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RESUMO 

 

A crescente devastação do Planeta decorre da visão antropocêntrica que elege o ser 
humano como predecessor das demais formas de vida no Planeta e compreende o 
meio ambiente como algo que existe para tão somente satisfazer suas infinitas 
necessidades.  A ética da devastação está conduzindo a humanidade a uma 
situação limite: o aquecimento global, o degelamento dos trópicos; a falta de 
alimentos e água potável; a desertificação do solo, o efeito estufa são fenômenos da 
odiosa conduta da humanidade em prol do crescimento insustentável. A educação 
ambiental, debatida universalmente desde Nevada-EUA (1970), Estocolmo-Suécia 
(1972), Belgrado-Yugoslávia (1975) e Tbilisi-Geórgia (1977) constitui um novo 
paradigma ético para a construção do ser individual e coletivo com 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. A educação ambiental foi formulada para atuar de maneira 
transversal, ou seja, perpassando todas as áreas de conhecimento, não podendo 
constituir-se numa disciplina única. O enfoque holístico, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, promove a 
superação do antropocentrismo e coloca a humanidade no mesmo patamar de 
igualdade de existência com o meio onde habita. No Brasil, a educação ambiental foi 
concebida como um princípio ambiental da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 
n. 6.938, de 31.8.1981). Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 determinou 
ao Poder Público sua promoção em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública parta a proteção do meio ambiente. Finalmente, a Lei n. 9.795, de 27 de abril 
de 1999, introduziu-a no cenário jurídico brasileiro como uma política pública. 
Entretanto, a despeito desses inegáveis avanços legislativos na área ambiental, a 
promoção da educação ambiental ainda é estéril no seio social e sua previsão 
legislativa no universo da educação nacional é insuficiente à efetivação dos 
propósitos almejados pelo legislador constitucional. A Lei n. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional) é silente 
quanto a sua existência.  A educação ambiental é tratada como um tema transversal 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documentos administrativos do 
Ministério da Educação, insuficientes à  efetividade da educação ambiental nos 
moldes desejados pela sociedade brasileira. Urge o advento de modificação 
legislativa na Lei n. 9.394/96, promovendo a superação da citada lacuna legislativa e 
introduzindo expressamente a educação ambiental no cenário da educação 
nacional.  
 

 

Palavras-chave:  Educação ambiental. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Poder Público e sua promoção em todos os níveis de ensino. Eficácia legislativa. 
Lacuna legal.  
 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The growing devastation of the Planet occur thanks to anthropocentric viewpoint, 
which places the human beings as predecessor of any other forms of life on the 
planet and assume natural environment as something just needed to fulfil their 
countless necessities. The devastation ethics is taking humanity to a limit situation: 
global warming, tropics thaw; lack of food and drinkable water; desertification of 
lands, greenhouse effect are phenomena of our unpleasant behaviour in benefit of a 
unsustainable development. The environmental education, universally discussed 
since Nevada, USA (1970), Stockholm- Sweden (1972), Belgrade-Yugoslavia (1975) 
e Tbilisi-Georgia (1977), constitute a new ethical paradigm to individual and societal 
being´s evolvement with social values, knowledge, skills and competencies backed 
to the conservation of natural environment, which is of people´s common use, vital to 
a healthy life quality and its sustainability. Environmental education was formulates to 
act in a intersecting manner, passing through all areas of knowledge as it should not 
cover only one discipline. A holistic focus, considering the mutual reliance between 
society, economy and environment supersedes the anthropocentrism and put 
humanity in the same level of importance than the ambiance where it lives. In Brazil, 
the environmental education was conceived as a principle of the National Politic of  
the Natural Environment (6.938, 31.8.1981). Later, the Federal Constitution of 1988 
determined, as the government did, its promotion in all levels of education and the 
public consciousness-raising to protect the natural environment. Finally, a norm 
(9.795, 27.04.1999) has introduced in Brazilian legal scenery  as a public politic. 
Meanwhile, notwithstanding of such undeniable legislative advancements in this 
area, the promotion of environmental education is still vain among the society, and its 
legislative forecast is insufficient to effectuate desired proposition by the 
constitutional legislator. The norm Baseline and Basis of National Education 
homologated on 20.12.96 (9.394) is omissible in terms of its existence. 
Environmental education is treated as a transverse theme on the National Study 
Programs Parameters (PCN), administrative documents of the Minister of Education, 
insufficient to a effectivity of a proper environmental education, as it was socially 
desired by the Brazilian society. It is impelled a legislative alteration on this last cited 
norm (Lei n. 9.394/96) promoting the supplantation of this legislative gap and 
explicitly introducing in the Brazilian educational scenery the environmental 
education. 
 
 
Keywords:  Environmental Education. Ecologically well-balanced envorionment. 
Public Power and its promotion on all levels of education. Legislative Efficacy. Legal 
Gap. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação é o modo mais apropriado de efetivar o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Um povo ignaro não conhece e não cobra os 

seus direitos. O indivíduo e a coletividade ambientalmente educados e conscientes 

de seus direitos e deveres são capazes de se integrarem a uma sociedade 

democrática e se envolverem direta e livremente nas causas de seu maior interesse. 

Entretanto, é cogente que tal educação seja realmente libertária e transformadora, 

conferindo valores sociais, habilidades e competências aptas a incorporar a 

dimensão sócio-ambiental no consciente das pessoas. 

É cediço que a educação tradicional não conseguiu atingir tal desiderato. 

Prova disso é a devastação dos recursos naturais e a corrosão de valores sociais 

que conduziram a sociedade à grave crise ambiental que a todos atormenta. A visão 

antropocêntrica, que elege o homem como o centro do universo e desloca a 

Natureza para uma posição periférica – marca do capitalismo globalizado e 

excludente, cujo pilar é o Estado Liberal tradicional – polarizou a relação 

Homem/Natureza, impondo a esta uma derrota avassaladora, que, entretanto, 

nocauteou a ambos os contendores. 

Neste quadro, a educação ambiental, introduzida no cenário mundial a partir 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, conhecida como 

Conferência de Estocolmo-72, e, cristalizada na Conferência Intergovernamental de 

Tbilisi, Geórgia, antiga URSS, 1977, forjou a construção de uma educação crítica e 

transformadora, realçando a perfeita convivência da pessoa com o meio ambiente 

mediante a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes voltados superação 

dos problemas ambientais que atualmente assolam o Planeta.  
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É certo que a construção desse novo ser exige que a educação ambiental 

constitua um processo permanente e contínuo, atuando desde a educação infantil 

até o ensino superior, inclusive na fase de pós-graduação.  

A educação ambiental considera o meio ambiente em sua totalidade, não 

apenas em seu aspecto natural, abragendo o ambiente artificial, cultural, social, 

econômico, político, ou seja, numa perspectiva holística, caracterizando-se como 

uma forma de transmissão de saber adaptada à realidade da atual sociedade de 

risco. 

Por isso, torna-se cogente que a educação ambiental esteja amplamente 

prevista no ordenamento jurídico brasileiro, tornando-se, assim, eficazmente apta a 

surtir seus desejados efeitos. Repercutir seus efeitos junto à sociedade demanda 

uma ordem jurídica sistematicamente estabelecida, percorrendo, univocamente as 

dimensões legislativas ambientais e educacionais. 

A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de 

direito, cujo alicerce é justamente o efetivo respeito ao princípio da legalidade, 

segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei” (CF, art. 5º, II). Daí porque, é imperiosa a integração das 

normas legais concernentes ao meio ambiente e à educação nacional, como meio 

apropriado a orientar os órgãos públicos responsáveis pela formulação de políticas 

públicas educacionais, e, sobretudo, educadores, professores, diretores de ensino, 

pais, alunos, associações e organizações não-governamentais e demais segmentos 

do coletivo social organizado, frente ao desafio de se promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino.   

Neste trabalho, buscamos demonstrar a importância do disposto no artigo 

225, § 1º, inciso VI da Constituição da República, norma de alcance e conteúdo 
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amplos, determinando que, para a efetividade do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público, com a participação ativa da 

sociedade, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização popular para a preservação do meio ambiente. 

A constitucionalização da educação ambiental como premissa ao 

desenvolvimento sustentado torna a Carta de 1988, uma das mais avançadas e 

modernas constituições do mundo ocidental. Tal avanço legislativo confirma a 

Recomendação 1 da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental 

aos Países Membros, realizada em Tbilisi, Geórgia – antiga URSS, de 14 a 26 de 

outubro de 1977, no sentido de que: 

Um objetivo fundamental da educação ambiental é lograr que os 

indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do 

meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem, 

resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, 

econômicos e culturais, e adquiram os conhecimentos, os valores, os 

comportamentos e as habilidades práticas para participar 

responsável e eficazmente da prevenção e solução dos problemas 

ambientais, e da gestão da questão da qualidade do meio ambiente. 

 A visão antropocêntrica que permeia a cultura ocidental conduziu a 

humanidade à triste realidade de devastação da Terra com seus nefastos efeitos ao 

meio ambiente, tais como o aquecimento global, o efeito estufa, a devastação de 

florestas e a destruição da biodiversidade.  

Em tal contexto, urge a confirmação da visão holística que fundamenta a 

educação ambiental, na medida em que a humanidade deve compreender o meio 

ambiente em sua totalidade, animando-se a respeitar a equidade e harmonia no 

trato com os diversos valores que informam a vida no Planeta, rompendo, assim, 



 14 

com a visão egoística e centralizadora que relega o meio ambiente a um plano 

secundário de existência. 

Convém ressaltar a Recomendação 2 de Tbilisi, no sentido de que: 

O conceito de meio ambiente abarca uma série de elementos 

naturais, criados pelo homem, e sociais, da existência humana, e que 

os elementos sociais constituem um conjunto de valores culturais, 

morais e individuais, assim como de relações interpessoais na esfera 

do trabalho e das atividades de tempo livre. 

 Enfim, o comando constitucional do artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição 

de 1988 proporciona uma verdadeira revolução no ensino brasileiro. Transpõe os 

métodos hierarquizados e cientifizados de ensino e educação, onde o meio 

ambiente é visto como um mero objeto de pesquisa e estudo, para uma relação de 

interpenetração do meio ambiente em todas as áreas de saber, colocando-o no 

mesmo patamar de existência e coexistência com a humanidade, conferindo-lhe 

uma dignidade própria, afastando-o da condição de algo a ser protegido tão somente 

para satisfazer as infinitas necessidades humanas.  

 O artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição Federal se insere na categoria de 

norma de eficácia limitada ou reduzida1, porquanto a promoção da educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização popular para a 

preservação do meio ambiente exige a permanente atuação do legislador 

infraconstitucional.  

Em tal contexto, o legislador ordinário previu a educação ambiental como um 

princípio da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, estabelecida na Lei n. 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 2º, inciso X, e, posteriormente, 

                                                 
1 É o que se depreende da lição de SIlva, no sentido de que as normas de eficácia limitada ou reduzida  “... são 
todas as que não produzem, com a simples entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o 
legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a matéria, uma normatividade para isso 
bastante, deixando essa tarefa ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado. SILVA, José Afonso da. 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais . São Paulo: Malheiros Editores, 7ª ed, 2ª tiragem, 2008, p. 82-83. 
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instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA, mediante a edição da 

Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999.  

O país abriga a maior diversidade biológica do Planeta, porém, considerando 

o desnível social entre ricos e pobres, e uma política de crescimento a qualquer 

custo, consome desordenadamente os depauperados os recursos naturais 

disponíveis. Criar um novo paradigma ético por meio de uma cultura de 

desenvolvimento com respeito aos limites ambientais é um desafio que ainda não se 

concretizou no seio social, e, por isso, todos devem se envolver na vereda prevista 

no artigo 225, § 1º, inciso VI, da Constituição Federal, no sentido de que, para a 

efetivação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização popular para a preservação do meio ambiente. 

