada a forma como são ministrados esses 

conteúdos, interrogando quais são os recursos pedagógicos utilizados para tal abordagem. 

Veja a tabela: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Material escrito 13 52% 5 50% 11 61% 10 100% 

Vídeo 6 24% 5 50% 8 44% 4 40% 

Trabalho de Campo 1 4% 1 10% 0 0% 2 20% 

Outros 3 12% 3 30% 2 11% 3 30% 

 

Incorrendo na mesma situação de não aplicabilidade do percentual adotado como 

mínimo, as disciplinas desta área de conhecimento utilizam preferencialmente o material 

escrito e o recurso audiovisual. Outros recursos pedagógicos também são usados pelos 

professores, tais como a realização de debates e o trabalho de conscientização. Observa-se que 

os trabalhos de campo são pouco desenvolvidos, mesmo podendo ser o ambiente da própria 

escola e do seu entorno utilizados facilmente. 

 

4ª questão: A quarta questão abordou o critério utilizado para definir os conteúdos a serem 

lecionados. Os resultados foram: 
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DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Realidade vivida pelos alunos 7 28% 7 70% 10 56% 7 70% 

Divulgação midiática 8 32% 3 30% 8 44% 7 70% 

Afinidade, conhecimento ou Interesse 3 12% 3 30% 3 17% 5 50% 

Orientação superior 1 4% 1 10% 0 0% 0 0% 

Outros 3 12% 1 10% 3 17% 1 10% 

 

Aqui se mantém a impressão de descompromisso com os PCNs observado na análise 

da área de conhecimento da Linguagem, Códigos e suas Tecnologias. Ao observar a tabela 

acima, percebe-se que todas as disciplinas, no quesito “Realidade vivida pelos alunos” como 

critério para a seleção dos conteúdos a serem lecionados, não atingiram o percentual 

convencionado. Também a alternativa “Divulgação mídiática”, que na maioria dos casos trata 

de situações reais enfrentadas por uma determinada comunidade, não alcançou o quartil 

considerado suficiente por nenhuma dessas disciplinas. 

 

5ª questão: Na quinta questão, foi perguntado aos professores se eles tinham conhecimento se 

outro colega trabalhava o conteúdo ambiental em sua escola. Veja o resultado: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 10 40% 6 60% 6 33% 8 80% 

Não 15 60% 4 40% 12 67% 2 20% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De acordo com os dados apresentados, a maioria dos professores não possuem o 

suficiente conhecimento acerca do trabalho da variável ambiental realizado por outras 

disciplinas. Somente a Biologia superou em 80% o percentual considerado suficiente. Esses 

dados demonstram que também nesta área é necessário melhorar a comunicação, a interação 

entre as disciplinas. 

Os professores que afirmaram conhecer o conteúdo ambiental desenvolvido por 

outras disciplinas disseram que os conteúdos mais trabalhados foram a água, ecologia e 

energia. 

 

6ª questão: A frequência com a qual os conteúdos ambientais são trabalhados pelas escolas foi 

verificada através da sexta questão, cujos dados estão na tabela abaixo: 
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DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sistematicamente 11 44% 8 80% 14 78% 9 90% 

Datas comemorativas 7 28% 1 10% 3 17% 1 10% 

Abstenções 7 28% 1 10% 1 5% 0 0% 

 

Os dados tabelados nesta área demonstram que o conteúdo ambiental é desenvolvido 

sistematicamente durante o ano e de forma satisfatória por três disciplinas, quais sejam, a 

Física, a Química e a Biologia. Mais uma vez a Matemática é insuficiente, pois não alcançou 

o percentual mínimo considerado. Com esses dados, percebe-se um maior comprometimento 

desta área com a temática ambiental do que a área da Linguagem, Códigos e suas 

Tecnologias, pois nessa apenas uma disciplina, Educação Física, realiza a abordagem 

sistêmica. 

Quanto às datas comemorativas em que se trabalha o conteúdo ambiental nas escolas 

são elas: a Semana do Meio Ambiente, o Dia da Água e a Semana da Cultura. 

 

7ª questão: Já a sétima questão procurou informar se nessas datas comemorativas há o 

desenvolvimento de alguma atividade. Conforme tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 8 32% 1 10% 10 56% 5 50% 

Não 6 24% 3 30% 8 44% 4 40% 

Abstenções 11 44% 6 60% 0 0% 1 10% 

 

8ª questão: Sobre o conhecimento dos professores acerca do programa Ambientação, os dados 

obtidos na questão de número oito foram:  

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 2 8% 2 20% 1 6% 3 30% 

Não 20 80% 8 80% 17 94% 7 70% 

Abstenções 3 12% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De acordo com a tabela acima, o conhecimento das disciplinas desta área em relação 

ao programa Ambientação não é satisfatório. Até mesmo a disciplina de Biologia apresentou 

um percentual muito abaixo do esperado. O Ambientação, conforme já mencionado, é uma 

boa alternativa para os docentes poderem conhecer um pouco mais sobre a educação 

ambiental. Todavia, parece que ele também não vem sendo utilizado por esta área de 
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conhecimento, pois nenhum docente afirmou utilizar ou ter utilizado os materiais 

disponibilizados pelo programa Ambientação, o que caracteriza grande desconhecimento de 

farta produção de material para educação ambiental pelo próprio Estado, disponível inclusive 

na internet.  

 

9ª questão: Na questão nove, esta pesquisa questionou se os docentes já participaram de 

algum curso, projeto ou programa de capacitação, oferecido pela SEE ou Regional à qual 

pertencem, que abordasse a questão ambiental. Conforme a tabela abaixo, as respostas foram 

as seguintes: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 3 12% 2 20% 3 17% 5 50% 

Não 22 88% 8 80% 15 83% 5 50% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Os percentuais obtidos com esse questionamento demonstram que uma quantidade 

pouco expressiva dos professores pesquisados já participou de alguma forma de capacitação 

oferecida pelo Estado de Minas Gerais. Muito embora as Ciências Biológicas serem 

inerentemente ligadas quase a totalidade das questões ambientais, não significa que os 

docentes dessa área estejam dispensados de se capacitarem.  

Os professores que não se capacitaram, que em média constituem 75% dos 

professores pesquisados nesta área de conhecimento, alegaram como motivo a falta de 

informação, seguida da falta de tempo, oportunidade, oferta e, por último, a falta de interesse. 

Especificamente os professores de Física e Química enfatizaram o não oferecimento de algum 

curso, projeto ou programa de capacitação por parte do Estado mineiro. Esse motivo é 

verdadeiro e foi confirmado pela própria SEE. 

 Para esta pesquisa, devido a transversalidade contida na temática ambiental, a não 

ser que seja um curso de capacitação específico para uma determinada disciplina, a 

capacitação realizada por 50% dos professores de Biologia, 20% de Física, 17% de Química e 

12% de Matemática serviria para qualquer professor se capacitar.  

Por outro lado, dependendo da periodicidade ou o memento em que foram realizadas 

essas capacitações, pode-se deduzir que os professores entrevistados, ressalvada a ausência de 

interesse, não puderam realizá-las devido à falta de informação, oportunidade ou por não 

comporem o quadro de professores à época do oferecimento, pois, desde os anos 2000, não há 

curso de capacitação oferecido pela SEE. Todavia, diante da relevância do tema, tais 
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circunstâncias não poderiam justificar o elevado percentual de professores não capacitados. 

Por último, alguns professores de Matemática justificaram a ausência de capacitação 

argumentando não ser o meio ambiente sua área de atuação. Quanto a esse questionamento, 

remete-se à mesma crítica feita na análise da questão de número dois. 

 

10ª questão: Na questão de número dez, perguntou ao professor se ele já se capacitou na 

temática meio ambiente custeando por conta própria o curso, projeto ou programa de 

capacitação. Veja: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 2 8% 3 30% 4 22% 6 60% 

Não 23 92% 7 70% 14 78% 4 40% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

De acordo com os dados obtidos neste questionamento, apesar de 60% dos 

profissionais em Biologia terem se capacitado utilizando-se de recursos próprios, nenhuma 

das disciplinas pesquisadas alcançou o percentual considerado suficiente por esta pesquisa. 

Conforme os professores que não puderam patrocinar sua capacitação, a falta de 

recursos financeiros foi o argumento mais utilizado. Em seguida vieram a ausência de tempo, 

interesse, oportunidade, oferta e informação a respeito. Quanto à falta de recursos financeiros, 

tempo e oferta, conforme já salientado, são de fato justificativas plausíveis. No entanto, a 

ausência de interesse e informação demonstram uma perigosa despreocupação por parte 

desses docentes com a questão ambiental. 

 

11ª questão: Na décima primeira questão, abordou-se especificamente o interesse do docente 

em se capacitar na temática meio ambiente. Segundo as respostas tabeladas: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 12 48% 9 90% 12 67% 8 80% 

Não 11 44% 1 10% 6 33% 2 20% 

Abstenções 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Os professores de Física e Biologia demonstraram de forma satisfatória ter interesse 

em se capacitar na temática ambiental. Já os professores de Química e Matemática não 

atingiram o quartil esperado (75%). Nesse questionamento, havendo uma resposta positiva, 
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foi solicitado que o docente especificasse o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o professor não se 

capacitou. De acordo com esses docentes, a falta de tempo foi a mais levantada, seguida da 

ausência de oportunidade, recursos, oferta e, por fim, uma novidade, a instituição na qual 

determinados professores lecionam não libera o profissional para realizar cursos de 

capacitação, fato incompatível com a necessidade de se promover uma educação de 

qualidade.  

 

12ª questão: Para avaliar o conhecimento que os docentes possuem em educação ambiental, 

foi perguntado na questão doze acerca dos motivos que levaram a ONU reunir-se em 

conferências, como Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Rio de Janeiro (1992) e outras. 

Conforme a tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 17 68% 8 80% 12 67% 9 90% 

Não 7 28% 2 20% 6 33% 1 10% 

Abstenções 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Somente os professores que lecionam as disciplinas Física e Biologia tiveram 

percentuais considerados suficientes. Mesmo não tendo alcançado o mínimo exigido por este 

trabalho, destaca-se a disciplina de Matemática cujos professores obtiveram um percentual 

superior ao atingido pela disciplina de Química. Para esta pesquisa, tal resultado é expressivo, 

uma vez que a Matemática, em relação à Química, vem apresentando possuir menor afinidade 

com a temática ambiental. Temas como poluição do ar e das águas, combustão de resíduos, 

mineração, entre outros, são bem mais evidentes de se adequarem à Química do que à 

Matemática. 

 

13ª questão: Sendo a questão dose positiva, a questão de número treze deu continuidade à 

análise específica da capacitação em educação ambiental, ao questionar os professores 

pesquisados se eles já leram ou estudaram alguma dessas convenções. Conforme a pesquisa: 

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 10 40% 6 60% 8 44% 9 90% 

Não 9 36% 2 20% 7 39% 1 10% 

Abstenções 6 24% 2 20% 3 17% 0 0% 
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Aqui, somente a disciplina de Biologia alcançou o percentual desejado. Quanto às 

disciplinas de Matemática e Química, apesar de o percentual de professores da primeira ter 

demonstrado conhecer mais os motivos desencadeantes das conferências internacionais (68% 

para 67%), os professores de Química aparentaram ter lido e/ou estudado mais esses motivos 

(44% para 40%).    