Em realidade, em face da co-responsabilidade do Poder Público e da 

coletividade quanto à defesa e proteção do meio ambiente para as atuais e futuras 

gerações, tal como estabelecido no “caput” do artigo 225 retro, a promoção da 

educação ambiental também não deverá constituir uma obrigação a ser cumprida 

unicamente pelo Estado.  

Afigura-se adequado que a esse desafio sejam conclamados todos os 

segmentos da sociedade brasileira, tais como, crianças em idade de aculturação, 

jovens e adultos de todas as faixas etárias; os meios de comunicação de massa; 

empresas privadas; agricultores; urbanistas; industriais; religiosos; cientistas; 

organizações não-governamentais; indígenas; o conjunto de organizações do 

terceiro setor tais como associações, cooperativas, fundações, institutos que tenham 

por função a defesa do meio ambiente; voluntários ambientais, enfim, todas as 

pessoas universalmente consideradas devem assumir o compromisso com a defesa, 
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preservação, conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Em contexto, preocupa-nos o fato da educação ambiental encontrar-se 

desconectada do universo legislativo da educação nacional.  

A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, dentre as diversas modalidades de educação e ensino 

não prevê a educação ambiental, Entendemos que tal lacuna afeta a eficácia técnica 

do comando previsto no artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição da República, que 

determina ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino (educação formal) e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente (educação não-formal).  

Portanto, é nossa intenção enfocar a educação ambiental como um sistema 

específico dentro do sistema educacional mais amplo, compreendendo-a como uma 

forma apropriada ao desenvolvimento de uma cidadania ativa e participativa, apta a 

concretizar o desenvolvimento sustentável. 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos: o primeiro traça um breve 

panorama da educação ambiental sob a ótica de uma política pública que a 

caracteriza como um componente essencial e permanente da educação nacional; a 

segunda parte enfoca a educação ambiental sob os princípios gerais do Direito 

Ambiental; a terceira parte aborda a educação ambiental nas diversas constituições, 

bem como sua competência legislativa; a quarta parte aponta a transversalidade do 

tema educação ambiental nos diversos ramos do Direito; a quinta parte enfoca a 

questão da efetividade da educação ambiental sob a perspectiva da atuação 

jurisdicional, com base nas ações constitucionais previstas no ordenamento civil 
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brasileiro e, por último, a sexta parte tece considerações gerais sobre a educação 

ambiental e sua eficácia jurídica na órbita do ordenamento jurídico brasileiro. 

Importante destacar a lição de Marshall, citando Castellio, no sentido de que: 

Queimar um homem vivo não defende uma doutrina, mas mata um 

homem. Os homens, sendo mortais, podem ser esmagados pela 

tirania, mas as idéias são persistentes e fogem à polícia e ao 

carrasco. Os homens podem ser utilizados para dramatizar idéias, 

mas não são os homens e sim as ideologias e teorias que, quando 

provam sua validade e triunfam2. 

Não se pode olvidar que a educação ambiental possui um nítido caráter cívico 

e ideológico. Trata-se de um princípio constitucional a ser observado por todas as 

pessoas, individual, coletiva e publicamente considerada. Trata-se, pois, de um 

processo permanente que deve cooptar pessoas e seus governos para uma batalha 

ainda longe de ser vencida: capacitar a todos ao enfrentamento a crise ambiental 

que coloca em risco a existência do Planeta Terra, mediante a efetivação de uma 

educação transformadora e participativa, assegurando-se, assim, a preservação do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito essencial à sadia 

qualidade de vida. É inescondível essa triste realidade: o analfabetismo ambiental 

está conduzindo a humanidade à sua própria destruição. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 MARSHALL, James. Espadas e Símbolos: A Técnica da Soberania.  Tradução de J. Cretella Jr. E Agnes 
Cretella.  2ª ed. rev. da tradução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.  (textos Fundamentais; 11). 
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CAPÍTULO I – OS DIVERSOS ASPECTOS QUE INFORMAM A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1.1. Considerações gerais 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a eficácia jurídica da educação 

ambiental, tal como prevista atualmente no ordenamento jurídico brasileiro.  

Eficácia, segundo o Dicionário Houaiss significa a “capacidade de atingir o 

efeito esperado” 3. Logo, é nosso objetivo apurar a capacidade do ordenamento 

jurídico de repercutir os efeitos buscados pelo legislador constitucional de 1988, o 

prevendo, no artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição Federal em vigor, o dever do 

Poder Público de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Assim, a análise se prende à eficácia jurídica da previsão da educação 

ambiental, ou seja, a eficácia dentro de um contexto técnico-jurídico, a partir de uma 

visão sistemática de todo o conjunto normativo que informa a educação ambiental. 

Inadequado seria esquecer a eficácia social da educação ambiental, ou seja, 

a capacidade de sua normação ser obedecida pela sociedade, considerando-a como 

“Os 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 sustentabilidade4”. 

Trata-se de uma educação revolucionária e transformadora, capaz de 

promover a sensibilização e conscientização da coletividade para, eficazmente, 

                                                 
3 HOUAISS, Antonio; Villar; SALLES, Mauro de. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa . 2ª ed. Rio de 
Janeiro:  Objetiva, 2004, p. 265. 
4 BRASIL. Lei n. 9.795 , de 27 de abril de 1999 – Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA), art. 1º. 
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atuar ativamente na conservação do meio ambiente. Mister se faz ressaltar seu 

amplo campo de abragência, na medida em que atua na educação infantil, no ensino 

fundamental, no ensino médio, no ensino superior e demais formas de ensino e 

educação (educação formal), e ainda, tem a capacidade de atingir o conjunto da 

sociedade por meio da conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente (educação não-formal). Como se há verificar, a educação ambiental atinge 

as crianças, jovens e adultos, inclusive os idosos, nos ambientes urbanos e rurais; 

atua no desempenho das atividades econômicas e profissionais em geral; percorre 

as ações e práticas esportivas, intelectuais, espirituais, morais, sociais, religiosas, 

turísticas, altruísticas, filosóficas, enfim, todos os segmentos que compõe o espectro 

social conforme sua dimensão universal. 

Nessa vereda, fez-se necessária uma avaliação do modo como surgiu a 

preocupação em esfera global e local em relação à necessidade de se conservar o 

meio ambiente, e, nesta esteira, como isso influenciou o advento de legislações 

prevendo promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, como 

suporte ao desenvolvimento sustentado. 

Avaliar este desenvolvimento requer, em grande medida, analisar a previsão 

da educação ambiental no contexto do ordenamento jurídico internacional e 

nacional, sua necessária vinculação com a legislação específica da Educação 

tradicional, tendo em mira os aspectos da eficácia e efetividade; sua implementação 

como um modelo complexo de educação na realidade cotidiana da educação em 

geral e escolar no país, os instrumentos jurídicos previstos para exigir dos poderes 

estatais a realização destas prescrições jurídicas que resultaram da conscientização 

do legislador perante o problema ambiental; e, ainda, conforme nosso propósito, 
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analisar a eficácia jurídica do ordenamento jurídico brasileiro com vistas ao objetivo 

de se promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

A preocupação com a educação ambiental é resultante de um processo de 

recepção das questões relacionadas à questão ambiental e esta recepção 

demonstra que o legislador está atento aos pontos centrais da agenda política a 

respeito dos principais desafios enfrentados pelas sociedades contemporâneas. 

É importante verificar a extensão de sua recepção no corpo legal nacional, e, 

também, em que medida o conjunto de dispositivos legais relacionados à educação 

ambiental são aptos a estimular o desenvolvimento da educação ambiental junto à 

sociedade brasileira. 

Embora ocupe uma posição de destaque, a investigação sobre o alcance da 

proteção jurídica do meio ambiente e da promoção da educação ambiental como 

uma política pública estimulada pelas recentes legislações brasileiras, julgou-se de 

importância equivalente realizar uma análise mais aprofundada a respeito dos 

elementos teóricos que constituem em sua multiplicidade o amplo conceito de 

educação ambiental. 

A ênfase aqui empregada atém-se a uma análise mais cuidadosa dos 

diversos dispositivos legais que incorporam os princípios de uma educação 

ambiental. Um dos objetivos deste levantamento é evidenciar como o 

reconhecimento da necessidade da efetivação da educação ambiental tem se 

tornado uma realidade cada vez mais concretizada no ordenamento legal brasileiro. 

E, além disso, busca-se complementar essa análise contextualizando e abordando 

os elementos históricos, políticos, sociais e culturais que influenciaram e deram 

motivação ao surgimento de legislações ambientais e educacionais voltadas a uma 
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melhor conscientização aos diversos atores sociais envolvidos com a conservação 

do meio ambiente. 

Além de situar, teórica e doutrinariamente esse percurso da legislação sobre 

a efetividade da educação ambiental, nos ocupamos em demonstrar que a dimensão 

ambiental já se encontra com uma significativa incorporação nos diversos 

dispositivos legais nacionais, o que pode ser interpretado como uma evidência de 

que do ponto de vista jurídico a educação ambiental possuí uma efetividade de 

crescentes conquistas, mas estes avanços se dão num campo de constantes 

obstáculos e muitos retrocessos, sobretudo no tocante à concretização de seus 

elementos caracterizadores5. 

Ao lado desta constatação, que se apóia na análise mais acurada dos 

dispositivos legais que abordam o assunto, realizou-se um levantamento sistemático 

dos conteúdos teóricos e epistemológicos que fundamentam os discursos e as 

doutrinas que informam os projetos encontrados na área da educação ambiental.  

Neste sentido, julgou-se importante investigar os aspectos mais capilares 

desta efetividade, sob o enfoque de sua consolidação sob o ponto de vista 

normativo-legislativo, como pressuposto a sua realização no educacional e nas 

diversas atividades da vida cotidiana da sociedade. 

Com estes objetivos traçados para este capítulo, pretendemos delinear de 

modo mais específico quais são esses conteúdos filosóficos e pedagógicos que a 

incorporam, para, desta forma, colocar de modo mais evidente quais tipos de 

transformações estão em curso a partir de um novo modelo como o que é proposto 

pela educação ambiental. 

                                                 
5 Este ponto que expõe os obstáculos da implementação da Educação Ambiental no plano mais cotidiano de sua 
aplicação pode ser visualizado, segundo nosso ponto de vista, na pequena penetração de práticas educacionais 
inspiradas na Educação Ambiental que encontramos no ensino médio no Brasil. Para mais detalhes, vide 
Declaração de Brasília, 1997. 
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Desde já é importante considerar que a extensão da educação ambiental 

transcende um mero projeto pedagógico com algumas preocupações ambientais; ele 

possui implicações que vão além de pequenas mudanças curriculares e conteúdos 

ambientais.  

Uma das questões que se pretende evidenciar é justamente o fato de que a 

educação ambiental introduz uma nova ética ao educando, estabelecendo uma 

relação de equidade com a natureza e conferindo a esta última uma dignidade 

própria, na medida em que sua conservação se deve principalmente a necessidade 

de se observar a outricidade, a dialogicidade e fraternidade na relação 

homem/natureza. E, não, claro segundo a necessidade de garantir meramente a 

sadia qualidade de vida do homem, mas, sim, do próprio Planeta.  

A ética da conservação implica numa maior proximidade da humanidade com 

o meio onde ela é apenas uma parte integrante e do qual necessita para continuar 

existindo. Aliás, a coexistência pacífica do homem com seu semelhante, e de ambos 

com a natureza, deve constituir a premissa mais importante para o desenvolvimento 

sustentado. Não haverá falar em guerra entre os povos por força da escassez dos 

elementos naturais se a cultura da conservação e equidade ambiental estiver 

presente nos sentimentos de cada um de nós. Não haverá falar em conflito 

intergeracional, se o respeito ao meio ambiente tiver como fundamento a construção 

do ser ambientalmente educado, apto a utilizar com racionalidade os limitados 

recursos ambientais. 

1.2. Educação ambiental: conceitos e aspectos ideol ógicos 

 Nesta parte inicial do trabalho, temos por objetivo reconstruir alguns debates 

e retraçar o percurso de alguns conceitos que nos ajudam a compreender, em sua 
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totalidade, o conceito de educação ambiental. Começamos com uma breve 

retomada do modo como a preocupação com a temática ambiental apareceu na 

legislação nacional, para, em seguida, discutir o significado mais aprofundado e 

contextualizado de seus termos. Julgamos possível reconstruir, ainda que de forma 

panorâmica, os conteúdos filosóficos e pedagógicos que conformam o projeto da 

educação ambiental, e, com isso, pode contribuir para definição e o alcance de seus 

objetivos. 

O termo educação ambiental possui uma pluralidade de significados, a partir 

das múltiplas correntes filosóficas e doutrinárias que a informam. Embora se possa 

afirmar que indica uma proposta pedagógica voltada para o desenvolvimento de 

uma consciência crítica acerca das questões ambientais, com vistas a uma relação 

harmoniosa e integrada do homem com a natureza, tendo como pressuposto o 

desenvolvimento sustentado, subsistem inúmeros obstáculos à proposição de uma 

definição que sirva como espelho para a atual fase de efetivação político-social. 

A locução educação ambiental, conforme o Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa6, tem o significado de “processo educativo que consiste no 

desenvolvimento de atividades e idéias voltadas para o conhecimento do ambiente e 

a utilização, de maneira racional, dos recursos naturais”. 

O conceito jurídico da educação ambiental está contido no artigo 1º da Lei n. 

9.795/96 (Política Nacional da Educação Ambiental), prescrevendo que: 

Entende-se por educação ambiental os 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. 

                                                 
6 Disponível em <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=educa%E7%E3o&stype=k&x=7&y=11)> Acesso 
em 20 maio 2008 às 17h30min.    
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A educação ambiental, na lição de Milaré7:  

É um instrumental valioso na geração de atitudes, hábitos e 

comportamentos que concorrem para garantir o respeito ao equilíbrio 

ecológico e a qualidade do ambiente como patrimônio da 

coletividade. 

Compreendemos a educação ambiental como um processo apropriado ao 

desenvolvimento intelectual, moral e ético do indivíduo e da coletividade para a 

participação ativa na formulação e execução de políticas públicas e práticas voltadas 

conservação do meio ambiente, bem como, à compreensão da existência de uma 

dignidade própria do ambiente, com respeito ao seu equilíbrio e sustentabilidade,  

A criança, a partir da idade de aculturação, o jovem e o idoso, têm o direito 

fundamental de ser ambientalmente educado, e, em contrapartida, todos, individual 

e coletivamente, têm o dever de participar ativamente para a construção do Estado 

Econômico Ambiental de Direito, garantindo, assim, a sustentabilidade do Planeta. 

Na lição de Antunes8: 

É pelo correto enquadramento dos problemas ambientais em suas 

múltiplas facetas que o indivíduo terá capacidade de participar 

ativamente da decisão sobre problemas ambientais que sejam 

relevantes. O processo de educação ambiental, portanto, não se 

limita a ser um instrumento poderoso para a efetivação do princípio 

da prevenção, mas, igualmente, é uma ferramenta absolutamente 

imprescindível para a objetivação do princípio democrático. Com 

efeito, a participação em audiências públicas, o exame dos relatórios 

de impacto ambiental e todos os outros atos que decorrem do 

princípio democrático somente podem ser considerados de acordo 

com sua finalidade se as populações interessadas tiverem a 

necessária informação ambiental, que é produto final do processo de 

educação ambiental. 

                                                 
7 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco.  5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p.98. 
8 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental . 5ª ed. rev. ampl. e atual.  Rio de Janeiro: Lumen Juis, 2001, p. 
176. 
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Com o advento da Lei nº. 9795, de 27 de abril de 1979, instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental - PNEA, prevendo o enfoque holístico como seu 

princípio basilar, erradicou-se qualquer resquício da visão antropocêntrica em nosso 

ordenamento jurídico, pois, no plano legislativo, deu-se uma dignidade própria para 

o meio ambiente, afastando, com isso, a idéia de sua preservação unicamente para 

satisfazer as necessidades humanas. 

O enfoque holístico pode ser notado na lição de Antunes9: 

... Há que se observar que a educação ambiental tem por objetivo a 

‘conservação ambiental’ e não a ‘preservação ambiental’. A definição 

constante do artigo 1º é extremamente importante, pois por ela se 

pode perceber que os processos de educação ambiental devem ter 

por finalidade a plena capacitação do individuo para compreender 

adequadamente as implicações ambientais do desenvolvimento 

econômico e social. O fato é tanto mais relevante, na medida em que 

a lei que ora está sendo examinada ‘não está voltada para educação 

ecológica, mas, isto sim, para a educação ambiental’. Ambiente, 

como se sabe, é conceito mais amplo e que abarca o entorno do ser 

humano, quaisquer que sejam as suas dimensões. A lei, de forma 

correta, assimilou o conceito existente em nossa Lei Fundamental. 

Com efeito, conservar o meio ambiente implica numa ação mais aproximada 

do homem com o meio ambiente, referindo-se a uma atividade de cuidado, de 

aproximação e interação com os recursos ambientais. A implantação da educação 

ambiental ainda é um desafio a ser cumprido pelo Poder Público, pois, o avanço da 

degradação ambiental em todas as suas formas revela uma insensibilidade e 

ignorância do ser humano em relação ao meio onde vive. 

Nalini10, com o costumeiro acerto, assim pontifica: 

Em tema de educação ambiental, todos padecemos de certo 

analfabetismo. Ao menos de um analfabetismo funcional. Na 
                                                 
9 Ibid., p. 179.  
10 NALINI, José Renato. Ética Ambiental . 2ª ed., Rev. Atual. e ampl. Campinas: Millennium, 2003. 
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verdade, ‘quase todos são analfabetos em muitos campos de saber 

importantes para suas necessidades vitais. E isso nos faz mais 

dependentes uns dos outros’. Se temos consciência dos perigos que 

ameaçam a Terra, poucos os que alteram substancialmente sua 

existência para poupá-la. Como lembra Leonardo Boff, ‘para cuidar 

do planeta precisamos todos passar por uma alfabetização ecológica 

e rever nossos hábitos de consumo. Importa desenvolver uma ética 

do cuidado’. 

O principal desafio trazido pela educação ambiental é a promoção do ser 

crítico e emancipado, apto a relacionar-se ativamente com o meio onde vive e do 

qual depende, por meio de um amplo processo contínuo e permanente de 

desenvolvimento de saberes, habilidades e competências condizentes com o 

respeito ao uso racional dos recursos naturais. 

Neste passo, Dias11 enfatiza que: 

...a EA deve capacitar ao pleno exercício da cidadania, através da 

formação de uma base conceitual abrangente, técnica e 

culturalmente capaz de permitir a superação dos obstáculos à 

utilização sustentada do meio. O direito à informação e o acesso às 

tecnologias capazes de viabilizar o desenvolvimento sustentável 

constituem, assim, um dos pilares desse processo de formação de 

uma nova consciência em nível planetário, sem perder a ótica local, 

regional e nacional. O desafio da EA, nesse particular, é o de criar as 

bases para a compreensão holística da realidade. 

 

1.3. Educação Ambiental na legislação brasileira 

Embora seja possível investigar legislações e discussões doutrinárias 

anteriores ao período aqui abordado, consideramos que a questão ambiental foi 

inserida, primeiramente, como um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente – 

                                                 
11 DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental Princípios e Práticas . 9ª ed. São Paulo: Gaia, 2004,  p. 99. 
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PNMA (Lei n. 6.938/81, art. 2º, inciso X), e, posteriormente, consagrada de forma 

definitiva e incontestável na Constituição Federal de 1988.  

O artigo 225, “caput” da Constituição da República conforma a preocupação 

de todos com a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

elemento essencial à sadia qualidade de vida. Atribui ao Poder Público e a 

coletividade o dever de promover a sua proteção defesa para as presentes e futuras 

gerações:  

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações12. 

 De modo inconteste, a Constituição Federal recepcionou a Lei n. 6.938, de 31 

de agosto de 1981 (PNMA), consolidando-a no ordenamento jurídico brasileiro como 

norma geral norteadora das políticas públicas e privadas ambientais. 

Cumpre observar, que, preocupado com a necessária efetividade deste 

direito, o legislador incumbiu ao Poder Público o dever de inserir a dimensão 

ambiental no consciente coletivo, assegurando, desse modo, a participação ativa de 

todos em prol da defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

§ 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 ambiente13. 

Em tal contexto, a Carta Magna, de forma nítida e inquestionável, incluiu no 

ordenamento jurídico brasileiro a educação ambiental como um verdadeiro princípio 

ambiental. Debalde a educação ambiental já estivesse consagrada como um 

                                                 
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988.  
13  Id., 1988. 
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princípio da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista no artigo 2º, inciso X da Lei 

n. 6.93814, de 31 de agosto de 1981, foi a partir da Constituição de 1988, e o 

advento da Lei 9.79515, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional da 

Educação Ambiental, que a ecopedagogia passou a figurar como uma premissa que 

orienta todas as demais políticas e conjunto de ações relacionadas às questões 

ambientais. 

Neste lanço, a partir do conceito de educação ambiental previsto na Lei nº. 

9.795/99 (PNEA), podemos realçar que sua previsão representou uma verdadeira 

revolução no ordenamento constitucional brasileiro. 

O legislador dividiu a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional da 

Educação Ambiental) em quatro capítulos: o primeiro dispõe sobre a educação 

ambiental, estabelecendo sua conceituação (art. 1º), alcance (art. 2º); os 

responsáveis por sua implementação (art. 3º); princípios (art. 4º) e objetivos (artigo 

5º). O segundo concerne à instituição propriamente dita da Política Nacional da 

Educação Ambiental (art. 6º), prevendo os órgãos envolvidos em sua esfera de ação 

(art. 7º), o modo de desenvolvimento na educação em geral e na educação escolar e 

as linhas de atuação inter-relacionadas (art. 8º); das modalidades de educação 

ambiental, formal (arts. 9º a 12) e não-formal (art. 13). O quarto capítulo trata da 

execução da Política Nacional da Educação Ambiental, cuja coordenação é atribuída 

a um órgão gestor, na forma do regulamento da Lei (art. 14); as atribuições do órgão 

gestor (art. 15); a previsão de diretrizes, normas e critérios para a educação 

ambiental a serem definidas pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, nas 

esferas das respectivas competências e nas áreas de sua jurisdição (art. 16); os 

critérios para eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos 

                                                 
14 BRASIL. Lei 6.938/81 . Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 31 de agosto de 1981. 
15 BRASIL. Lei 9.795/99.  Institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 27 de abril de 1999. 
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públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental (art. 17, incisos I, II e 

III); a sua forma de financiamento (art. 19). 

O advento da Lei n. 9.795/99 (Política Nacional da Educação Ambiental) está 

a exigir toda uma reordenação de atitudes e comportamentos de educadores e 

educandos, e dos demais segmentos da sociedade brasileira, tendo por pressuposto 

compreender o seu significado e alcance: 

Art. 1° Entende-se por educação ambiental os proces sos por meio 

dos quais os indivíduos 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 a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade16. 

A conservação do meio ambiente pressupõe a existência do ser 

ambientalmente educado, dotado de saberes para uma atuação qualificada e 

conseqüente em prol da vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental concebe 

o indivíduo e a coletividade como atores capazes de reordenar a visão mecanicista e 

narcisista que condenou o meio ambiente ao atual quadro atormentador de desastre; 

como elementos capazes de conferir ao meio ambiente uma dignidade própria, 

associada, em grau de igualdade, à dignidade da pessoa humana. 