 

14ª questão: Por último, a questão quatorze questionou os professores acerca de seu 

conhecimento em relação às obrigações impostas pelo ordenamento jurídico pátrio no que 

concerne à educação ambiental. Os resultados foram os seguintes:  

 

DISCIPLINA:  Matemática 25 Física 10 Química 18 Biologia 10 

Sim 12 48% 6 60% 8 44% 8 80% 

Não 11 44% 4 40% 10 56% 2 20% 

Abstenções 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

O conhecimento dos direitos e obrigações trazidos pelo ordenamento jurídico 

brasileiro constitui subsídio fundamental para o professor no exercício diário de suas 

atividades. Esse conhecimento permite aos docentes atuarem com mais segurança, exercendo 

com respaldo a cidadania, uma vez que esta se constitui também no ato de exigir ações, 

respostas e recursos das autoridades às quais estão sujeitos. Para essa exigência é importante 

que se conheça a lei. No entanto, no que se refere a este conhecimento, as disciplinas que 

compõem esta área de conhecimento, ressalvada a Biologia, não atingiram o quartil 

convencionado (75%).  

 

9.2.3 Pesquisa com os professores da área de conhecimento das Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 

 

Seguindo o mesmo critério adotado na análise anterior, segue a avaliação dos dados 

obtidos com o questionário aplicado aos professores da área de conhecimento denominada de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. Neste grupo, composto pelas disciplinas de Geografia, 

História, Filosofa e Sociologia, participaram 54 professores, sendo 18 responsáveis por 

lecionar Geografia, 17 docentes de História, 12 professores atuam na área da filosofia e 7 

professores que ensinam Sociologia. 
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1ª questão: Quanto à primeira questão, foi perguntado aos professores como eles avaliam a 

abordagem do conteúdo ambiental em sua disciplina. Conforme a tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Nenhuma 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 

Insatisfatória 4 22% 6 35% 3 25% 2 29% 

Regular 6 33% 7 41% 6 50% 3 43% 

Boa 5 28% 3 18% 2 17% 2 29% 

Ótima 3 17% 1 6% 0 0% 0 0% 

 

As disciplinas que compõem esta área do conhecimento têm ou já tiveram, como 

objeto de estudo a figura do homem e/ou as consequências de suas ações. Diante dessa 

característica, é muito importante para as pretensões em educação ambiental que tais 

disciplinas abordem com mais ênfase o conteúdo ambiental, pois, se é através da ação desse 

homem que se desencadeia parte considerável dos problemas ambientais, e se é com a 

educação que se pretende melhorar a qualidade ambiental, faz-se coerente que essas 

disciplinas, cujo objeto é compreender o homem, suas práticas sociais, as consequências de 

seus atos pretéritos e o mundo sociopolítico que ele habita, atuem com mais frequência nesse 

sentido. 

Diante desse potencial formador e norteador de condutas, esta pesquisa esperava que 

a Geografia, a História, a Filosofia e a Sociologia promovessem uma educação para o 

ambiente que abordasse a questão ambiental de forma suficiente. Todavia, de acordo com os 

dados tabelados, somente a disciplina de Geografia alcançou o percentual considerado 

suficiente. Disciplinas como Filosofia e Sociologia, ambas diretamente ligadas, 

respectivamente, à forma como o homem compreende algo e se interagem em sociedade, não 

trabalham o tema meio ambiente satisfatoriamente.  

 

2ª questão: Na segunda questão, foi questionado aos participantes sobre os conteúdos 

preferencialmente trabalhados: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Água 18 100% 10 59% 6 50% 5 71% 

Ar 11 61% 0 0% 1 8% 2 29% 

Solo 13 72% 3 18% 1 8% 1 14% 

Resíduo 10 56% 2 12% 1 8% 2 29% 

Aquecimento Global 14 78% 12 71% 7 58% 2 29% 
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Desmatamento 16 89% 7 41% 7 58% 3 43% 

Outros 3 17% 1 6% 5 42% 1 14% 

 

Considerando o fato de a sociedade brasileira estar vivendo uma séria crise hídrica, 

esperava-se que essa área de conhecimento abordasse com mais ênfase essa questão, no 

entanto, os percentuais por ela alcançados demonstraram o contrário. Somente a disciplina de 

Geografia aborda destacadamente a questão da água com suficiência. Essa disciplina também 

aborda o aquecimento global e o desmatamento de forma satisfatória. 

A abordagem das questões ambientais pelas disciplinas de História, Filosofia e 

Sociologia, em todas as alternativas trazidas pelo questionário, não alcançou o terceiro quartil 

(75%), considerado por esta pesquisa como suficiente para o desenvolvimento do conteúdo 

ambiental. O mais próximo que a disciplina de História chegou foi ao percentual de 71% dos 

professores trabalhando o aquecimento global; a Filosofia conseguiu atingir o percentual 

máximo de 58%, trabalhando o aquecimento global e o desmatamento; e a Sociologia, 

alcançou o 71% de professores que abordam a água em seus conteúdos.  

Diante da relevância dessas disciplinas para a formação e orientação do aluno 

cidadão, tais resultados são dissonantes das orientações trazidas pelos PCNs e pela doutrina 

educacional. 

 

3ª questão: A terceira questão perguntou acerca da forma como é abordado o conteúdo 

ambiental, questionando os recursos pedagógicos utilizados para essa finalidade. Veja a 

tabela: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Material escrito 18 100% 9 53% 7 58% 5 71% 

Vídeo 13 72% 8 47% 4 33% 3 43% 

Trabalho de Campo 5 28% 0 0% 0 0% 1 14% 

Outros 2 11% 4 24% 5 42% 2 29% 

 

Em todas as disciplinas, o material escrito obteve um percentual maior de uso. O 

segundo recurso mais utilizado foi o audiovisual. Os professores de Filosofia afirmaram 

utilizarem-se de aulas expositivas como sendo outro tipo de recurso pedagógico. 

 

4ª questão: A quarta questão abordou o critério utilizado para definir os conteúdos a serem 

lecionados: 
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DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Realidade vivida pelos alunos 10 56% 6 35% 6 50% 1 14% 

Divulgação midiática 12 67% 7 41% 8 67% 2 29% 

Afinidade, conhecimento ou interesse 3 17% 3 18% 1 8% 4 57% 

Orientação superior 3 17% 4 24% 1 8% 1 14% 

Outros 3 17% 0 0% 3 25% 3 43% 

 

Os dados obtidos com as respostas aumentaram a suspeita iniciada na análise dessa 

mesma questão, só que na primeira área de conhecimento. Na ocasião percebeu-se um 

distanciamento dos docentes daquela área relativamente às recomendações dos PCNs e da 

doutrina educacional pátria no sentido de considerar a realidade vivida pelos alunos, retirando 

do cotidiano destes os temas necessários para o processo de ensino-aprendizagem. 

Esse referido distanciamento também foi percebido na área de conhecimento das 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Agora, ao perceber que as quatro 

disciplinas pertencentes às Ciências Humanas e suas Tecnologias não alcançaram o percentual 

mínimo exigido em todas as alternativas trazidas pela questão, principalmente, nas duas 

primeiras alternativas, observa-se que os profissionais que trabalham na educação em Minas 

Gerais não estão atento às orientações dos PCNs. 

  

5ª questão: Na questão de número cinco, perguntou-se aos professores se eles conheciam 

outro professor que trabalhava as questões ambientais na escola. Analisando os dados 

coletados, chegou-se à seguinte tabela:  

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 11 61% 8 47% 10 83% 3 43% 

Não 7 39% 9 53% 2 17% 4 57% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Somente a disciplina de Filosofia atingiu o percentual satisfatório, pois 83% de seus 

professores afirmaram ter conhecimento do desenvolvimento do conteúdo ambiental por 

outros professores. Quanto as demais disciplinas, concluiu-se também a necessidade de uma 

comunicação melhor entre elas.  

Na hipótese de ser positiva a resposta da quinta questão, foi questionado aos 

professores quais eram os conteúdos trabalhados pelos demais professores. De acordo com as 

respostas, os conteúdos são a água, o desmatamento, o solo e a reciclagem. 
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6ª questão: Já com relação à frequência com que o conteúdo ambiental é trabalhado, a sexta 

questão permitiu verificar se esse trabalho é exercido de forma sistemática durante o ano ou se 

apenas em datas comemorativas. Sendo somente em datas comemorativas, perguntou-se quais 

datas são essas: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sistematicamente 16 88% 11 65% 8 67% 7 100% 

Datas comemorativas 1 6% 2 12% 3 25% 0 0% 

Abstenções 1 6% 4 23% 1 8% 0 0% 

 

Com base nesses dados, é possível perceber que a Geografia superou o percentual 

mínimo adotado. Já a História e a Filosofia não atingiram os 75% considerados como 

necessários para as pretensões ambientais. Na Sociologia, de acordo com os seus professores, 

100% de seus docentes trabalham sistematicamente o conteúdo ambiental durante o ano. É, no 

mínimo, curioso tal constatação, uma vez que esta disciplina não alcançou o percentual 

exigido quando questionado acerca da abordagem que ela faz do mesmo conteúdo. No mais 

ela não atingiu o percentual exigido quando inquirida sobre os conteúdos preferencialmente 

por ela trabalhados e, tampouco, sobre a metodologia aplicada. Quanto às datas 

comemorativas, essas são o Dia da Árvore, o Dia do Meio Ambiente e o Dia da Água. 

 

7ª questão: A questão de número sete procurou informar se nessas datas comemorativas, 

desenvolve-se alguma atividade. De acordo com a tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 7 39% 4 24% 7 58% 2 29% 

Não 4 22% 6 35% 5 42% 5 71% 

Abstenções 7 39% 7 41% 0 0% 0 0% 

 

8ª questão: Sobre o programa Ambientação, o resultado dos dados obtidos na oitava questão 

foi: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 6 33% 1 6% 1 8% 2 29% 

Não 12 67% 16 94% 11 92% 5 71% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Aqui também os dados coletados levam a crer que a SEE não estendeu aos seus 

professores o programa de educação ambiental denominado de Ambientação, somente 29% 

dos professores pesquisados afirmaram conhecer esse programa. 

 

9ª questão: A questão nove questionou os professores se eles já participaram de algum curso, 

projeto ou programa de capacitação na temática ambiental oferecido pela SEE ou Regional a 

qual pertencem. Os resultados foram estes:  

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 6 33% 1 6% 2 17% 0 0% 

Não 12 67% 16 94% 10 83% 7 100% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Nenhuma das disciplinas pesquisadas alcançou o percentual de 75%. Além do baixo 

percentual obtido por esta área, a disciplina Sociologia, que trabalha justamente o 

comportamento humano no ambiente social, o resultado não é favorável. Conforme os dados 

demonstrados, 100% dos professores de Sociologia não participaram de nenhum curso, 

projeto ou programa de capacitação oferecido pelo Estado. 

De acordo com os professores pequisados, o motivo para eles não terem se 

capacitado foi, primeiramente, a falta de informação, seguido da ausência de oferta e 

oportunidade; e, por fim, argumentos como não possuir interesse e não contemplar a área de 

atuação também ocorreram. Quanto a este último argumento, ele foi utilizado por um 

professor de História, que talvez desconheça o fato de a própria disciplina de História relatar, 

em seus conteúdos, alguns episódios de maior desmatamento ocorrido no Brasil, a expansão 

territorial e a urbanização. 

 

10ª questão: Na décima questão, foi perguntado aos professores se eles já custearam algum 

curso, projeto ou programa de capacitação na temática ambiental. Se negativo, por quê? Ver 

tabela:  

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 11 61% 5 29% 2 17% 0 0% 

Não 7 39% 12 71% 9 75% 7 100% 

Abstenções 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 
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Também aqui o percentual exigido não foi satisfeito por nenhuma das disciplinas 

pesquisadas. A disciplina que mais se aproximou foi a Geografia na qual 61% dos professores 

pesquisados afirmaram ter custeado por conta própria sua capacitação em matérias 

relacionadas ao meio ambiente. 

Conforme os professores que não puderam patrocinar sua capacitação, os argumentos 

apresentados foram a falta de oportunidade, interesse e informação, seguidos de a falta de 

recursos e tempo. Alguns professores de Sociologia argumentaram ainda que o meio ambiente 

não se aplica à sua disciplina, bem como a sua área não possui capacitação em meio ambiente.  

Todo agir do homem impacta o meio ambiente; e o somatório desse agir, 

consubstanciado nas relações estabelecidas entre a sociedade e o meio ambiente, tende a 

agravar esses problemas. Atualmente, os impactos significativos impostos à natureza são 

tratados como problemas socioambientais, pois decorrem da relação estabelecida entre a 

sociedade (nessa inclusos todos os problemas de ordem social, tais como a ausência de 

saneamento, águas residuais, utilização de agrotóxicos, impermeabilização do solo, acúmulo 

de resíduos sólios, etc.) e o meio ambiente. O equilíbrio ambiental é necessário para o 

desenvolvimento das relações sociais ocorridas no mundo. Ele, em termos de conteúdo, 

constitui-se tema tão importante quanto os ensinamentos de Marx, Weber, Comte, Engels e 

outros grandes teóricos da sociologia. 

 

11ª questão: Na questão onze, esta pesquisa questionou o professor sobre o seu interesse em 

se capacitar na área do meio ambiente: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 15 83% 15 88% 7 58% 2 29% 

Não 3 17% 2 12% 3 25% 5 71% 

Abstenções 0 0% 0 0% 2 17% 0 0% 

 

A não oferta pelo Estado de um curso, projeto ou programa de capacitação pode 

inviabilizar a capacitação dos professores; a falta de recurso financeiro também constitui em 

um motivo que pode impedir esse propósito; falta de tempo, oportunidade e outros, 

dependendo das circunstancias, também tem esse potencial. Agora, ainda que haja oferta, 

recursos, tempo, oportunidade, nada disso será suficiente se não houver no professor o 

interesse em conhecer as questões relativas ao ambiente. 

Os dados constados na tabela acima demonstram que apenas os docentes das 

disciplinas de Geografia e de História possuem interesse satisfatório em se capacitar nessa 
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temática. As áreas consideradas por esta pesquisa como sendo essenciais para compreender o 

homem, bem como entender suas ações dentro de um determinado grupo social e, ainda, 

dentro do meio ambiente, obtiveram percentuais pouco satisfatórios. 

 

12ª questão: A questão de número doze perguntou aos professores se eles conheciam os 

motivos determinantes para a realização das conferências internacionais voltadas para o meio 

ambiente, tais como Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Rio de Janeiro (1992) e outras. 

Conforme a tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 15 83% 14 82% 9 75% 4 57% 

Não 3 17% 3 18% 1 8% 3 43% 

Abstenções 0 0% 0 0% 2 17% 0 0% 

 

Nesse questionamento, as disciplinas de Geografia, História e Filosofia tiveram um 

percentual satisfatório ao afirmarem conhecer os motivos desencadeadores das conferências 

internacionais sobre o meio ambiente. Resta, entretanto, saber se esse conhecimento se 

converteu em interesse em ler e/ou estudar as declarações delas decorrentes. 

 

13ª questão: Aos professores que afirmaram conhecer os motivos desencadeadores dessas 

conferencias, na décima terceira questão foi perguntado se eles as leram e/ou estudaram.  

Conforme os dados pesquisados: 

  

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 13 72% 9 53% 4 33% 4 57% 

Não 3 17% 8 47% 6 50% 2 29% 

Abstenções 2 11% 0 0% 2 17% 1 14% 

 

Nenhuma das disciplinas obteve o percentual considerado como mínimo por esta 

pesquisa. A disciplina de Geografia foi a que mais se aproximou, apresentando um percentual 

de 72% dos professores que já leram e/ou estudaram o conteúdo dessas conferências. O 

simples fato de conhecer esses motivos talvez seja suficiente para o cidadão comum, talvez. 

Todavia, o apenas conhecer não basta para aqueles cuja missão é influenciar, ensinar, 

trabalhar a mente humana em prol de uma sociedade melhor, um ambiente equilibrado.   
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14ª questão: Por fim, a décima quarta questão procurou verificar se os professores tinham 

conhecimento das obrigações legais a respeito do instituto da educação ambiental a qual não 

só as escolas, mas também todo o sistema educacional do Estado de Minas Gerais estão 

sujeitos. De acordo com as respostas obtidas: 

 

DISCIPLINA:  Geografia 18 História 17 Filosofia 12 Sociologia 7 

Sim 16 89% 7 41% 6 50% 4 57% 

Não 2 11% 10 59% 4 33% 3 43% 

Abstenções 0 0% 0 0% 2 17% 0 0% 

  

Apenas os professores da disciplina de Geografia apresentaram um percentual 

satisfatório, qual seja, 89%.  

 

9.2.4 Análise geral da pesquisa de campo realizada nas três áreas do conhecimento 

 

Neste tópico, partir-se-á para a análise conjunta dos dados obtidos pelas três áreas de 

conhecimento pesquisadas. Objetiva-se com essa abordagem compreender de forma geral os 

resultados trazidos pela pesquisa a fim de encontrar subsídios que possibilitem, nas 

conclusões, verificar se três dos cinco fundamentos considerados como essenciais para a 

promoção da educação ambiental estão sendo satisfeitos. 

Para melhor compreensão das tabelas abaixo, entende-se por LCT a área de 

conhecimento da Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; CNMT corresponde à área de 

conhecimento destinada às Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias; CHT significa 

a área de conhecimento das Ciências Humanas e suas tecnologias; e, por fim, T.PROF 

corresponde ao total de professores pesquisados. 

 

1ª questão: Quanto à primeira questão, foi perguntado aos professores como eles avaliam a 

abordagem do conteúdo ambiental em sua disciplina: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Nenhuma 3 9% 7 11% 1 2% 11 7% 

Insatisfatória 4 12% 9 14% 15 28% 28 19% 

Regular 13 39% 22 35% 22 41% 57 38% 

Boa 11 33% 19 30% 12 22% 42 28% 

Ótima 2 6% 6 10% 4 7% 12 8% 
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De acordo com a análise das três áreas de conhecimento, 74% dos 150 professores 

pesquisados, ou seja, 111 professores, trabalham satisfatoriamente o conteúdo ambiental em 

suas disciplinas. Para esta pesquisa, o quartil tido como ideal para considerar suficiente a 

abordagem da questão ambiental nas escolas é de 75%. Sendo assim, verifica-se que o trato 

com as questões ambientais, em uma análise global, no universo pesquisado, pode ser 

considerado razoável.  

 

2ª questão: Na segunda questão, foi questionado aos participantes sobre os conteúdos 

preferencialmente trabalhados: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Água 21 64% 45 71% 39 72% 105 70% 

Ar 6 18% 18 29% 14 26% 38 25% 

Solo 4 12% 13 21% 18 33% 35 23% 

Resíduo 7 21% 19 30% 15 28% 41 27% 

Aquecimento Global 15 45% 33 52% 35 65% 83 55% 

Desmatamento 15 45% 27 43% 33 61% 75 50% 

Outros 4 12% 16 25% 10 19% 30 20% 

 

Quanto aos conteúdos preferencialmente trabalhados, nenhum foi abordado de forma 

que se pudesse atingir o desejável (75%), havendo destaque para os temas água, aquecimento 

global e desmatamento. Registra-se que, apesar de todos os professores conhecerem a 

importância dos recursos hídricos, somente 70% dos docentes consideram o tema água em 

suas disciplinas. O desmatamento, tema diretamente ligado à questão hídrica, é trabalhado 

apenas pela metade dos docentes pesquisados. Já a problemática da geração de resíduos 

sólidos, realidade viva experimentada pelos alunos, professores e pela própria escola, foi 

objeto de consideração por somente 27% dos professores. 

Conforme já mencionado, esses resultados não refletem as orientações estabelecidas 

pelos PCNs e os ensinamentos doutrinários desconsiderados por boa parte dos docentes 

pesquisados. A necessidade de se trabalhar com temas atuais, retirados do cotidiano dos 

discentes, não está sendo observada pelos professores. 

 

3ª questão: A terceira questão perguntou acerca da forma como é abordado o conteúdo 

ambiental, questionando, no mais, os recursos pedagógicos utilizados para essa finalidade. 

Veja a tabela: 
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DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Material escrito 21 64% 39 62% 39 72% 99 66% 

Vídeo 8 24% 23 37% 28 52% 59 39% 

Trabalho de Campo 4 12% 4 6% 6 11% 14 9% 

Outros 11 33% 11 17% 13 24% 35 23% 

 

De uma maneira geral, os professores pesquisados têm optado por trabalhar o 

conteúdo ambiental utilizando-se de material escrito e recursos audiovisuais.  

 

4ª questão: A quarta questão abordou o critério utilizado para definir os conteúdos a serem 

lecionados. Tais critérios são: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Realidade vivida pelos alunos 11 33% 31 49% 23 43% 65 43% 

Divulgação midiática 13 39% 26 41% 29 54% 68 45% 

Afinidade, conhecimento ou interesse 6 18% 14 22% 11 20% 31 21% 

Orientação superior 2 6% 2 3% 9 17% 13 9% 

Outros 6 18% 8 13% 9 17% 23 15% 

 

Os dados contidos na tabela ajudam a confirmar a observação feita por esta pesquisa 

na análise geral da segunda questão. Note que temas mais expressivos, “Realidade vivida 

pelos alunos” e a “Divulgação midiática”, que, em geral, permitem a abordagem de questões 

do dia-a-dia, não alcançaram o percentual considerado desejável. Deduz, com isso, que as 

orientações dos parâmetros curriculares, bem como os preceitos propostos por Paulo Freire 

para uma Educação Libertadora não são considerados. 

 

5ª questão: A questão de número cinco perguntou aos professores se eles conheciam outro 

professor que trabalhava a questões ambientais na escola. Analisando os dados coletados, 

percebe-se: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 21 64% 30 48% 32 59% 83 55% 

Não 12 36% 33 52% 22 41% 67 45% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Também o grau de envolvimento, interação entre os docentes não atingiu o suficiente 

para uma avaliação satisfatória (75%). Apenas 55% dos professores pesquisado têm 

conhecimento do desenvolvimento de alguma atividade na temática ambiental realizada por 

outro professor na escola em que trabalha. De acordo com os pesquisados, os conteúdos em 

geral mais trabalhados em ordem dos mais citados para os menos citados são a água, o 

desmatamento, o aquecimento global, a reciclagem, a ecologia e a energia. 