A educação não deve ser ministrada de modo estanque e com solução de 

continuidade na educação geral e educação escolar, mas, sim, na forma e 

abrangência prescrita no artigo 2º da Política Nacional da Educação Ambiental: 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não-formal. 

                                                 
16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988. 
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À consecução dos objetivos delineados na Política Nacional da Educação 

Ambiental, no artigo 3º, incisos I a VII, tratou o legislador de especificar todos os 

atores envolvidos em sua promoção, abrangendo o Poder Público, e, num rol 

meramente exemplificativo, os diversos segmentos da coletividade: 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 

direito à educação ambiental, incumbindo: I - ao Poder Público, nos 

termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas 

públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento 

da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente; II - às instituições educativas, promover a educação 

ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que 

desenvolvem; III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente - SISNAMA, promover ações de educação ambiental 

integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria 

do meio ambiente; IV - aos meios de comunicação de massa, 

colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de 

informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar 

a dimensão ambiental em sua programação; V - às empresas, 

entidades de classe, instituições públicas e privadas, 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; VI - à sociedade como um todo, manter atenção 

permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que 

propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a 

identificação e a solução de problemas ambientais. 

Não se olvidou o legislador de assentar os princípios básicos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com a premissa para a sedimentação 

do saber ambiental junto ao meio social: 

Art. 4º. São princípios básicos da educação ambiental: 

I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
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II – a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando 

a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III – o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV – a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais. 17 

Como é possível perceber, tais de princípios se apresentam como eixos 

fundamentais para a concretização da ecopedagogia nas escolas brasileiras, em 

todos os níveis de ensino. A adoção de concepções filosóficas, éticas, sócio-

econômicas, pedagógicas, culturais, democráticas visa atender ao objetivo de 

promover um saber ambiental condizente com a construção de novos valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente.  

Fácil ainda observar a preocupação do legislador em alterar o perfil de 

atuação do indivíduo e da coletividade em relação ao meio ambiente (marcadamente 

egoístico e passivo), conferindo à educação ambiental um enfoque humanista, 

holístico (no sentido de compreender a pessoa humana no contexto do meio 

ambiente), democrático e participativo.  A participação ativa do indivíduo e da 

coletividade tem por pressuposto a construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente. Conferindo maior amplitude ao prescrito no artigo 3º, inc. I da Lei n. 9.638, 

de 31 de agosto de 1981 (PNMA) 18, estabelece a Lei n. 9.795/99 que a concepção 

do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 

                                                 
17 BRASIL. Lei 9.795/99  de 27 de abril de 1999. 
18 BRASIL. Lei n. 6.938/81 , art. 3º, inc. I 
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A Lei n. 9.795/99 determina que a educação ambiental deverá ser ministrada 

de modo transversal, ou seja, permeando todas as áreas de saber, e, não, como 

uma disciplina específica. A educação ambiental atua com respeito ao pluralismo de 

idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade, conferindo ao educando um a visão de totalidade das questões 

ambientais. O ensino tradicional, marcadamente fragmentado e baseado na 

racionalidade, não consegue atingir esse desiderato.  

A construção de um novo paradigma na relação homem/natureza exige a 

vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, ou seja, a 

ética da conservação do meio ambiente deverá permear os diversos 

comportamentos sociais, sempre com vistas à sustentabilidade.  Tais atitudes e 

comportamentos se iniciam na esfera íntima do indivíduo, como o uso racional de 

recursos ambientais (ex., água), a acomodação adequada de resíduos; o consumo 

de produtos recicláveis e ambientalmente corretos, e se prolonga em todas as áreas 

de atuação individual e coletiva, marcadamente no trabalho, onde passa boa parte 

de seu tempo.  

Como vimos, a Lei n. 9.795/99 obriga a permanente avaliação crítica do 

processo educativo, que deve ser constantemente renovado em consideração às 

constantes transformações sócio-ambientais. A abordagem da educação ambiental 

e dos impactos do homem em relação ao meio ambiente não poderá restringir-se a 

uma realidade físico-espacial, mas, sim, de maneira articulada com as questões 

ambientais locais, regionais, nacionais e globais.  A educação ambiental deverá ser 

ministrada com reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual 

e cultural, vedando-se as idéias ou conceitos homogênicos. 
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Tais princípios estão em perfeita consonância com os objetivos fundamentais 

da Política Nacional da Educação Ambiental, quais sejam: 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

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. 

 Julgamos apropriado tecer algumas considerações sobre tais objetivos:  

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”.  

O cientificismo calcado na visão cartesiana, acentuadamente mecanicista e 

narcisista, compartimentou os diversos saberes em módulos estanques e 

incomunicáveis, desintegrando-os de uma realidade lógica e congruente, e 

deformando-os a ponto de se dissociarem em suas múltiplas e complexas relações.  
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O meio ambiente, outrora mitificado, passou a ser tratado como um mero 

objeto de análise e pesquisa, dissociando os seus aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.  Em 

tal contexto, inconcebível se tornou uma compreensão do meio ambiente em sua 

totalidade, ou seja, segundo uma concepção de existência e coexistência, de 

dependência e interdependência, cujas variáveis, no fundo, se ajustam numa única 

realidade.   

A educação ambiental rechaçou amplamente tal concepção, adotando, ao 

revés, um conceito amplo de meio ambiente, no qual se compreendem o meio físico, 

biótico e abiótico, natural e artificial, e os elementos sociais, econômicos, culturais, 

morais, históricos, psicológicos, científicos e éticos que permeiam a vida em 

sociedade. 

A formação do sujeito ecológico impõe a visão holística do meio onde ele vive 

e se relaciona em grau de igualdade e dignidade, constituindo-o em ator 

participativamente ativo nas problemáticas ambientais e sociais. A noção de 

equidade existencial supera a visão própria do antropocentrismo, no sentido de que 

o homem é o centro do universo, e manipula a vida ao seu redor 

inconsequentemente, agindo como seu proprietário.  Como se nota, o meio 

ambiente é compreendido de modo sistematizado e orgânico, e o que é principal, 

tendo o homem como seu integrante, e, não, com existência fora dele. 

 

II – “a garantia de democratização das informações ambientais” 

O acesso às informações ambientais não podem constituir-se num privilégio 

de poucos, - indivíduos ou grupos-, na medida em que o conhecimento dos efeitos 
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das obras ou atividades causadoras de degradação do meio ambiente, significativa 

ou não, interessa a toda a coletividade submetida a tais resultados.  

Deve, antes de tudo, atingir toda a gama de pessoas a quem ela foi 

produzida. Afinal, a informação não surge do nada, mas, sim, de um problema, de 

cuja resolução advém numa experiência, e esta, inexoravelmente, se materializa 

numa informação socialmente interessante. 

 O ser ambientalmente informado se anima a participar ativamente das 

questões que afetam a sua saúde e a de seus próximos, e, fortalecendo seu 

sentimento de solidariedade, se erradia para um universo mais amplo.   

No dizer de Machado19: 

‘Informação’ é, ao mesmo tempo, um estado subjetivo, é o saber ou 

não-saber. Informação é um processo interativo, que se denomina 

normalmente de comunicação; informação é um conteúdo, são os 

dados, saberes, conhecimentos, imagens, sons, formas, palavra 

símbolos ou (in) formações organizadas, – e, – acima de tudo – 

informação é um direito, conforme Michel Kloeper. 

Quando se tratar de significativos impactos ambientais a garantia de 

democratização das informações ambientais ainda mais se acentua, na medida em 

que o licenciamento ambiental corresponde a uma sucessão de atos cuja ampla 

publicidade é prevista no artigo 225, § 1º, inciso IV da Constituição Federal.   

É por intermédio das audiências públicas, consultas populares e divulgação 

do estudo prévio de impacto ambiental e do relatório de impacto ao meio ambiente – 

EIA-RIMA, principalmente, que a população toma conhecimento dos impactos 

ambientais de cada projeto avaliado pelo Estado.  Fazer o funcionário público 

afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados 

técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental 

                                                 
19 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito à Informação . São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 51 
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caracteriza crime previsto no artigo 66 da Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

punido com reclusão, de um a três anos, e multa. Além disso, fulmina o 

licenciamento ambiental de nulidade insanável, na medida em que retira da 

população o direito cívico de conhecer e debater o projeto, apresentar sugestões e 

mesmo se opor a sua instalação.   

Ainda conforme Machado20: 

A democracia nasce e vive na possibilidade de informar-se. O 

desinformado é um mutilado cívico. Haverá uma fala no sistema 

democrático se uns cidadãos puderem dispor de mais informações 

que outros sobre um assunto que todos têm o mesmo interesse de 

conhecer, debater e deliberar.  

 Conforme o artigo 4º, inciso V da Lei n. 6.938/81, a Política Nacional do Meio 

Ambiente visará à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de 

uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 

ambiental e do equilíbrio ecológico,  

 À consolidação da educação ambiental impende a democratização das 

informações ambientais, sobretudo às populações historicamente excluídas dos 

processos decisórios que as tornam reféns da própria ignorância. 

 

III – “o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social” 

Em face da grave crise ambiental que assola o planeta, não é de todo 

despropositado afirmar que o homem desconhece a si próprio, no sentido de que 

não possui uma noção exata dos efeitos resultantes de suas atividades ao meio 

sócio-ambiental onde vive. Os estímulos a uma mudança de postura decorrem, mais 

das vezes, dos assombros advindos de efeitos nefastos decorrentes da poluição, e 
                                                 
20 Ibid, p. 50. 
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que colocam em risco a sua sobrevivência, que de um juízo acurado sobre como ele 

próprio atua na condição de principal agente causador do atual estado de 

devastação e contaminação dos recursos ambientais.  

Nessa esteira, torna-se imperioso a formação de uma consciência fundada na 

visão racional e lógica da problemática ambiental e social, compreendendo essas 

duas variáveis como faces da mesma moeda. A sociedade moderna vive 

massificamente em centros urbanos, onde os efeitos da agressão ao meio ambiente 

não largamente sentidos no seio social. Logo, avulta-se necessário erradicar o 

indiscernimento, o desatino e a precipitação emoldurados na falta de consciência ou 

da consciência leviana sobre a problemática ambiental e social.  

A miséria, o desemprego, as novas doenças (ex., gripe aviária, AIDS, vaca 

louca, vírus do ebola, entre outros), o crescimento populacional no planeta são 

alguns dos aspectos que nos levam à seguinte reflexão: somos mesmo seres 

verdadeiramente racionais? Ou utilizamos mal nosso raciocínio sobre o que ocorre a 

nosso redor? Como ainda a humanidade carece de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social, talvez seja mais adequado dizer que a humanidade 

caminha, a passos lentos, no sentido desse ideal.   

A educação ambiental tem por objetivo estimular, e, uma vez presente, 

fortalecer essa consciência crítica de modo a propiciar uma visão real dos graves 

problemas sócio-ambientais que afligem a todos.  

Na afirmação de Nalini21: 

A perfeita indiferença moral quase sempre resulta da ignorância. É 

dever moral de cada pessoa despertar a consciência de seu 

semelhante. Seria grave incompreensão acreditar na existência 

natural de uma ‘egoísta indiferença humana’ e citando John Stuart 

                                                 
21 NALINI, José Renato. Ética Ambiental . 2ª ed. Campinas: Milennium, 2003, p.241. 
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Mill ‘que os serem humanos não têm nada a ver em sua conduta 

mútua, a que só devem inquietar-se pelo bem-estar ou ações de 

outro quando seu próprio interesse está em jogo... Os seres 

humanos devem ajudar-se, uns aos outros, a distinguir o melhor do 

pior, e a prestar apoio mútuo para eleger o primeiro e evitar o 

segundo’. 

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”. 