Com esses dados, pode-se entender que não há, de forma suficiente, a necessária 

interação, comunicação entre os professores. Esta falta de integração entre os conteúdos das 

disciplinas reduz a eficiência do processo de ensino-aprendizagem em geral, especialmente 

sobres as questões ambientais que apresentam alto grau de transversalidade.  

A interação, o diálogo, a divulgação dos trabalhos realizados torna pública a temática 

trabalhada e desperta nos demais docentes o interesse em participar, em ajudar o colega de 

profissão nessa empreitada. São muitos os projetos a surgirem através da iniciativa de um 

único docente que, ao comentar os resultados obtidos com os demais colegas no momento do 

café, ou encontrando-se nos corredores da escola, contagia os demais e proporciona o 

desenvolvimento de um proveitoso trabalho interdisciplinar. 

Cita-se como exemplo um simples projeto de Xadrez de iniciativa do professor de 

Educação Física, que resultou na realização de um trabalho interdisciplinar denominado 

Olimpíadas. Este contou com a realização de diversas modalidades esportivas, com relatórios, 

estudos sobre origem, regras de cada modalidade, além de trabalhos estatísticos, alimentação 

dos atletas, entre outros. Para tanto, houve necessidade de divulgação e interação por parte 

dos docentes. A ausência de interação entre os professores compromete o possível 

desenvolvimento de qualquer atividade interdisciplinar. 

 

6ª questão: Já com relação à frequência com que o conteúdo ambiental é trabalhado, a sexta 

questão permitiu verificar se esse trabalho é realizado de forma sistemática durante o ano ou 

somente em datas comemorativas: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sistematicamente  18 55% 42 67% 42 78% 102 68% 

Datas comemorativas 6 18% 12 19% 6 11% 24 16% 

Abstenções 9 27% 9 14% 6 0% 24 16% 

 

De acordo com os dados apresentados, 68% dos professores participantes afirmaram 

trabalhar o conteúdo ambiental sistematicamente durante o ano. Percentual razoável, mas que 
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não atinge o desejável (75%). Entende está pesquisa que, devido a relevância do tema meio 

ambiente, no mínimo 75% dos docentes deveriam trabalhar sistematicamente essas questões 

em suas disciplinas. Para os professores que afirmaram trabalhar o conteúdo ambiental apenas 

nos eventos comemorativos, as datas mais citadas são a Semana do Meio Ambiente, o Dia da 

Água, Semana da Cultura e o Dia da Árvore. 

 

7ª questão: A questão de número sete procurou informar se nessas datas comemorativas 

desenvolve-se alguma atividade, resultado que pode ser visto na tabela abaixo: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 15 45% 24 38% 20 37% 59 39% 

Não 10 30% 21 33% 20 37% 51 34% 

Abstenções 8 25% 18 29% 14 26% 40 27% 

 

Menos da metade dos professores afirmaram realizar atividades de cunho ambiental 

nas datas destinadas ao meio ambiente. Nessas datas são desenvolvidos debates, feiras, 

exposição de cartazes e trabalhos de conscientização, no entanto, não obstante a importância 

de tais realizações, esta pesquisa considera todos ineficazes, se não forem precedidos de um 

trabalho sistemático, diário de educação ambiental. Se as escolas efetivamente trabalhassem o 

conteúdo ambiental de forma sistemática, tais atividades poderiam entrar como ponto de 

culminância, de fechamento de todo um trabalho realizado. 

 

8ª questão: Sobre o programa Ambientação, o resultado dos dados obtidos na questão de 

número oito foi: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 3 9% 8 13% 10 19% 21 14% 

Não 30 91% 52 83% 44 81% 126 84% 

Abstenções 0 0% 3 4% 0 0% 3 2% 

 

Apenas 14% da totalidade dos professores afirmaram conhecer o programa 

Ambientação. Conforme exaustivamente trazido por esta pesquisa, a coordenadora deste 

programa, em entrevista, afirmou que o mesmo foi repassado à SEE e que esta se incumbiu de 

estendê-lo aos docentes a ela subordinados. Através dos dados obtidos em cada área de 

conhecimento e de forma geral, pode-se afirmar que essa incumbência não foi, ainda, 
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satisfeita, o que se caracteriza em uma considerável perda, pois se trata de programa que 

dispõe de amplo acervo de material para suporte às atividades de educação ambiental nas 

várias disciplinas. 

   

9ª questão: A questão nove questionou os professores se eles já participaram de algum curso, 

projeto ou programa de capacitação na temática ambiental oferecido pela SEE ou regional à 

qual pertencem. Os resultados foram estes:  

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 5 15% 13 21% 9 17% 27 18% 

Não 28 85% 50 79% 45 83% 123 82% 

Abstenções 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Na análise geral, o percentual de apenas 18% que já se capacitaram por algum curso, 

projeto ou programa oferecido pela SEE é bastante baixo. Ao questionar os 82% de 

professores sobre os motivos pelos quais não se capacitaram, os argumentados mais 

recorrentes foram a ausência de informação e a não oferta por parte da SEE. Também foi 

bastante mencionada a falta de oportunidade e tempo, e, com poucas citações, aparece o 

desinteresse dos docentes.  

Quanto à falta de oferta, ela já foi aqui bem demonstrada, no entanto, retoma-se 

alguns outros pontos não abordados nas análises anteriores. Na entrevista realizada com a 

SEE, foi questionado se há o desenvolvimento de programas de educação ambiental nas 

escolas estaduais. Como resposta, foi informado sobre a realização de programas nesse 

sentido, ressaltando caber à SEE apenas dar as diretrizes, pois seria competência das escolas a 

elaboração de seus projetos. 

Todavia, o art. 6º da Lei estadual 15.441/05 dispõe: 

 

Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

identificar temas prioritários de educação ambiental e submetê-los à apreciação da 

Secretaria de Estado de Educação, que orientará o desenvolvimento dos temas nas 

unidades estaduais de ensino (MINAS GERAIS, 2005). 

 

Se considerar os programas de iniciativa das escolas, o argumento da SEE, é 

compreensivo, no entanto, os programas de iniciativa da SEMAD não competem às escolas. 

Conforme entrevista com a SEMAD, sempre há programas de capacitação em educação 

ambiental e esses são estendidos aos professores, todavia, conforme pode ser deduzido das 
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respostas dos professores, os mesmos não estão sendo repassados às escolas, seja pela 

apreciação e não aprovação da SEE, ou pelo desinteresse em apreciar. Eis aí os reflexos 

causados pelas limitações de competência dos órgãos ambientais, cujas iniciativas, havendo-

as, são prejudicadas.  

Também foi perguntado se há programas de capacitação em educação ambiental para 

os professores proporcionados pela Secretaria de Estado de Educação. De acordo com a SEE, 

não há programa nesse sentido. Ao questionar-se o porquê, foi respondido que os cursos de 

capacitação são feitos pelo MEC e não pela SEE, como ocorria no passado, através de suas 

regionais. Perguntou-se então que passado foi esse: segundo a entrevistada, esse período 

abrangeu a década de 1990.  

Sendo assim, conclui-se que o §2º, do art. 5º da Lei 15.441/05, que afirma competir à 

SEE “[...] oferecer os cursos e outros meios necessários para a formação complementar dos 

professores em educação ambiental”, não está sendo cumprido. A SEE não oferece curso de 

capacitação em meio ambiente para os professores a ela vinculados, ou, pelo menos, não com 

frequência, ratificando as alegações dos docentes que afirmaram ser esse o motivo para não se 

capacitarem. 

 

10ª questão: Na décima questão, foi perguntado aos professores se eles já custearam algum 

curso, projeto ou programa de capacitação em meio ambiente. As respostas encontram-se 

expressas na tabela abaixo:  

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 4 12% 15 24% 18 33% 37 25% 

Não 29 88% 48 76% 35 65% 112 75% 

Abstenções 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 

 

Apenas 37 dos 150 professores pesquisados tiveram condições de realizar, às suas 

expensas, algum curso, projeto ou programa de capacitação na temática ambiental. A falta de 

tempo e oportunidade foram os empecilhos mais citados pelos docentes participantes. 

Também a ausência de oferta, recursos e informação foram mencionados. 

 

11ª questão: Na questão onze, esta pesquisa questionou o professor sobre o interesse em se 

capacitar na área do meio ambiente. Os dados da pesquisa demonstram que: 
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DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 22 67% 41 65% 39 72% 102 68% 

Não 10 30% 20 32% 13 24% 43 29% 

Abstenções 1 3% 2 0% 2 0% 5 3% 

 

Muito embora a maioria dos professores tenha manifestado possuir interesse em se 

capacitar na seara do meio ambiente, o percentual alcançado não atingiu o desejável (75%). 

Neste caso, o ideal seria que esse interesse fosse de todos. 

Também foi perguntado aos docentes que manifestaram o interesse em se capacitar o 

porquê de ainda não terem realizado essa capacitação. A justificativa mais salientada foi a 

ausência de tempo, seguida da falta de oportunidade, oferta e recurso. Também houve 

argumentos no sentido de não terem sido informados, desinteresse, falta de planejamento e a 

não permissão da instituição na qual trabalham para a realização de cursos nesse sentido. 

Quanto a esta alegação, durante a realização do questionário, alguns docentes confirmaram 

essa realidade. Segundo os professores, para se capacitarem, muitas vezes precisam se 

ausentar do local de trabalho e, para isso, dependem da liberação de sua chefia, fato que lhes é 

muitas vezes negado. 

  

12ª questão: Na questão de número doze, perguntou-se aos professores se eles conheciam os 

motivos determinantes para a realização das conferências internacionais voltadas para o meio 

ambiente, tais como Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Rio de Janeiro (1992) e outras: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 22 67% 46 73% 42 78% 110 73% 

Não 10 30% 16 25% 10 19% 36 24% 

Abstenções 1 3% 1 2% 2 3% 4 3% 

 

13ª questão: Para os professores que afirmaram conhecer esses motivos foi questionado, na 

décima terceira questão, se algum deles já leu ou estudou alguma dessas conferências: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 10 30% 33 52% 30 56% 73 49% 

Não 18 55% 19 30% 19 35% 56 37% 

Abstenções 5 15% 11 18% 5 9% 21 14% 
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Pode-se observar que apesar do percentual de professores que conhece os motivos 

desencadeadores das conferencias internacionais citadas ser próximo do desejável (73%), 

menos da metade dos professores pesquisados leram ou estudaram seu conteúdo.  

Está pesquisa acredita que para se falar em promoção da educação ambiental em 

todos os níveis e modalidades de ensino, faz-se necessário conhecer seus precedentes 

históricos. Um professor apto a trabalhar a problemática ambiental é um profissional que 

deveria possuir, além do conhecimento próprio de sua disciplina, a compreensão acerca dos 

temas que foram discutidos nos principais eventos nacionais e internacionais sobre o meio 

ambiente.     