 O legislador brasileiro, mesmos nos períodos mais sombrios da história 

política do país, sempre se preocupou em ressaltar a participação ativa do indivíduo 

e da coletividade nas questões ambientais como um consectário próprio do 

desenvolvimento sustentado.  

Tanto assim, a Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política nacional do 

Meio Ambiente), em seu artigo 2º, inciso X, previu como um de seus princípios a 

“educação ambiental a todos os níveis de ensino, e, também, a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente”.  É inegável o avanço representado por esse dispositivo legal, pois foi 

aprovado em pleno regime militar, período em que as garantias individuais e 

coletivas, como a liberdade de expressão, encontravam-se fortemente tolhidas. 

Essa evolução legislativa foi confirmada em 1988, com a promulgação da 

Constituição Cidadã que, restaurando a democracia no pais, em artigo 225, § 1º, 

inciso VI, para a efetividade do direito ao meio ecologicamente equilibrado 

determinou ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. 
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É bem verdade que a qualidade ambiental ainda é tratada como um privilégio 

de poucos, e, logicamente, isso não anima a integração individual e coletiva a uma 

sociedade democrática. Em verdade, milhões de brasileiros permanecem excluídos 

do acesso aos recursos naturais de qualidade, e, por isso, sobrevivem da “chepa” 

ambiental: águas insalubres, solo depauperado e contaminado, ar contaminado, 

ambientes urbanos e rurais insustentáveis e hostis.  

A inclusão sócio-ambiental carece de uma atitude pedagógica que incentive a 

integração dos excluídos com respeito aos valores, saberes, habilidades e 

competências, individual e coletivamente inatos, e, fomentando e fortalecendo tais 

qualidades, ao mesmo tempo, fortaleça o exercício da cidadania com o incentivo à 

participação individual e coletiva contínua e conseqüente para a defesa do equilíbrio 

ecológico.  

A educação ambiental, libertária e transformadora, tem o condão de promover 

o desvelamento das forças de dominação e a permanente e responsável atuação de 

todos os segmentos sociais na busca incessante da democracia e autonomia 

individual e coletiva.  Isso pode ser alcançado com o reforço dado pelo princípio 

estabelecido no artigo 4º, inciso IV, segundo o qual a educação ambiental deve ser 

promovida com a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais. 

 

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”. 
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O Brasil, com 8.511.965 km2, vinte e seis estados e um Distrito Federal, é um 

país de dimensão continental e suas características sociais, econômicas, culturais, 

étnicas e ambientais, locais e regionais, são bastante acentuadas. O desequilibro 

econômico-social é gritante, onde as ricas e industrializadas, regiões Sul e Sudeste 

contrastam com a pobreza existente na maioria dos estados Norte/Nordeste, 

justamente onde se localizam as maiores reservas naturais, porém, onde o 

desenvolvimento social ainda é bastante precário. 

Logicamente, tal abismo provoca graves conseqüências à higidez ambiental, 

sabido é que a crescente migração, a devastação de grandes áreas de florestas e 

exploração irracional de recursos minerais desemboca no crescimento insustentável 

dos centros urbanos, nas mudanças climáticas em nível global e a poluição e 

destruição de rios amazônicos.  

O objetivo em comento, concernente ao estímulo de 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 tem a capacidade de propiciar um grande debate nacional para, 

ao menos, amenizar essas diferenças.  

A promoção da educação ambiental não conseguirá, por si só, erradicar tais 

desigualdades. Tanto que o inciso em apreço alude ao “estímulo à cooperação entre 

as diversas regiões do País”. É necessária uma grande agenda nacional, 

envolvendo todos os segmentos num amplo compromisso, contemplando diversas 

ações concatenadas e ajustadas ao citado propósito.  

Entretanto, é inescondível que, permeando todos os níveis de ensino, desde a 

fase infantil, juvenil e adulta, a educação ambiental propiciará uma consciência 
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ampla e geral sobre os problemas ambientais que atuam para a perpetuação de tal 

abismo sócio-econômico, o que será, sem dúvida, de grande valia para a construção 

de uma sociedade ambientalmente equilibrada, cooperativa com o estabelecimento 

dos princípios mencionados no inciso em comento. 

Imperioso destacar como princípios gerais da atividade econômica a defesa 

do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, 

e a redução das desigualdades regionais e sociais (Constituição Federal, art. 170, 

incisos VI e VII). As relações entre os indivíduos, a sociedade e o Estado, tem todos 

os níveis locais e regionais, devem pautar-se pela permanente cooperação para a 

superação dos problemas ambientais, que, em últimas linhas, atinge a todos os 

brasileiros, indistintivamente. 

A Recomendação n. 2, “f” da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, promovida em 1977 em Tbilisi (na antiga URSS), estabeleceu, 

como um dos princípios básicos da educação ambiental: “insistir no valor e na 

necessidade da cooperação local, nacional e internacional para prevenir e resolver 

os problemas ambientais”. 

 

VI – “o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia” 

 A educação ambiental não consiste em mais uma disciplina curricular cujo 

propósito seria ensinar noções de ecologia, defesa e proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  Ao contrário. Deve permear, transversalmente, todas 

as áreas do saber, em todos os níveis de ensino, incluída a pesquisa e a ciência no 

ensino superior.   
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Destarte, cumprido estará o disposto no art 4º, inciso IV da Lei n. 6.938/81, 

estabelecendo que a Política Nacional do Meio Ambiente visará ao desenvolvimento 

de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos 

ambientais. 

A Recomendação n. 13, da Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, promovida em 1977 em Tbilisi, previu que: 

Considerando que as universidades – na sua qualidade de centro de 

pesquisa, de ensino e de pessoal qualificado no país – devem dar, 

cada vez mais, ênfase à pesquisa sobre educação formal e não-

formal;  

Considerando que a educação ambiental nas escolas superiores 

definirá cada vez mais da educação tradicional, e se transmitirão aos 

estudantes os conhecimentos básicos essenciais para que suas 

futuras atividades profissionais redundem em benefícios para o meio 

ambiente, a conferência recomenda:  

a) que se examine o potencial atual das universidades para o 

desenvolvimento de pesquisa; b) que se estimule a aplicação de 

um tratamento interdisciplinar ao problema fundamental da 

correlação entre o homem e a natureza, em qualquer que seja a 

disciplina; c) que se elaborem diversos meios auxiliares e 

manuais sobre os fundamentos teóricos da proteção ambiental.  

Sob a ótica do modelo cartesiano de produção do saber, calcado na 

neutralidade científica, a natureza não é compreendida como organismo vivo, mas 

como mero objeto do conhecimento. A ciência objetiva, internalizando toda a 

compreensão do mundo no próprio sujeito cognoscitivo, apartou este último de seu 

objeto (natureza).  

Tal paradigma, que se atreveu a reduzir a natureza a um mero dado 

matemático, mostrou-se insuficiente para justificar uma melhor compreensão do 

mundo, e, verdadeiramente, contribuiu sobremaneira para atual crise ambiental que 

assola o planeta.  
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A educação ambiental, complexa, transformadora, humanizada e democrática 

tem o condão de contribuir para o advento de uma ciência viva e de uma 

cientificidade que agregue os valores sociais, históricos, econômicos, psicológicos e 

éticos da sociedade moderna. 

 

VII – “o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade”. 

 A Constituição Federal, no artigo 225, “caput” da Constituição Federal, 

estabeleceu uma forma de co-responsabilidade entre o Poder Público e a 

coletividade para a proteção e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem como, uma relação intergeracional, na medida em que essa conservação deve 

beneficiar as presentes e futuras gerações. 

 Não é demais ressaltar que o disposto no § 1º, inciso VI do citado artigo 

acentua o fortalecimento da cidadania, capacitando o indivíduo e a coletividade para 

a conservação do meio ambiente, mediante o dever imposto ao Poder Público de 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. 

 A educação ambiental deverá atuar na sedimentação da autodeterminação 

dos povos, mediante o respeito à soberania e autonomia na gestão dos recursos 

ambientais, vedando a qualquer país comprometer a capacidade de 

desenvolvimento sustentável de outros povos.  E, ainda, incentivar o sentimento de 

solidariedade, contemplando ações concretas a países onde a escassez de recursos 

ou os efeitos da crise ambiental são mais acentuados. Esse desafio é um dos 

fundamentos para o futuro da humanidade. 
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A Recomendação n. 2, da Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, promovida em 1977 em Tbilisi (na antiga URSS), reconheceu que: 

A educação ambiental deveria contribuir para consolidar a paz, 

desenvolver a compreensão mútua entre os Estados e constituir um 

verdadeiro instrumento de solidariedade internacional e de 

eliminação de todas as formas de discriminação racial, política e 

econômica. 

Por fim, antes de passarmos para esta parte mais específica dos diversos 

conceitos que adornam a educação ambiental, apresentamos um quadro 

esquemático das leis e das políticas públicas voltadas para a educação ambiental na 

legislação brasileira: 

Quadro 1 - Principais políticas públicas para a edu cação ambiental no Brasil desde os 
anos 1980 22 

 
Principais políticas públicas para a Educação Ambie ntal no Brasil  

desde os anos 1980 
•  1981 – A Lei n. 6.938, de 31 de agosto, previu a Educação Ambiental como um dos princípios da 

Política Nacional do Meio Ambiente (art. 2º, inc. X) 
 

• 1984 – Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea); 
 

• 1988 – Inclusão na Constituição Federal da Educação Ambiental como obrigação do Poder 
Público em todos os níveis de ensino (art. 225, § 1º, inc. VI). 

 

• 1992 – Criação dos Núcleos de Educação Ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos - IBAMA Naturais Renováveis (Ibama) e dos Centros de Educação Ambiental Pelo 
Ministério da Educação (MEC); 

 

• 1994 – Criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea) pelo MEC e pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 

• 1997 – Elaboração dos Parâmetros Curriculares definidos pela Secretaria de Ensino Fundamental 
do MEC, em que “meio ambiente” é incluído como um dos temas transversais. 

 

• 1999 – Aprovação, em 27 de abril, da Política Nacional de Educação Ambiental 
 

• 2001 – Implementação do Programa Parâmetros em Ação: meio ambiente na escola, pelo MEC; 
 

• 2002 – Regulamentação da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) pelo Decreto 
4.281, de 25 de junho. 

 

• 2003 – Criação do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental reunindo MEC e 
MMA. 

                                                 
22 Adaptado de CARVALHO, Isabel C. de M. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. In. SATO, 
Michele, CARVALHO, Isabel C. de M. Educação ambiental: pesquisa e desafios.  Porto Alegre: Artmed, 2005, 
p.52-53.  
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1.4. A emergência da questão ambiental: a crise do conceito de civilização. 

O principal motivo que induziu o surgimento da preocupação ambiental partiu 

da percepção de crise ambiental que passou a ser debatida em âmbito global, nos 

países hegemônicos, a partir do final dos anos 70. 

Na medida em que as sociedades ocidentais evoluíram tecnológica e 

industrialmente, as preocupações ambientais tornam-se cada vez mais evidentes. 

 Nos deparamos, de forma cada vez mais nítida, com problemas globais que 

estão danificando a biosfera e a vida humana de maneira alarmante23. 

As sociedades ocidentais modernas, por meio de uma expansão científica e 

tecnológica, conseguiram levar substancialmente adiante o progresso tecnológico 

industrial para vastas partes do mundo, aumentando e muito as condições de 

produção de alimentos, de aparelhos eletro-eletrônicos, e incrementando os padrões 

de vida da sociedade moderna. Ao lado deste crescimento, a busca pela 

acumulação de riqueza e a expansão política e econômica dos Estados ocidentais 

hegemônicos nem sempre se deu pautada por valores atentos aos aspectos sociais 

e humanos, sobretudo, aos problemas e dificuldades dos países periféricos24. 

Porém, ao mesmo tempo em que essa evolução trouxe riqueza e aumentou o 

padrão de vida das sociedades, por sua dimensão crescente ela também passou a 

trazer uma série de novos problemas e de riscos em relação ao equilíbrio da 

natureza do planeta como um todo25. 