 

14ª questão: Por fim, a décima quarta pergunta do questionário procurou verificar se os 

professores tinham conhecimento das obrigações legais do instituto da educação ambiental às 

quais não só as escolas, mas também todo o sistema educacional do Estado de Minas Gerais 

está sujeito. De acordo com as respostas obtidas: 

 

DISCIPLINA:  LCT 33 CNMT 63 CHT 54 T. PROF. % 

Sim 10 30% 34 54% 33 61% 77 51% 

Não 22 67% 27 43% 19 35% 68 45% 

Abstenções 1 3% 2 3% 2 4% 5 4% 

 

Tutelar o meio ambiente requer a busca por conhecimentos que, uma vez adquiridos, 

convertem-se em ações. Essas ações proporcionam novos conhecimentos que permitem um 

atuar ainda mais intenso de forma a intervir de fato na realidade. O ser cidadão é aquele que 

age, reflete e atua novamente mudando a realidade (ação e reflexão), no entanto, para dar 

força ainda maior a essas ações, além do embasamento teórico que as fundamenta, é 

necessário conhecer o que o Estado diz acerca daquilo a que essa ação e reflexão se destinam, 

ou seja, faz-se imprescindível conhecer a lei. 

Com base nos percentuais apresentados, apenas cerca da metade do universo 

pesquisado apresenta ter conhecimento das obrigações impostas pela Lei ao Estado brasileiro, 

à Minas Gerais e ao sistema de ensino a que estão vinculados. Uma dessas obrigações, por 

exemplo, é o dever do Estado de Minas Gerais em promover a capacitação dos profissionais 

em educação na temática ambiental. Os professores, cientes dessa informação, atuariam com 

mais força e confiança no sentido de exigir da SEE a promoção de cursos nesse sentido, bem 

como de questionar à sua chefia imediata o porquê de não permitir que os mesmos se 

capacitem, uma vez que é direito deles e dever do Estado. 
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10 CONCLUSÕES 

 

Antes iniciar as ponderações acerca das informações obtidas com a pesquisa de 

campo e, por conseguinte, partir para a conclusão deste trabalho, é importante estar clara a 

necessidade de se ter uma educação de qualidade para o possível resgate do meio ambiente. 

Para tanto, neste trabalho, buscou-se explicar que por detrás de toda a atividade exercida pelo 

homem e que resultaram em impactos significativos ao meio natural estavam as 

transformações de natureza ideológica, paradigmática. Estas transformações são hoje 

responsáveis pela fundamentação ideológica do modo como o homem se relaciona com o 

meio ambiente, afetando não apenas o sistema político e econômico do planeta, como também 

os ecossistemas. 

Ao apontar movimentos como o Renascimento, o Antropocentrismo, o Racionalismo 

Cartesiano, bem como o Empirismo de Francis Bacon, esta pesquisa considerou que tais fatos 

ajudaram a desconstituir o até então predominante paradigma medieval, e construíram as 

bases filosóficas que culminaram na ascensão do atual modelo paradigmático, o Racionalismo 

Moderno. Com isso, essa nova fundamentação rompeu com a ideia de divino e refletiu 

significativamente no relacionar do homem com o meio ambiente, colocando a natureza 

submissa à razão humana e a considerando como objeto a ser conhecido e demasiadamente 

explorado. 

Com a Ciência Moderna, o homem se viu fora das relações naturais e isso contribuiu 

não apenas para o esquecimento da importância vital do meio ambiente, como influenciou na 

busca desmedida pelo desenvolvimento econômico em detrimento da manutenção de um meio 

ambiente em equilíbrio. 

Este trabalho também se preocupou em evidenciar as influências negativas 

decorrentes da Modernidade dentro dos muros escolares, tais como a fragmentação do ensino 

e do conhecimento; exclusão ou insignificância dos conteúdos considerados não científicos, 

nesses inclusos o meio ambiente e as ciências sociais; supervalorização da matemática e de 

outras ciências exatas desconectadas dos princípios naturais, que inclusive as originaram; o 

distanciamento da realidade, principalmente, da cultura e do cotidiano local; etc.. Esses e 

outros reflexos contribuíram para a manutenção do atual quadro socioambiental existente. 

Estudou-se que no âmbito internacional, autoridades e estudiosos, atentos aos 

problemas ambientais ocorridos ao longo do século passado, reuniram-se através de 

conferências internacionais e propuseram para os Estados participantes mudanças 

significativas no trato com o meio ambiente. Uma das alternativas propostas para o sucesso 
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dessas mudanças foi justamente a educação ambiental, pois perceberam a necessidade de 

mudar o agir do homem em relação ao meio ambiente, atualmente influenciado pelo 

paradigma existente. 

Também foi demonstrado que o Brasil, ciente dessa necessidade, estabeleceu em seu 

ordenamento jurídico mudanças significativas na educação, visando não apenas a questão 

ambiental, mas a melhoria da educação como um todo. Este trabalho vê a escola como um dos 

principais responsáveis pela criação, construção e manutenção de elementos norteadores do 

proceder, do pensar e do relacionar humano, seja com a sociedade, seja com a natureza. E por 

acreditar nesse potencial, foi que através da pesquisa de campo buscou verificar, em algumas 

escolas estaduais mineiras, o papel desempenhado pela educação no que tange ao meio 

ambiente.  

A pesquisa desenvolvida objetivou analisar, a partir de uma amostragem composta 

por 150 professores de ensino médio de 11 escolas estaduais localizadas em Belo Horizonte, 

se o processo educacional está observando os preceitos da educação ambiental nos termos da 

Constituição Federal de 1988, das diretrizes da Lei da Política Nacional de Educação 

Ambiental – PNEA, e das recomendações internacionais específicas; constatar se as 

instituições escolares desenvolvem a consciência ambiental em seus alunos, de forma a 

capacitá-los para o enfrentamento dos problemas ambientais, transformando-os em um 

verdadeiro garantidor de um ambiente equilibrado; e, por fim, diagnosticar a existência de 

apoio estatal às escolas na complexa tarefa de contribuir para a tutela do meio ambiente. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, nas leituras e estudos dos documentos 

legais relacionados ao meio ambiente e à educação ambiental, bem como na leitura da 

doutrina específica, tanto na área do direito quanto na farta área da educação, percebeu-se que 

os enfoques acerca de uma educação para o ambiente são variados e, dentro de cada um 

desses enfoques, fartas são as doutrinas que os sustentam. 

Sob o ponto de vista da educação, verificou-se o enfoque ambiental voltado para a 

pedagogia e sua capacidade de mudar o comportamento humano através do processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido no fértil solo da realidade e do cotidiano. Já no direito, foi 

possível constatar a importância dada ao instituto da educação ambiental, através da força a 

ele atribuída pelo texto constitucional ao reconhecê-lo com como meio para garantir um 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Sendo assim, para concluir este trabalho, são associados os resultados das pesquisas 

realizadas no campo com aquilo que se pesquisou no plano teórico, entendendo-se esse como 

aquilo que se acredita ser uma educação ambiental, pautada nos preceitos contidos na 
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Declaração de Tbilisi, nos mandamentos jurídicos previstos na constituição, na legislação 

ambiental específica brasileira e nos preceitos norteadores da doutrina. Para tanto, esta 

pesquisa retirou desses documentos cinco fundamentos que ela considera como necessários 

para qualquer sistema de ensino desenvolver com qualidade uma educação voltada para o 

ambiente. 

 De acordo com este trabalho, esses fundamentos são: a promoção do conteúdo 

ambiental de forma ampla e permanente em todos os níveis de ensino; o desenvolvimento da 

variável ambiental em todas as disciplinas de forma interdisciplinar, buscando na realidade, 

no cotidiano os temas necessários para a sua abordagem; a promoção da capacitação dos 

profissionais que irão atuar com a temática ambiental nas escolas; a seleção do material 

didático adequado; e a busca por uma atuação conjunta, envolvendo os professores, as 

escolas, a Secretaria de Estado de Educação e os órgãos relacionados ao meio ambiente. 

Sendo assim, a seguir, serão verificados se os fundamentos considerados essenciais 

para a promoção de uma educação ambiental globalizante estão presentes no processo de 

ensino-aprendizado desenvolvido pelas escolas pesquisadas, bem como se eles estão sendo 

observados pelos órgãos estaduais, responsáveis pelo meio ambiente e pela educação mineira, 

naquilo que lhes compete. 

 

10.1 Análise do primeiro fundamento para a abordagem satisfatória de uma 

educação ambiental globalizante: a promoção do conteúdo ambiental de forma 

ampla e permanente em todos os níveis de ensino 

 

De acordo com o que foi abordado, na Declaração de Tbilisi, a educação ambiental 

deve ser desenvolvida em todos os níveis e modalidades da educação, tanto formal quanto não 

formal. A Constituição Federal, em seu art. 225, §1º, inciso VI, também trata desse alcance ao 

impor para o Poder Público que esse instituto seja estendido a todos os níveis de ensino. 

Também a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/81, em seu art. 2º, inciso X, 

corrobora com o entendimento constitucional acerca dessa extensão; e o art. 2o da Política 

Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/99, ao tratar a educação ambiental como um 

componente essencial e permanente da educação pátria, impõe que esse instituto esteja 

presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo. 

Com tais previsões, este trabalho entende que a promoção da educação ambiental 

deve ser realizada de forma ampla e permanente. E para verificar o cumprimento desse 

primeiro fundamento, esta pesquisa buscou resposta na análise dos dados obtidos com as 
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questões de número um, dois e seis do questionário aplicado aos professores das escolas 

estaduais pesquisadas. 

A primeira questão procurou verificar, através da avaliação dos próprios professores, 

a abordagem dada a temática ambiental no exercício da atividade docente. Com esse 

questionamento, acredita-se ser possível verificar se, no ensino médio, o conteúdo sobre o 

meio ambiente está sendo objeto de discussão e, consequentemente, de ensino e aprendizado. 

Uma vez que tal hipótese não ocorra, ou seja exercida de forma insuficiente, pode-se afirmar 

que a exigência de se promover a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino não está configurada. 

Também no campo da abrangência, tal questionamento possibilitou verificar se a 

abordagem ambiental se realiza apenas em disciplinas específicas, ou se ela ocorre de forma 

ampla, interdisciplinar, alcançando todas as matérias e, consequentemente, todas as áreas de 

conhecimento. Havendo a omissão por parte de uma ou mais disciplinas, a necessária 

promoção do conteúdo ambiental e a interdisciplinaridade poderão se encontrar prejudicadas. 

Já a segunda questão, ao questionar sobre os conteúdos preferencialmente abordados 

pelos docentes, possibilitou a esta pesquisa verificar não somente a abrangência e 

permanência dessa abordagem, como diagnosticar se os docentes estão observando as 

orientações contidas nos PCNs e na doutrina educacional acerca da necessidade de buscar no 

cotidiano, na realidade, os temas que possibilitarão um processo ensino-aprendizagem mais 

significativo. No entanto, esse segundo diagnóstico será ainda mais útil quando for tratar do 

segundo fundamento para uma educação ambiental satisfatória. 

 Por fim, a questão de número seis objetivou verificar se o trato das questões 

ambientais realizadas pelas escolas pesquisadas é constante, permanente, ou se é apenas 

realizada em eventos específicos, em datas comemorativas. Dessa forma, pautando-se na 

análise global dos dados tabelados, qual seja, naquela exercida conjuntamente com as três 

áreas de conhecimento, uma vez que esta pesquisa acredita que a análise individual de cada 

disciplina poderá incorrer no risco de recair-se no caráter fragmentário de uma pesquisa 

cartesiana, inicia-se a verificação do cumprimento ou não do primeiro fundamento. 

Quanto à primeira questão, os dados tabelados demonstraram que a abordagem do 

conteúdo ambiental pelos professores pesquisados é insuficiente. Já na segunda questão, os 

dados comprovaram que temas importantes, significativos, presentes na realidade e no 

cotidiano dos discentes, como a água, o desmatamento, os resíduos sólidos urbanos e o 

aquecimento global, ainda que sendo os mais destacados pelos docentes, não são 

contemplados com a devida importância. Por fim, as informações deduzidas da análise dos 
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dados obtidos na sexta questão permitem concluir que a necessária abordagem sistemática dos 

conteúdos ambientais nas escolas ainda não é satisfatória. 

Com isso, afirma-se que a exigência de se promover o conteúdo ambiental de forma 

ampla e permanente em todos os níveis de ensino não é exercida de forma suficiente pelas 

escolas estaduais pesquisadas, ou seja, o primeiro fundamento para uma abordagem 

satisfatória de uma educação ambiental globalizante não está sendo observado. 

 

10.2 Análise do segundo fundamento para a abordagem satisfatória de uma 

educação ambiental globalizante: desenvolvimento da variável ambiental em 

todas as disciplinas de forma interdisciplinar, buscando na realidade, no 

cotidiano os temas necessários para a sua abordagem 

 

Viu-se que a Declaração de Tbilisi recomendou ser a educação ambiental o resultado 

de uma reorientação e articulação entre as diversas disciplinas e experiências educativas, de 

forma a facilitar a percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação mais 

racional e capaz de responder às necessidades sociais.  Percebe-se, com isso, que a orientação 

nela contida busca o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, envolvendo as várias 

disciplinas contidas no currículo escolar.  

Conforme aqui já estudado, o enfoque interdisciplinar constitui um dos princípios da 

educação ambiental. A recomendação número um da Declaração de Tbilisi afirma que a 

educação ambiental deverá suscitar uma vinculação mais estreita entre os processos 

educativos e a realidade, atuando em problemas ambientais enfrentados pela comunidade e 

dando um enfoque interdisciplinar e global, possibilitando uma compreensão adequada desses 

problemas. 

Recomendam os princípios da educação ambiental o exame das questões ambientais 

do ponto de vista também local; o concentrar-se nas situações ambientais atuais; e o 

estabelecimento de uma relação entre a sensibilização pelo ambiente, a aquisição de 

conhecimentos, a capacidade de resolver problemas e o esclarecimento dos valores, insistindo 

especialmente em sensibilizar os mais jovens sobre os problemas ambientais existentes em 

sua própria comunidade. 

Esta pesquisa, no tópico que tratou da educação ambiental globalizante, trouxe uma 

orientação dos “Parâmetros Curriculares Nacionais”, na parte dedicada aos temas transversais 

- meio ambiente. Nela afirma-se ser a função principal da abordagem ambiental a 

contribuição para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 
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socioambiental, sendo necessário, para isso, evidenciar a importância do conhecimento 

extraclasse e a necessidade de trazê-lo para o cotidiano escolar. 

Relembrando Saito, é do cotidiano que decorrem as situações-problema responsáveis 

por evidenciar os conflitos socioambientais. Já Ruscheinsky e Costa afirmaram que a 

educação ambiental deveria lidar com todos os aspectos do cotidiano vivido pelo cidadão. 

Conforme já abordado, é na realidade, no cotidiano das comunidades que se deve 

diagnosticar os problemas e, sobre eles, propor conjuntamente soluções. Essas tarefas devem 

ser trabalhadas de forma interdisciplinar na escola, caracterizando o segundo fundamento a se 

cumprir. Sendo assim, esta pesquisa, através das questões dois, quatro e cinco do 

questionário, procurou constatar a ocorrência desse fundamento.  

Na questão dois, um dos objetivos foi verificar se os docentes estão em consonância 

com os PCNs e com a melhor doutrina educacional, que defendem a necessidade de se buscar 

no cotidiano, na realidade, temas para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Tal verificação se deu ao observar se os conteúdos preferencialmente 

trabalhados pelos professores condizem com a realidade enfrentada por seus alunos.  

Na questão de número quatro, objetivou-se verificar se o cotidiano, a localidade e a 

atualidade constituem-se critérios observados na seleção de conteúdos referentes às questões 

ambientais a serem ministrados. Por fim, na quinta questão, pretendeu verificar se a realização 

de trabalhos de cunho ambiental torna-se conhecida por todos os professores da escola, fato 

que demonstrou o grau de interação e comunicação entre os docentes e entre as áreas de 

conhecimento, ou seja, se houve indícios de interdisciplinaridade na escola pesquisada. 

Os dados tabelados demonstraram que, apesar de 70% dos professores trabalharem 

os recursos hídricos com os alunos, tema esse atual e necessário a toda comunidade brasileira, 

tal percentual não alcançou o desejável. No mais, o tema desmatamento, diretamente ligado 

ao abastecimento de água na região sudeste, é trabalhado por apenas 55% dos docentes 

pesquisados; e os resíduos sólidos urbanos, presentes no cotidiano, na realidade de todos, teve 

sua abordagem em sala de aula por somente 27% dos professores. Não obstante a importância 

dos demais, esses três temas citados deveriam, no mínimo, ter alcançado o percentual eleito 

como suficiente para um grau de abordagem adequada, pois constituem-se em temas 

diretamente enfrentados pelos alunos. 

Já no que diz respeito aos critérios definidores de conteúdo a serem lecionados, a 

“Realidade vivida pelos alunos” e a “Divulgação midiática” são até adotadas, no entanto, essa 

adoção é feita por menos da metade dos professores pesquisados, o que consolida de vez o 
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entendimento de que as orientações dos PCNs e as ponderações das doutrinas específicas não 

são satisfatoriamente aplicadas. 

Quanto a interdisciplinaridade, somente 55% dos professores entrevistados têm 

conhecimento da realização de trabalhos voltados para o meio ambiente na escola. Os dados 

apurados demonstraram a ausência ou insuficiência da comunicação, interação entre os 

docentes, sejam essas realizadas entre professores da mesma área ou com os professores das 

demais áreas de conhecimento. 

 Dessa forma, com base nos dados coletados, pode-se dizer que a comunicação, 

interação e diálogo entre as disciplinas, todos necessários para o desenvolvimento de qualquer 

atividade interdisciplinar, não estão sendo exercidos de forma satisfatória. Também os temas 

relacionados ao meio ambiente, que deveriam compor os conteúdos das disciplinas a serem 

lecionadas, não estão sendo suficientemente consoantes aos da atualidade e cotidiano vivido e 

experimentado pela comunidade escolar, não observando, portanto, o segundo fundamento. 

 

10.3 Análise do terceiro fundamento para uma abordagem satisfatória de uma 

educação ambiental globalizante: promover a capacitação dos profissionais que 

irão atuar com a temática ambiental nas escolas 

 

Segundo a PNEA, Lei 9.795/99, ao Poder Público foi incumbido definir políticas 

públicas que incorporem a dimensão ambiental, bem como promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente. Já as instituições educativas ficaram responsáveis pela promoção 

da educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. 

Aos órgãos públicos foi dada a missão de promover programas destinados à capacitação dos 

trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem 

como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. 

Já na Lei estadual 15.441/2005, esta pesquisa salientou que, além da preocupação 

legal em vincular a educação ambiental desenvolvida em Minas Gerais aos PCNs, bem como 

a necessidade de integrá-la às disciplinas de forma interdisciplinar e contínua, a lei propôs a 

capacitação cognitiva de professores e especialistas na temática meio ambiente. Também foi 

objetivo legal, a incorporação da dimensão ambiental em todas as áreas de atuação do 

professor através dos programas de formação continuada. 

Ainda se tratando da lei estadual, foi mencionado que o art. 5º, §§ 1º e 2º, competiu 

ao Poder Executivo Estadual, por meio de sua Secretaria de Educação, a obrigatoriedade em 
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fornecer cursos ou outros meios capazes de proporcionar aos professores uma formação 

complementar em educação ambiental. 

Também foi salientado que Tbilisi, em sua recomendação de número 17, reconheceu 

a necessidade de os docentes compreenderem a importância de trabalhar a questão ambiental 

recomendando a incorporação dos estudos das ciências ambientais e da educação ambiental 

nos cursos de formação de professores. Na recomendação de número 18, verificou-se que 

Tbilisi se atentou para os profissionais que, no tempo de sua formação, não tiveram a 

oportunidade de aprender sobre o conteúdo ambiental, uma vez que a maioria dos docentes 

foram formados em uma época em que a educação para o ambiente não era muito enfatizada. 

Para tanto, foi recomendado a adoção de medidas que proporcione a esses a necessária 

formação no tema. 

Essas duas recomendações demonstram claramente que a capacitação de novos 

profissionais que serão inseridos no mercado de trabalho, bem como daqueles que já estão 

atuando, possui caráter imperioso, sendo recomendável aos Estados a inserção do conteúdo 

ambiental nos cursos de formação de professores e, para os já formados, a promoção de 

cursos, projetos ou programas de capacitação.  

Não é demais recordar que essas necessidades não ficaram no campo das 

recomendações. A Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, em seu art. 8º, afirma 

que as atividades vinculadas a ela devem ser desenvolvidas na educação em geral e na 

educação escolar. E, para tanto, em seu inciso I, exigiu a capacitação de recursos humanos. Já 

o § 2º, incisos I e II do referido artigo, afirma que essa capacitação voltar-se-á para a 

“incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino” e para a “incorporação da dimensão 

ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas”. Já o 

§ 3o, IV, impõe “a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área 

ambiental”. 

Por fim, a PNEA, em seu art. 11, obrigou que a “dimensão ambiental deve constar 

dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas”. Em 

seu parágrafo único garante aos professores em atividade o recebimento de uma formação 

complementar, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 

objetivos nela contidos. 

Em educação, como abordado anteriormente, o sucesso de seus programas e, 

principalmente, o alcance dos objetivos propostos, requerem o diálogo e a participação de 

todos os envolvidos. Para a educação ambiental, tal necessidade não é diferente. 
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O instituto da educação ambiental, para cumprir com sua finalidade, depende da 

participação e capacitação daqueles que são os responsáveis direto pela promoção da temática 

ambiental nas escolas, os professores. Estes constituem-se nos principais atores para se 

trabalhar o meio ambiente na formação de cidadãos conscientes. É por isso que Tbilisi e leis 

específicas entendem ser imperioso capacitar esses profissionais, tornando esse empenho um 

fundamento para a educação ambiental. 

Sobre a capacitação dos profissionais em educação, da oitava até a décima quarta 

questão, esta pesquisa objetivou verificar se os professores pesquisados estão inteirados sobre 

a temática meio ambiente e, em específico, sobre o tema educação ambiental. 