                                                 
23  CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação . Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2001.  
24 Neste ponto é importante fazer referência ao fato de que a desigualdade social, a pobreza e o 
subdesenvolvimento humano que afeta muitos países periféricos é visto no contexto dos debates ocidentais 
como um elemento tão danoso como as ações que exploram a natureza de forma destrutiva, como as invasões 
de mega-agricultores em florestas de serrado e da Amazônia legal, e aquelas promovidas por movimentos 
sociais em busca do direito à terra. Aqui a ênfase recai no modo como a ocupação desordenada dos territórios, a 
falta de informação e planejamento de uma vida sustentável leva à degradação e destruição dos recursos 
naturais. 
25 CAPRA, op.cit., 2001. 
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O modo de produção baseado na expansão industrial e na apropriação e 

exploração dos recursos naturais do meio ambiente tornou-se um modelo 

hegemônico que colocou em segundo plano as preocupações com o resultado de 

sua conduta e a responsabilidades do homem em relação à natureza. 

Com o avanço industrial das sociedades modernas a partir do início do século 

XX passou-se a vivenciar uma nova realidade de impactos ambientais em grande 

escala. O desenvolvimento industrial, constantemente associado a uma visão de 

riqueza e prosperidade, por conta de sua dimensão, passou a revelar também seu 

lado negativo e a contradição de seu crescimento. 

Na reconhecida obra “O Ponto de Mutação”, de Fritjof Capra, ao realizar uma 

discussão sobre estes impactos, o autor pondera: 

O excessivo crescimento tecnológico criou um meio ambiente no 

qual a vida se tornou física e mentalmente doentia. Ar poluído, ruídos 

irritantes, congestionamento de tráfego, poluentes químicos, riscos 

de radiação e muitas outras fontes de estresse físico e psicológico 

passaram a fazer parte da vida cotidiana da maioria das pessoas. 

Esses múltiplos riscos para a saúde não são apenas subprodutos 

causais do progresso tecnológico; são características integrantes de 

um sistema econômico obcecado com o crescimento e a expansão, e 

que continua a intensificar sua alta tecnologia numa tentativa de 

aumentar a produtividade. A tecnologia humana está desintegrando e 

perturbando seriamente os processos ecológicos que sustentam 

nosso meio ambiente natural e que são a própria base de nossa 

existência26. 

A situação de avançada depredação do meio ambiente e a conseqüente 

consciência dos danos e perigosos implicados na sua continuidade, fizeram com que 

se desenvolvesse histórica e politicamente a consciência da necessidade da defesa 

e da preservação do meio ambiente. 

                                                 
26 Ibid, p.33.  
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E, com isso, a necessidade da construção de uma consciência da 

preservação: a perspectiva de Políticas Públicas e o desenvolvimento de uma 

educação ambiental, conforme assentado desde a Conferência de Estocolmo, em 

1972. 

Soma-se a esta necessidade de uma consciência ambiental o fato de que a 

análise do fenômeno jurídico associado ao meio ambiente não pode ser visto 

apenas no seu aspecto doutrinário e normativo. Embora seja a ênfase da 

abordagem deste trabalho o aspecto normativo que regula a matéria ambiental e, 

sobretudo, as suas ramificações dentre outras áreas do tramo jurídico relacionadas 

à educação ambiental, não se pode deixar de considerar que o fator social abordado 

seja considerado em sua amplitude, mediante uma multiplicidade de enfoques, de 

discussões teóricas sobre valores, modos e modelos de organização das 

sociedades ocidentais, formas de agir e de avaliar a conduta humana, bem como, 

acerca dos projetos de formação e educação dos membros da sociedade. 

 

1.5. Educação ambiental e a relação homem/natureza 

Para compreendermos de modo significativo algumas das proposições da 

educação ambiental, acreditamos necessário reconstruir algumas idéias que 

nortearam a elaboração dos conceitos que informam o projeto de uma educação 

ambiental como um todo. 

Um dos primeiros pontos que podem ser ressaltados nesta investigação é 

partir de uma relação elementar que constituí a própria formação dos saberes 

científicos, e, conseqüentemente, as suas formas pedagógicas de transmissão de 

conhecimentos. 
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Um modo sobremaneira arraigado na cultura ocidental, de compreender a 

relação entre o homem e a Natureza, traduziu-se num modelo de distanciamento 

e\ou de separação destas duas instâncias. 

Trata-se da racionalidade científica que representa o homem no centro do 

processo de conhecimento; como o sujeito que possui plenos poderes em relação à 

natureza. A partir desta visão centralizadora de mundo, a natureza passa a ser vista 

como matéria a ser apropriada, controlada e subjugada. 

Esta visão de mundo, todavia, não foi a única possível. Os gregos possuíam a 

palavra Physis para designar a natureza de todas as coisas, das quais não 

necessitavam de nenhuma interferência humana. Neste modelo grego, o homem 

não se via como um elemento exterior a própria natureza, capaz de ter domínio 

sobre ela, de subjugá-la. Isto, em última análise, prescrevia uma relação de 

harmonia e respeito pelos processos naturais. 

Nos tempos atuais, esta integração é rapidamente abandonada em favor do 

método científico. Esta separação se inicia com uma perspectiva unilateral do 

homem a respeito da natureza, mas, sobretudo, ela se expande em relação ao 

modelo científico, ao conhecimento e suas formas de transmissão. 

Com esta perspectiva em mente, diversas dicotomias foram desenvolvidas no 

interior do método científico de modo a ilustrar essa “diferença”, tais como: natureza/ 

cultura, mente/corpo, sujeito/objeto. 

Uma vez que as preocupações com a sustentabilidade e a preservação se 

tornam centrais, pode-se dizer que cada vez mais a relação homem/natureza vira 

objeto de discussão e reformulação na busca de novos modelos de atuação, 

baseados na sustentabilidade. Essa disputa é desigual, e, de antemão, permite 

enxergar, sem titubeios, porém, com temor, o que tende a prevalecer: reordenar 
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esse quadro, a partir da efetivação de um novel modelo de educação e 

conscientização é premissa deste trabalho. 

 

1.6. Uma crítica ao antropocentrismo: as limitações  do pensamento 
mecanicista/cartesiano. 

Para compreender a relação estabelecida entre homem e natureza que 

caracteriza a ciência moderna e sua correlata forma de conhecimento, temos como 

exemplo a comparação do modelo orgânico anterior ao mundo moderno, e o 

paradigma científico oferecido pelo pensador René Descartes (1596 – 1650), século 

XVII, o qual é muitas vezes utilizado para representar o mundo e o conhecimento 

verdadeiro. 

Um dos pontos mais importantes identificados pelos autores Capra27 e Leff28, 

para assinalar a separação entre natureza e cultura que influenciou decisivamente 

as civilizações ocidentais, foi o surgimento do pensamento moderno racional, a partir 

do século XVII. 

Este pensamento foi bem sucedido em produzir instrumentos que extraiam 

volumes cada vez maiores de riqueza da natureza, mas, justamente, à custa de uma 

relação que desprezava a natureza como agente e portadora de ciclos próprios. 

Como um exemplo da possibilidade de relações diferentes, nos períodos 

anteriores à época moderna, predominava uma visão espiritual e orgânica da 

realidade, que incluía o homem num mesmo patamar de dignidade que a Natureza. 

É preciso admitir que isso exigia uma postura de respeito do homem perante a 

Natureza. Porém, com o avanço da racionalização, a idéia de Natureza como um 

mero objeto e seu conseqüente processo de instrumentalização foram vistos como 

                                                 
27 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação . Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2001.  
28 LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental . 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
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questões culturais mais amplas, que dificultavam de modo decisivo os projetos na 

área ambiental. 

É neste contexto que autores como Capra e Leff discutem elementos teóricos 

apropriados ao tema em debate, tornando-os autores-chave para um repensar das 

questões ambientais atuais. 

 

1.6.1. Modelos alternativos na área educação ambien tal: pensamento 
sistêmico, holismo e interdisciplinaridade. 

A resposta ao modelo científico racional e instrumental que caracteriza o 

pensamento moderno surgiu a partir de uma crítica à racionalidade e à 

instrumentalidade, da percepção humana do conceito de natureza. Como ficará mais 

evidente, serão estes conceitos que irão permitir a discussão de propostas mais 

amplas para a educação ambiental, e o incremento de outras concepções de amplo 

alcance, tais como as novas noções de meio ambiente e ecologia. 

A nova visão da realidade é uma visão ecológica num sentido que vai 

muito além das preocupações imediatas com a proteção ambiental. 

Para enfatizar esse significado mais profundo de ecologia, filósofos e 

cientistas começaram a fazer uma distinção entre ‘ecologia profunda’ 

e ‘ambientalismo superficial’. Enquanto o ambientalismo superficial 

se preocupa com o controle e a administração mais eficientes do 

meio ambiente natural em beneficio do ‘homem’, o movimento da 

ecologia profunda exigirá mudanças radicais em nossa percepção do 

papel dos seres humanos no ecossistema planetário. Em suma, 

requer uma nova base filosófica e religiosa29. 

Ao refletir sobre o modo como o homem compreendeu e estruturou o 

entendimento da natureza na cultura e no conhecimento científico, Capra realiza 

                                                 
29 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação . Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2001, p.402.  
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uma discussão fundamental a respeito da maneira restrita com a qual as culturas 

ocidentais incorporaram a natureza na suas visões de mundo. 

Em uma crítica ao modelo estanque e fragmentado com o qual se edificou a 

mentalidade cientifica do mundo ocidental, Capra aponta que esse modelo não dá 

conta de compreender os sistemas naturais e biológicos dentro de suas 

potencialidades e complexidades. Por lidar com um método que fragmenta a 

natureza em partes estanques, esse processo impossibilita o homem de conhecê-la 

em sua dimensão complexa e dinâmica, na qual ela funciona em sua totalidade. 

Para tal compreensão, como se vê, é necessária uma visão sistêmica. 

Todos esses sistemas naturais são totalidades cujas estruturas 

específicas resultam das interações e interdependências de suas 

partes. A atividade dos sistemas envolve um processo conhecido 

como transação – a interação simultânea e mutuamente 

interdependente entre componentes múltiplos. As propriedades 

sistêmicas são destruídas quando um sistema é dissecado, física ou 

teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir 

partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é sempre 

diferente da mera soma de suas partes30. 

Estes novos princípios da ordem científica levaram a uma reformulação de 

várias categorias, modos de conhecimento, formas de classificação tradicional e 

estruturas de organização de saberes em disciplinas hierarquicamente divididas. 

Uma vez que as relações tradicionais de concepção do conhecimento e do método 

científico foram reformuladas, esta nova forma de Pensamento Complexo abriu, 

acima de tudo, novos caminhos para a elaboração de outros sujeitos de 

conhecimento. 

Nesse sentido, a complexidade ambiental implica uma revolução do 

pensamento, uma mudança de mentalidade, uma transformação do 

                                                 
30 Ibid., p.260. 
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conhecimento e das práticas educativas, para se construir um novo 

saber, uma nova racionalidade que orientem a construção de um 

mundo de sustentabilidade, de eqüidade, de democracia. É um re-

conhecimento do mundo que habitamos. A crise ambiental remete-

nos a uma pergunta sobre o mundo. Pois como indica Heidegger, 

‘estamos a serviço do pensar apenas quando nos voltamos com o 

pensar para o já pensado’ (Heidegger, 1957/1988: 97), e ‘aprender é 

sempre aprender a conhecer’ (Heidegger, 1962/1975: 67). Aprender 

a aprender a complexidade ambiental implica uma nova 

compreensão do mundo que problematiza os conhecimentos e 

saberes arraigados em cosmologias, mitologias, ideologias, teorias e 

saberes práticos que se encontram nos alicerces da civilização 

moderna, no sangue de cada cultura, no rosto de cada pessoa31. 