Na oitava questão, o objetivo foi verificar se os professores conhecem e utilizam o 

programa Ambientação, pois esta pesquisa identificou ser esse programa governamental uma 

ferramenta útil e gratuita para a capacitação dos docentes e o desenvolvimento da educação 

ambiental nas escolas. Conforme os dados computados, apenas 14% do total de professores 

pesquisados conhecem o programa Ambientação; e desse percentual somente dois docentes 

afirmaram já ter utilizado os recursos desse programa para alguma finalidade. 

A nona questão teve como propósito averiguar a frequência com a qual a SEE 

oferece cursos, projetos ou programas de capacitação aos professores sobre o tema meio 

ambiente. Conforme a opinião dos professores, somente 18% dos docentes participantes já se 

capacitaram com cursos oferecidos pela SEE, percentual este sem perspectiva de crescimento, 

pois o órgão responsável pela educação mineira afirmou que não há, atualmente, cursos, 

projetos ou programa de capacitação desenvolvido por eles, nem programados, uma vez que 

entendem não ser de sua competência capacitar os educadores, em contradição com a previsão 

legal, contida na Lei  estadual 15.441/05, abordada neste trabalho.  

Já a décima questão pretendeu verificar a importância do tema ambiente para os 

professores, questionando se eles já custearam cursos de capacitação nesse sentido. Apenas 

25% dos professores pesquisados afirmaram ter se capacitado na temática meio ambiente, 

utilizando-se de meios próprios. 

Na décima primeira questão, objetivou-se conhecer o interesse que os docentes 

possuem em se capacitar na temática meio ambiente. Apesar dos quase 70% de interessados, 

tal percentual não satisfaz a exigência mínima considerada por esta pesquisa como razoável, 

qual seja, 75%. 

Já nas três últimas questões relativas ao presente fundamento, esta pesquisa quis 

verificar o conhecimento e interesse dos docentes, especificamente, sobre o tema educação 

ambiental. No que se refere às conferências internacionais, 73% dos docentes afirmaram 
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conhecê-la, no entanto, no quesito ter lido ou estudado sobre elas, somente 49% dos 

professores o fizeram. Por fim, quanto ao conhecimento das obrigações impostas pela 

legislação específica em educação ambiental ao Estado brasileiro, à Minas Gerais e ao sistema 

estadual de ensino, apenas 51% dos professores disseram conhecê-los. 

Dessa forma, considerando que em todos os questionamentos acerca da capacitação 

dos professores em temas relacionados ao meio ambiente (entre esses a educação ambiental) 

nenhuma das respostas obtidas alcançou o quartil mínimo estabelecido. Pode-se dizer, com 

isso, que os professores estaduais pesquisados não estão capacitados, suficientemente, para 

promover a educação ambiental em Minas Gerais, pois a necessária capacitação desses 

docentes, seja oferecida pela SEE, ou custeada pelo próprio docente, não vem sendo 

satisfatoriamente realizada.  

Essa constatação prejudica consideravelmente os anseios internacionais, 

constitucionais, legais e doutrinários em promover a educação ambiental em todos os níveis e 

modalidade de ensino, prejudica também o processo de ensino-aprendizagem a ser 

desenvolvido pelo professor e pelo aluno, e, principalmente, o meio ambiente. 

 

10.4 Análise do quarto fundamento para a abordagem satisfatória de uma educação 

ambiental globalizante: melhor sistematização e abordagem do conteúdo 

ambiental nos instrumentos didáticos utilizados pela escola e pelos professores 

 

Este trabalho buscou também verificar a abordagem do conteúdo ambiental nos 

livros didáticos utilizados por algumas escolas pesquisadas, bem como procurou conhecer a 

importância que esse recurso possui para os docentes e representantes da educação mineira. 

Conforme salientado, acredita-se que a abordagem de assuntos ligados ao meio ambiente nos 

livros didáticos é essencial e deveria ser considerada pelas escolas estaduais no momento da 

seleção e aquisição desses recursos. 

Abordou-se também que o tratamento dado à temática ambiental pelos livros 

didáticos não poderia ser simplório, limitando-se a temas estanques, ou acontecimentos 

descontextualizados da realidade e do cotidiano dos discentes. Para tanto, sugeriu-se que o 

bom livro didático trabalhasse o meio ambiente através de textos explicativos e exercícios de 

fixação contextualizados ao tema estudado, sempre de forma transversal e objetivando a sua 

abordagem em várias disciplinas. 

Também foram trazidas as críticas feitas por Genebaldo Freire Dias acerca da 

centralização da abordagem ambiental pelos livros didáticos no eixo Rio-São Paulo, bem 
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como a sua utilização como único recurso instrucional da escola. Mencionou-se também que a 

Recomendação nº 19, da Declaração de Tbilisi, condicionou a eficácia da educação ambiental 

à elaboração adequada de recursos e materiais didáticos. 

Durante o trabalho de campo realizado com os professores de 11 escolas estaduais da 

capital mineira, foi também pesquisado o material didático utilizado por três delas. É bom 

salientar que, devido ao fato de serem as próprias escolas que selecionam os livros didáticos, a 

possibilidade de duas ou mais instituições adotarem o mesmo material foi verificada. Também 

é bom esclarecer que a pesquisa feita sobre a abordagem ambiental nesses livros foi 

superficial, uma vez que tal feito requer tempo e se constituiria em outro trabalho dissertativo, 

no entanto, na amostragem verificada, pode-se perceber que os materiais pesquisados 

apresentam as características criticadas por Genebaldo Freire Dias. 

Os livros didáticos pesquisados apresentam pouca abordagem do conteúdo 

ambiental, principalmente aqueles referentes às disciplinas da Matemática, Língua 

Portuguesa, Filosofia e Sociologia. Nos exercícios de fixação, o problema se repete, pois, a 

falta de criatividade do autor em formular problemas com a temática ambiental é evidente, e, 

além disso, as poucas abordagens presentes não observam a demanda local, o cotidiano e a 

realidade da região em que o material está sendo utilizado. 

O ponto positivo é que se começa a vislumbrar uma incipiente mudança acerca do 

aprisionamento do docente ao livro didático. Conforme verificado na questão de número três 

do questionário, apesar de 66% dos professores utilizarem do material escrito, o que não 

significa ser esse material exclusivamente o livro didático, 39% dos professores já se utilizam 

do recurso audiovisual; 9% realizam trabalhos de campo e 23% trabalham com outros 

recursos, quais sejam: debates, aulas expositivas, trabalhos de conscientização, recursos de 

informática e dinâmicas.   

Todavia, a questão ambiental não é abordada de forma suficiente pelos livros 

didáticos e, tampouco, pelos instrumentos citados. Esta constatação permite concluir que o 

quarto fundamento para a abordagem satisfatória de uma educação ambiental globalizante não 

está sendo ainda satisfatória. Os problemas ambientais, por ora, não constituem objeto de 

estudo a ser inserido nos livros didáticos, pelo menos em Minas Gerais, o que confirma a 

declaração da SEE acerca da temática ambiental não ser critério norteador para a escolha do 

material didático. 
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10.5 Análise do quinto fundamento para a abordagem satisfatória de uma educação 

ambiental globalizante: a busca de uma atuação conjunta, envolvendo os 

professores, as escolas, a Secretaria de Estado de Educação e os órgãos 

relacionados ao meio ambiente 

 

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em seu art. 225, §1º, inciso VI, que 

incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis e também 

promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, impôs essa 

obrigação aos órgãos a ele subordinado. 

No Estado de Minas Gerais, os quatro órgãos públicos responsáveis pela gestão do 

meio ambiente, e que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

SISEMA, possuem em comum atividades relacionadas à proteção e preservação de algum 

recurso natural senão o meio ambiente por completo. Com a previsão constitucional da 

educação ambiental e a incumbência dada ao Poder Público de promovê-la em todos os níveis 

de ensino fizeram com que a interação entre esses órgãos e o órgão responsável pela 

promoção da educação no Estado de Minas Gerais se tornasse imperiosa. 

Nesse sentido, observou-se que a Lei estadual 15.441/05, em seu art. 6º, estabeleceu 

como competência da SEMAD a identificação de temas relacionados à educação ambiental e 

sua submissão à apreciação da SEE, que deverá orientar o desenvolvimento desses temas nas 

unidades estaduais de ensino. Já o princípio da parceria e integração enfatiza que a efetividade 

da educação ambiental está na participação dos atores sociais que intervêm no processo de 

gestão. 

Dessa forma, para verificar o cumprimento dessa exigência legal, bem como a 

existência da necessária atuação conjunta envolvendo professores, escolas, SEE e os órgãos 

ambientais, de forma a satisfazer o quinto fundamento para a abordagem de uma educação 

ambiental globalizante, foi que esta pesquisa realizou uma entrevista junto à SEE e aos órgãos 

responsáveis pela política ambiental em Minas Gerais. 

Para uma atuação conjunta entre esses órgãos é necessário que exista, no mínimo, 

comunicação entre eles. E a compreensão dessa necessidade existe, pois, conforme as 

entrevistas realizadas, todos os cinco órgãos pesquisados, SEMAD, FEAM, IGAM, IEF e 

SEE, afirmaram ser essa comunicação um recurso necessário. Todavia, a comunicação ideal 

não se realiza plenamente no mundo fático, pois, tal como se verificou nas entrevistas, alguns 

órgãos ambientais não estão satisfeitos com a forma como ela é estabelecida. Alguns desses 
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órgãos gostariam de atuar mais, no entanto, são tolhidos por questões burocráticas de 

competência.  

Também foi salientado por alguns órgãos ambientais que, mesmo sendo a 

comunicação necessária, o fato de as ações relacionadas às questões ambientais serem 

realizadas pontualmente, em eventos específicos, ou quando solicitado pela SEE ou pelas 

escolas, acaba fazendo com que a comunicação seja insuficiente, não ocorrendo como 

deveria. 

A SEMAD, por exemplo, afirma que sua atuação no campo da educação depende do 

aval da SEE. Os demais órgãos ambientais, a FEAM, IGAM e IEF, também argumentaram 

nesse sentido, relatando ser o seu atuar somente possível quando a SEE solicita. Por outro 

lado, a SEE, após reconhecer a importância da comunicação com os órgãos ambientais, 

confirmou que essa comunicação acontece somente através de reuniões, quando solicitadas. 

Tal situação permite deduzir que, uma vez não ocorrendo solicitação de um ou outro órgão, 

não há interação entre a SEE e os órgãos ambientais, e, consequentemente, a problemática 

ambiental não será discutida. Assim, potenciais projetos a serem desenvolvidos nas escolas, 

com o apoio desses órgãos, não têm nenhuma chance de serem executados. 

Nas entrevistas realizadas com os representantes dos órgãos ambientais, percebe-se o 

interesse desses órgãos em trabalhar temas relacionados à questão ambiental junto às escolas 

estaduais, sendo que alguns órgãos até possuem programas de educação ambiental 

desenvolvidos junto a SEE. A FEAM, por exemplo, implantou o programa Ambientação na 

SEE, todavia, conforme apresentado, menos de 15% dos professores pesquisados conhecem 

esse programa.  