Estes pontos nos levam a consideração de que a discussão, sobre o modo de 

concepção da natureza e nossas formas de conhecimento, é realmente fundamental 

no processo de estabelecimento de novas estratégias para o desenvolvimento 

sustentado.  

Esta discussão também leva muitos autores a defenderem uma visão de 

mundo holística, no sentido de um novo modo de compreensão que integra de 

maneira total todas as esferas da vida e da natureza, reformulando todas as suas 

interações: 

Somos escravos de uma visão reducionista, que muitas vezes relega 

à natureza a função de apenas nos suprir de alimentos, energia, 

matéria-prima e belas paisagens. Dilapidamos o patrimônio natural 

sem a percepção de que somos parte do planeta, de que o meio 

ambiente começa no meio da gente, a partir da nossa constituição 

física, em que a água, o ar, o solo e a luz solar são elementos 

fundamentais à manutenção da vida. Essa falsa dualidade – eu e o 

meio ambiente – denunciada pelos místicos na Antigüidade, é 

confirmada pela física moderna, quando o universo é entendido 

                                                 
31 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Com plexidade e Poder . Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2001, p.196. 
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como um complexo sistema de redes interdependentes, que 

interagem ininterruptamente. 

Entender a vida na sua expressão mais holística, sistêmica e inter-

relacional não constitui o único desafio do nosso tempo. É preciso 

comunicar esse saber, traduzi-lo sem o peso do jargão ecológico-

científico, torná-lo inteligível ao maior número possível de pessoas, a 

fim de que uma nova cultura se manifeste na direção da 

sustentabilidade32. 

Todos estes elementos lançados por uma crítica severa às visões 

instrumentais, ao que tudo indica, serão paulatinamente reconhecidos em sua 

importância, e incorporados no modo de entendimento das pessoas, de modo a 

contribuir de forma significativa no processo de contenção da exploração dos 

recursos naturais da terra. Porém, se lançados aqui de modo conceitual e ligados a 

um mero debate teórico, pouco se avançará na investigação da implementação e 

efetividade desses novos valores na sociedade. 

 

1.7. Os desafios da efetivação dos novos modelos pr opostos pela educação 
ambiental: os conteúdos pedagógicos 

Embora até o presente momento este trabalho tenha se ocupado 

primordialmente dos conceitos filosóficos que fundamentaram a educação ambiental 

e o modo como eles foram incorporados na legislação pátria, é necessário avançar 

um pouco e avaliar as condições de aplicação e implementação destes novos 

modelos. 

Uma das idéias que ocupa papel destacado neste sentido é a temática da 

inter, multi e transdisciplinaridade. O campo de abordagem que tenta superar o 

modelo hierárquico tradicional ganha importância justamente pelo fato de ser o 

                                                 
32 TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável: abrindo espaço na mídia para um p laneta em transformação . 
São Paulo: Globo, 2005, p.264. 
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instrumento que tenta dar conta das transformações causadas pelos novos modelos 

de promover o ensino, buscando, com isso, novas soluções. 

Para pensar dentro desses novos modelos complexos, muitos autores 

expõem os limites das hierarquias tradicionais. O debate aponta para o fato de que 

se desejamos sujeitos transformadores, autônomos e conscientes da complexidade 

da relação homem X natureza e prontos para uma nova ação dentro do mundo 

sócio-ecológico, então, será necessário uma nova formação que não esteja limitada 

aos saberes compartimentados e às visões fragmentadas do mundo físico. 

Como a crônica anuncia, trata-se de navegar em um território 

instável, que já nasce de uma intersecção de saberes e de 

pretensões que buscam a produção de um novo modo de pensar, 

pesquisar e produzir conhecimentos que supere as dicotomias entre 

caminhos tortuosos, incertos e com atalhos que podem trazer 

dissabores, nossa história convida a percorrer tais trilhas, tendo a 

coragem de lançar-se na aventura da busca da ruptura contra a 

fragmentação moderna do saber científico. Possivelmente entre 

espinhos, mas seguramente com flores, o caminho proposto 

encontra pedagogias inteligentes que possam alicerçar os campos 

ambientais mais complexos33. 

Em termos de um projeto de educação ambiental, este ponto coloca a inter, a 

multi e/ou a transdisciplinaridade como elementos importantíssimos para o bom 

desenvolvimento destas novas mentalidades capazes de responder de forma mais 

satisfatórias aos desafios de preservação do meio ambiente. 

A crise ambiental irrompe na história contemporânea marcando os 

limites da racionalidade econômica. Ao mesmo tempo emerge o 

pensamento da complexidade como resposta ao projeto 

epistemológico positivista unificador do conhecimento e 

homogeneizador do mundo. Este ponto de inflexão da história levou 

a reflexão sobre os fundamentos do saber e o sentido da vida que 
                                                 
33 SATO, Michele; CARVALHO, Isabel. Educação ambiental: pesquisa e desafios . Porto Alegre: Artmed, 2005, 
p.12. 
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orientem um desenvolvimento sustentável para a humanidade. São 

três os pontos fundamentais de fratura e renovação que caracterizam 

esta crise: 

1) Os limites do crescimento e a construção de um novo paradigma 

de produção sustentável. 

2) A fragmentação do conhecimento e a emergência da teoria de 

sistemas e do pensamento da complexidade. 

3) O questionamento da concentração do poder do Estado e do 

mercado, e a reivindicação de democracia, eqüidade, justiça, 

participação e autonomia, da parte da cidadania34. 

A interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos 

de conhecimento, produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-

relação e a influência entre eles – questiona a visão compartimentada (disciplinar) 

da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se 

constituiu. 

A partir deste ponto, essa critica a fragmentação dos saberes coloca em foco 

uma multiplicidade grande de alternativas interessantes diante dos programas 

educativos, de modo a se enquadrar melhor diante desta nova natureza do saber 

ambiental. 

Um exemplo significativo é a solução adotada pelo legislador pátrio, que 

optou pela idéia de transversalidade para buscar esse ideal de não limitação da 

racionalidade tradicional das disciplinas e dos saberes hierarquicamente 

organizados. A transversalidade tem o significado de que a educação ambiental 

deve permear todas as áreas do conhecimento sob a perspectiva da horizontalidade, 

de modo a transmitir ao educando uma visão e uma consciência global do meio 

onde vive, respeitadas as características locais, regionais e nacionais.  

                                                 
34 LEFF, Enrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Com plexidade e Poder . Petrópolis-RJ: 
Vozes, 2001, p.236. 
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A perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade é um princípio consagrado 

no art. 4º da Lei n. 9.795/99. 

Nas definições do próprio PCN (1998) 35: 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na 

prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real e de sua transformação (aprender na realidade 

e da realidade). E a uma forma de sistematizar esse trabalho e incluí-

lo explícita e estruturalmente na organização curricular, garantindo 

sua continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. 

Como se vê, a partir de situações inter ou transdisciplinares como a acima 

citada, os novos conceitos ambientais influenciarão a incorporação dessas 

dimensões nos sistemas tradicionais de ensino, de modo a se ter um papel 

transformador em tais espaços. 

 

1.8. Educação Ambiental e os movimentos ambientalis tas. 

Abordando a questão da educação ambiental sob uma perspectiva que 

relaciona os temas da Educação e suas possíveis interfaces com os debates dos 

ambientalistas, no livro de Fábio Cascino36 encontramos uma interessante 

articulação que demonstra em linhas gerais como estes assuntos podem se 

relacionar. 

Em primeiro lugar, o autor admite uma crescente e paulatina preocupação das 

sociedades ocidentais a respeito dos limites do progresso industrial e a preservação 

do meio ambiente, demonstrando que esta consciência dos problemas ecológicos 

                                                 
35 BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCN). Terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas 
transversais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC-SEF, 1998, p.30. 
36 CASCINO, Fábio. Educação Ambiental: princípios, história e formação de professores . São Paulo: 
SENAC, 1999.  
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passa a surgir nos países industrializados, despertando para os perigos da 

degradação do meio ambiente em relação à sobrevivência humana. 

Ao se referir às preocupações que culminaram nos movimentos 

ambientalistas que se desenvolveram, a partir dos anos 1960, nos países 

hegemônicos, Cascino identifica que, no interior das diversas lutas a favor do uso 

responsável dos recursos naturais, nas questões relativas ao desenvolvimento 

sustentável e sobre a importância da conscientização das populações a respeito do 

papel fundamental da preservação do meio ambiente, surge a idéia da necessidade 

do papel da educação, e seus desdobramentos, no processo de transformação da 

compreensão das populações sobre a importância da conservação dos recursos 

naturais. 

A educação ambiental, desta forma, assume um papel cada vez mais central 

em sua função de ação transformadora da percepção das questões ambientais, 

assim também como em seu suporte para o controle das atividades depredatórias e 

às atitudes propositivas, que conformariam uma nova cultura de respeito e 

convivência sustentável com a natureza. Nas palavras de Cascino37: 

As questões ambientais, na atualidade, têm força e penetração nas 

comunidades. Seus desdobramentos são conhecidos; sabe-se que a 

fragilidade do meio natural coloca em jogo a sobrevivência das 

populações humanas. Esta consciência fez produzir, ao longo das 

últimas décadas, o movimento ambientalista , que, no rastro do 

crescimento das preocupações ecológicas/ambientalistas, criou as 

condições para o surgimento e o desenvolvimento de um currículo 

atrelado a essas questões. 

Gestada a partir dos grandes debates sobre o futuro do planeta e o 

papel que desempenham as novas gerações na manutenção e no 

uso sustentável dos recursos naturais, a educação ambiental  vem 

                                                 
37 Ibid, p.50, grifo nosso. 
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assumindo importante papel na consolidação de uma linguagem 

comum – coletivizada – sobre questões ambientais, favorecendo a 

mídia, as instituições governamentais, as não-governamentais, os 

organismos internacionais, os mais variados grupos de interesses e 

representações relativamente articuladas38. 

Deste modo, Cascino descreve inicialmente como o tema da educação 

ambiental aparece já suficientemente incorporado no rol das preocupações das 

pessoas diretamente envolvidas com as questões ambientais, denominados 

“ambientalistas”. Mas, logo em seguida, evidencia que essa contribuição, dado o seu 

caráter muitas vezes generalista da temática em apreço, não tem uma definição 

muito precisa. Esta característica aberta da educação ambiental e as diversas 

possibilidades que abrangem sua efetivação a partir do seio social são tidas como 

um desafio que atormenta aqueles que se debruçam na faina de consolidar a 

educação ambiental como um direito humano essencial. 

Isto pode significar, ou não, uma orquestração afinada das práticas 

curriculares. Muitos educadores, preocupados com a problemática 

ambientalista, concordam que a educação ambiental é a realização 

de atividades voltadas à formação de uma consciência ambientalista 

estrita, conservacionista e/ou preservacionista. Uma consciência 

restrita, portanto, a aspectos naturalistas, que considera o espaço 

natural “fora” do meio humano, independente dos meios 

socioculturais produzidos pelas populações. Desta visão origina-se a 

maior parte das ações de educação ambiental, predominantemente 

voltadas às problemáticas locais, com delimitação municipal, 

buscando atender, portanto, uma lógica de defesa do espaço natural 

stricto sensu39. 

Com estas observações é possível perceber que existe um campo bastante 

aberto para a atuação destes grupos ambientalistas para fomentar a educação 

ambiental. 

                                                 
38 Ibid., p. 52, grifo nosso. 
39 Ibid., p. 53. 
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É interessante ressaltar que muitas das propostas, reivindicações e projetos 

de mudanças dos movimentos ambientalistas encontram campo fértil de efetividade 

de seus planejamentos, a partir de um paradigma da transformação das relações 

sociais, por meio da educação ambiental. 