Dos 21 professores que afirmaram conhecer o Ambientação, apenas dois já fizeram 

uso de algum de seus recursos. Este programa é detentor de vários prêmios de excelência, 

inclusive no nível internacional, com amplo acervo para o desenvolvimento da educação 

ambiental, inclusive disponibilizado na rede mundial de computadores no site 

www.ambientacao.mg.gov.br e, ainda é desconhecido por quase a totalidade dos 150 

professores pesquisados.  

Este dado evidencia a falta de integração entre os órgãos da própria administração 

estadual. Um programa de folego, com investimentos públicos há pelo menos dez anos, com o 

objetivo de mudanças de hábitos e atitudes de servidores públicos, que não consegue alcançar 

o seu grupo mais expressivo, não só pela quantidade de profissionais do sistema estadual de 

educação, mas principalmente pelo seu potencial de replicar para um público alvo, direto, de 

http://www.ambientacao.mg.gov.br/


213 
 

cerca de dois milhões de crianças e adolescentes nas três mil escolas espalhadas por todo o 

Estado e indiretamente para suas famílias e comunidade em geral. 

Com isso, permite-se concluir que a SEE não estendeu aos docentes esse programa, 

rompendo com uma possível atuação conjunta envolvendo os órgãos ambientais, a SEE e as 

escolas.  

O IEF, pela extensa capilaridade de seus escritórios regionais e locais, também 

possui várias ações, no entanto, não são desenvolvidas de forma sistemática e sim realizadas 

pontualmente, sempre dependentes de demanda de escolas locais ou de solicitação da SEE. O 

IGAM, apesar de não possuir nenhum programa de educação ambiental desenvolvido junto à 

SEE vem promovendo ações de capacitação nos comitês de bacia, sendo tal programa 

extensivo ao público em geral. O IGAM também depende da solicitação da SEE para o 

desenvolvimento conjunto da temática meio ambiente nas escolas estaduais.  

A SEMAD, apesar de não ter, atualmente, nenhum programa de educação ambiental 

junto à SEE, informou sobre programas de capacitação por ela desenvolvidos, que foram 

abertos, inclusive, aos docentes. Todavia, conforme os dados obtidos com os questionários, o 

percentual de professores capacitados em educação ambiental é insuficiente, demonstrando 

que a maioria dos docentes pesquisados não realizaram nenhum curso, projeto ou programa 

de capacitação, seja esse oferecido pela SEE ou custeado por conta própria.  

Confrontando a afirmação da SEMAD sobre a realização de programas de 

capacitação, bem como a sua extensão aos professores, com a insuficiência do percentual 

obtido com as respostas dos professores quando questionados acerca de sua capacitação, 

entende esta pesquisa que faltou então integração junto à SEE, pois esses programas não 

alcançaram os profissionais da educação.  

A inércia da SEMAD, sob o argumento de não poder atuar conforme gostaria, 

enfatizando a dependência do aval da SEE, não se justifica, pois, não obstante a necessária 

distribuição de competências, uma vez que essa visa organizar a Administração Pública, o 

mencionado art. 6º da Lei 15.441/05 afasta esse argumento. Como visto, o citado artigo 

atribui competência à SEMAD identificar temas prioritários em educação ambiental e 

submetê-los à apreciação da SEE, fazendo com que o órgão ambiental não esteja totalmente 

dependente de solicitação da SEE.  

Todavia, o texto legal, apesar de não mencionar a necessidade de solicitação da SEE 

para a identificação e submissão de temas prioritários, condicionou a execução desses a uma 

possível aprovação da SEE. Dessa forma, mesmo o órgão ambiental, fazendo sua parte, 

identificando os temas prioritários e submetendo-os à SEE, dependeria da aprovação deste 
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órgão, que, conforme ele próprio informou, desde o final dos anos de 1990 não oferece aos 

seus docentes programas de capacitação.  

Contudo, apesar da existência de uma interação mal exercida entre os órgãos do meio 

ambiente e a SEE – considerando-se as deficiências salientadas nas entrevistas, tais como a 

limitação de competência, ações pontuais somente sob solicitação, escassez de recursos, meio 

ambiente não ser prioridade do Estado, entre outros –, pode-se perceber uma interação 

incipiente que, ainda sim, já proporcionou algumas boas atuações dos órgãos ambientais 

diretamente nas escolas. 

Assim, pode-se concluir, que apesar do potencial existente nos órgãos ambientais e 

de experiências positivas já realizadas, ainda que pontuais e esparsas, o cumprimento do 

quinto fundamento para a abordagem satisfatória de uma educação ambiental globalizante, 

qual seja, a atuação conjunta dos órgãos ambientais, SEE, escolas e professores, não vem 

sendo observado suficientemente. 

Para finalizar, diante de tudo que foi tratado neste trabalho, retomando ao 

questionamento central: se, a partir da amostragem pesquisada, as escolas públicas estaduais 

do Estado de Minas Gerais estariam observando e aplicando os fundamentos da educação 

ambiental, conforme o ordenamento jurídico nacional e as recomendações internacionais 

específicas. Tendo por base a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, pode-se concluir 

negativamente. A educação mineira descumpre os cinco fundamentos identificados por este 

trabalho como sendo essenciais para a observância e aplicação dos preceitos trazidos pela 

educação ambiental. 

Outro questionamento suscitado foi sobre a possível afirmação se as referidas 

instituições estão preparando os alunos, através do desenvolvimento de uma consciência 

ambiental capaz de transformá-los em verdadeiros garantidores de um ambiente 

ecologicamente equilibrado, de forma a enfrentar os problemas ambientais e propor soluções 

possíveis. Este trabalho, através pesquisa de campo, conclui que ainda não. Durante a 

pesquisa, percebeu-se faltar na quase totalidade dos professores essa consciência ambiental; 

também não foi encontrada, por parte dos docentes, a necessária assunção dessa identidade de 

garantidor de um ambiente equilibrado. 

A ausência de capacitação, as dificuldades financeiras, a necessidade de trabalhar em 

duas ou mais jornadas dificultam a capacitação do docente interessado. Tais circunstancias 

tendem a contribuir para o despreparo desses profissionais, afetando, consequentemente, o 

aprendizado dos alunos. Esta pesquisa entende que o conteúdo ambiental ministrado nas 

escolas estaduais mineiras, através de professores sem a capacitação necessária, não é capaz 
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de desenvolver uma consciência ambiental em seus alunos, tampouco de os transformar em 

garantidores do meio ambiente, sendo incapazes de enfrentar os problemas ambientais e 

propor soluções possíveis. 

Por fim, quanto à atuação dos órgãos públicos responsáveis pelos institutos da 

educação e do meio ambiente, se estão oferecendo, dentro de suas competências, recursos às 

escolas estaduais para, juntamente com elas, imbuírem-se no propósito constitucional de 

tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, conclui-se pela inércia de ambos, apesar 

das boas intenções declaradas. 

Com base nas entrevistas, os órgãos ambientais, apesar das dificuldades de recursos 

humanos, financeiros e, até mesmo, da falta de interesse do governo estadual em priorizar o 

meio ambiente, têm, ao seu modo, promovido a educação ambiental em Minas Gerais. 

Todavia, devido à inércia da máquina burocrática e sobre o argumento de depender da 

solicitação da SEE, esses órgãos se acomodam e não contribuem como poderiam e deveriam.  

 Por outro lado, no que concerne à atuação da SEE, os dados obtidos na entrevista e 

no questionário permitem concluir que essa Secretaria ainda não realiza as ações necessárias 

às escolas estaduais desenvolverem a educação ambiental, conforme previsto no ordenamento 

jurídico pátrio, e tampouco desenvolve uma interação satisfatória com os órgãos ambientais e 

com as próprias escolas a ela subordinadas. 

Dessa forma, este trabalho verificou que o ensino de qualidade, na perspectiva 

ambiental, ainda não é a realidade mineira, colaborando para isso o precário interesse da SEE, 

bem como o despreparo ainda de muitos profissionais da educação em desenvolver o 

conteúdo ambiental nas salas de aula, muitas vezes reflexos da falta de apoio dos órgãos 

centrais dos sistemas de educação e meio ambiente, estaduais e federais. 

Sabe-se que o professor é um ator importante para a promoção do ensino, 

principalmente para inserir conteúdos ambientais nas disciplinas, todavia, esse profissional 

precisa ser capacitado, cabendo à SEE colocar, em suas prioridades, as questões relativas ao 

meio ambiente, bem como o desenvolvimento de programas de capacitação de professores 

nessa temática, uma vez que essa lacuna foi identificada como o maior ponto de 

estrangulamento para o baixo desempenho no universo das escolas pesquisadas. 
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11 RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme afirmado, este trabalho acredita no potencial que existe no sistema 

educacional de criar, desenvolver e manter elementos indutores e norteadores de 

comportamentos capazes de levar o homem a mudar o seu modo de proceder, pensar e 

relacionar com o meio ambiente. Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir para o 

processo de promoção da educação ambiental por parte dos sistemas de ensino, 

compreendendo suas lacunas e delineando propostas para melhor desempenho de suas 

funções. 

Para tanto, no que é pertinente à educação, este trabalho recomenda aos seus 

responsáveis a efetivação material dos preceitos formalmente trazidos pela Constituição 

Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo subsidiadas 

pelas orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e pela doutrina educacional 

pátria. Tanto a doutrina específica quanto os PCNs defendem a promoção de uma educação de 

qualidade, uma educação mais atrativa, contextualizada dentro da realidade e do cotidiano da 

comunidade escolar, tornando-a mais acessível aos educandos. Sendo assim, recomenda este 

trabalho uma reflexão sobre o real modelo escolar e a possibilidade de adoção da metodologia 

trazida por Paulo Freire naquilo que ele acreditou ser uma educação libertadora. 

Neste sentido, no que compete à educação ambiental, a metodologia freireana 

poderia ser utilizada na implantação e desenvolvimento de uma educação voltada para as 

questões ambientais. Por considerar a educação ambiental uma espécie do gênero educação, 

recomenda esta pesquisa o desenvolvimento de uma educação ambiental globalizante, como 

forma ideal para o sistema educacional brasileiro cumprir o mandamento constitucional de 

promover os preceitos desse importante instituto. Para tanto, também é sugerida sua efetiva e 

material ministração com base no método pedagógico de Paulo Freire (educação libertadora). 

Para os órgãos responsáveis pelo gerenciamento das questões ambientais do Estado 

de Minas Gerais recomenda o fortalecimento de setores responsáveis pelas questões relativas 

à educação ambiental, de forma manter uma constante comunicação com a SEE e suas 

escolas, fornecendo materiais, cursos de capacitação e quaisquer outras formas de apoio que 

forem necessárias. Também seria recomendável o desenvolvimento de alternativas menos 

burocrática para a integração entre os órgãos ambientais, a SEE e as escolas no trato das 

questões ambientais. 

Também é sugerido o desenvolvimento de cursos de capacitação de professores, pela 

SEE, na temática ambiental, inclusive por meio de parcerias com os órgãos ambientais. Por 
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considerar o meio ambiente um tema relevante para a humanidade, recomenda-se o 

desenvolvimento de sistema de financiamento de projetos na temática ambiental no âmbito 

das escolas. Para tanto, é necessário dispor de professores capacitados e recursos financeiros.  
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