 

1.9. A previsão da educação ambiental nos tratados e declarações 
internacionais. 

A inserção da dimensão ambiental nos tratados internacionais coincidiu com o 

reconhecimento da necessidade de uma reorientação da relação homem/natureza, 

marcada pela visão antropocêntrica que confere uma situação de precedência ao 

ser humano, deslocando os elementos naturais a uma posição periférica, subalterna. 

São eles:  

- a Conferência de Nevada (1970), promovida pela União Mundial para a 

Natureza - UICN40;  

- a Conferência de Belgrado (1975), quando a UNESCO e o PNUMA criaram 

o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), dando ênfase à 

informação no processo de educação ambiental, e a formação de especialistas e 

capacitação de crianças e jovens em fase de escolarização para sua efetivação;  

- as Recomendações da Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental de Tbilisi (1977), Geórgia (antiga URSS) 41; 

                                                 
40 Definiu a educação ambiental como um processo de reconhecimento  e clarificação de conceitos e, com vistas 
a desenvolver capacidades e atitudes para compreender e apreciar as inter-relações entre o homem, a sua 
cultura e o seu desenvolvimento biofísico. A educação ambiental implica também na necessidade de praticar a 
tomada de decisões tendo em vista a formulação de um código de comportamentos dirigidos para a qualidade do 
meio ambiente. 
41 Conferência de Tbilisi, 1977, Recomendação 1, “c:  um objetivo fundamental da educação ambiental é lograr 
que os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do meio ambiente natural e do meio 
ambiente criado pelo homem, resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos 
e culturais, e adquiram os conhecimentos, os valores, os comportamentos e a habilidades práticas para participar 
responsável e eficazmente da prevenção e solução dos problemas ambientais, e da gestão da questão da 
qualidade do meio ambiente. 
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- a Agenda 21 – Rio-9242;  

- a Declaração do Rio, Princípio 10, enfatizando a importância da participação 

dos cidadãos interessados em vários níveis, nas questões ambientais e o direito ao 

acesso à informação ambiental como pressuposto necessário à participação nos 

processos de adoção de decisões43. 

Em tais documentos encontram-se elementos importantes para a devida 

compreensão dos objetivos e das motivações teórico-metodológicas que deram 

suporte para a efetivação dos princípios da educação ambiental. 

Machado preconiza que: “... educação ambiental é um processo de recepção 

de informações e da análise das mesmas” 44.   

A informação atua tanto na educação ambiental formal, inserida nos 

currículos escolares, como também na educação ambiental não-formal, concernente 

ao dever do Poder Público de promover a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (Constituição Federal, art. 225, § 1º, inc. VI, segunda 

parte).  

O mesmo Machado acentua que: 

                                                 
42 Agenda 21 – Rio-92, item 36.3. O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o treinamento 
devem ser reconhecidos como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver 
plenamente suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento 
sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. 
Ainda que o ensino básico sirva de fundamento para o ensino em matéria de ambiente e desenvolvimento, este 
último deve ser incorporado como parte essencial do aprendizado. Tanto o ensino formal como o informal são 
indispensáveis para modificar a atitude das pessoas, para que estas tenham capacidade de avaliar os problemas 
do desenvolvimento sustentável e abordá-los. O ensino é também fundamental para conferir consciência 
ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento 
sustentável e que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino 
sobre meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico/biológico e 
do sócio-econômico e do desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual), deve integrar-se em todas as 
disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação.  
43 Princípio 10 da Declaração do Rio/1992: O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a 
participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter 
acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação 
sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a oportunidade de 
participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a 
participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo 
aos  procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. 
44 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito à Informação . São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2006, p. 193.  
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A conscientização é também uma forma de instruir. Não se processa 

somente nas escolas ou nos cursos institucionalizados oficialmente. 

A Constituição referiu-se a “conscientização pública” certamente para 

não deixar esse processo só na intimidade das consciências45. 

Ao se analisar tais documentos é possível construir uma compreensão mais 

aprofundada do modo como se desenvolveu a incorporação de muitos princípios que 

atualmente norteiam a legislação pertinente à educação ambiental no Brasil e no 

mundo. 

Com efeito, cumpre considerar que esses documentos auxiliaram a 

consolidação de elementos diversos que foram incorporados e reunidos sob o 

conjunto da educação ambiental em dimensão mundial, fomentando a criação de 

políticas públicas voltadas à educação para o meio ambiente. 

Com base nesta importância, no quadro abaixo realizamos um breve 

levantamento de alguns dos principais documentos internacionais, com as suas 

respectivas contribuições devidamente resumidas: 

 
 

Quadro 2 - Breve levantamento de alguns dos princip ais tratados e declarações 46 
 

 

  

Conferência de 
Nevada – EUA 

1970 

• A educação ambiental é vista como um reconhecimento de valores, 
de compreensão de conceitos visando lidar melhor com as relações 
Homem e sua Cultura, por meio do desenvolvimento de suas 
potencialidades, atitudes, tomada de decisões, com a intenção de 
melhorar a qualidade do ambiente. 

Declaração de 
Estocolmo 

1972 

• Educação é um meio indispensável para propiciar a todas as 
mulheres e homens a conduzirem a suas próprias vidas, exercitarem 
as escolhas e a responsabilidade pessoal. 

• A reorientação da educação como um todo em direção a 
sustentabilidade, envolve todos os níveis. 

  

                                                 
45 Id. 
46 Elaborado pelo autor. 
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Carta de 
Belgrado 

1975 

• Necessitamos de uma nova ética global – uma ética que promova 
atitudes e comportamentos para os indivíduos e sociedades, que 
sejam consoantes com o lugar da humanidade dentro da biosfera; 
que reconheça e responda com sensibilidade às complexas e 
dinâmicas relações entre a humanidade e a natureza, e entre os 
povos. 

• A reforma dos processos e sistemas educacionais é central para a 
constatação dessa nova ética de desenvolvimento e ordem 
econômica mundial. Governantes e planejadores podem ordenar 
mudanças e novas abordagens de desenvolvimento e podem 
melhorar as condições do mundo, mas tudo isso se constituirá em 
soluções de curto prazo se a juventude não receber um novo tipo de 
educação. Isto vai requerer um novo e produtivo relacionamento 
entre estudantes e professores, entre a escola e a comunidade, 
entre o sistema educacional e a sociedade. A Recomendação 96 da 
Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano nomeia o 
desenvolvimento da educação ambiental como um dos elementos 
mais críticos para que se possa combater rapidamente a crise 
ambiental do mundo. 

  

Recomendações 
de Tbilisi 

1977 

• Considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus 
aspectos naturais e criados pelo homem (tecnológico e social, 
econômico, político, histórico-cultural, moral e estético). 

• Aplicar enfoque interdisciplinar. 
  

Agenda 21 

• O ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o 
treinamento devem ser reconhecidos como um processo pelo qual 
os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente 
suas potencialidades. O ensino tem fundamental importância na 
promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a 
capacidade do povo para abordar questões de meio ambiente e 
desenvolvimento. 

  

Declaração de 
Thessaloniki 

1997 

• Sejam elaborados planos de ação para educação formal para o 
meio ambiente e sustentabilidade, com objetivos concretos e 
estratégias também para educação não-formal e informal nos níveis 
nacional e local. A educação deve se tornar uma parte das 
iniciativas de prover as Agendas 21 locais. 

  

Declaração de 
Brasília para a 

Educação 
Ambiental 

1997 

• Crítica contundente à falta de recursos em educação ambiental 
(pouca remuneração de professores, ausência de material didático 
específico); 

• Projetos não específicos na área ambiental (não e/ou inadequada 
implementação das disciplinas de educação ambiental no ensino 
tradicional). 

• Crítica às políticas públicas do governo (setorizadas: sem integração 
de sociedade civil e órgãos públicos). 

• Não apoio à continuidade de programas ambientais. 
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É certo que, à efetivação da educação ambiental é apropriado que a questão 

seja revisitada constantemente pela Comunidade Internacional, como forma de 

obrigar os Estados a não só contemplar a educação ambiental em textos 

legislativos, mas, sobretudo, promover sua efetivação em caráter contínuo e 

permanente no seio social. À eficácia jurídica deverá corresponder uma eficácia 

social, pois a lei tem a sociedade por destinatária, e, não, os Códigos e compêndios 

jurídicos. 

 

1.10. As diversas correntes de educação ambiental. 

Ao iniciarmos este capítulo, que aborda os conteúdos teóricos, filosóficos e 

pedagógicos que sustentam as práticas e os ideais do que deva ser a educação 

ambiental em sua forma mais detalhada, talvez seja importante realizar um 

levantamento, ainda que breve, das várias correntes de educação ambiental 

encontradas atualmente. Embora todas as propostas de educação ambiental 

compartilhem a preocupação com a conservação e o respeito ao meio ambiente, 

tendo por base a sua sustentabilidade, a sua efetivação permanece como um 

desafio à sociedade atual, na medida em que permite uma série de conceitos aos 

quais se agregam valores nitidamente relevantes à concepção da educação 

ambiental como pressuposto ao equilíbrio ecológico e à sadia qualidade de vida. 

Tal como foi abordado ao longo das análises sobre os conceitos da educação 

ambiental, e a sua recepção nos dispositivos normativos da legislação pátria 

(Constituição Federal, art. 225, § 1º, inc. VI; Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

art. 2º, inc. X; Lei n. 9.795, de 27.4.1999), entendemos que a educação ambiental, 

ainda não se encontra suficientemente prevista e juridicamente proposta para ser 

desenvolvida de acordo com as orientações das políticas públicas que constam em 
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suas leis de regência. A Constituição Federal, no capítulo da Educação (art. 205-

214) não faz referência à educação ambiental, assim como, a Lei de Diretrizes e de 

Bases da Educação Brasileira e o Plano Nacional da Educação. A educação 

ambiental aparece em documentos pedagógicos – Parâmetros e Diretrizes 

Curriculares Nacionais – como tema transversal, ou seja, como uma proposta de 

inserção da educação ambiental nos currículos escolares, e formação de 

educadores. 

A efetivação da educação ambiental permanece, do ponto de vista de sua 

realização pedagógica, como um projeto bastante genérico e abstrato, longe de ser 

efetivado. Os livros didáticos não são produzidos de acordo com as prescrições da 

interdisciplinaridade e os professores e educadores não estão capacitados para, em 

salas de aula, desenvolver adequadamente a temática ambiental. O assunto é 

abordado de maneira estanque em projetos escolares em datas especiais ao meio 

ambiente, como no Dia da Água, Dia do Índio, Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, 

entre outros. 

Logo, é premente a inserção da educação ambiental de forma expressa no 

universo legislativo da educação nacional, atuando na formação de novos sujeitos 

históricos que compreendam suas ações no mundo de forma global e 

ecologicamente responsável. Como veremos a seguir, existe uma possibilidade 

enorme de projetos educacionais viáveis para preencher a generalidade das 

propostas que caracterizam a educação ambiental. 

Convêm avaliar, adiante, algumas das principais correntes que enfocam a 

educação ambiental. Para cumprir este desígnio, tomamos como referência o 

trabalho de Sato e Carvalho “Educação ambiental: pesquisa e desafios”. 
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Seguem os quadros com a Cartografia de algumas correntes em educação 

ambiental. 

Quadro 3 – Correntes com longa tradição 47 

Correntes com longa tradição 

Naturalista 

• Ecopedagogia 
• Enfoque educativo: 
o Cognitivo (aprender com a natureza) 
o Experiencial (viver na natureza e aprender com ela) 
o Afetivo 
o Espiritual ou artístico (associando a criatividade humana à natureza) 

Conservacionista/ 
recursista  

• Proposições centradas na conservação dos recursos naturais (qualidade 
e quantidade) 

• Preocupação com a administração do meio ambiente (gestão ambiental) – 
procura a substituição dos bens da natureza que estão ameaçados. Ex: 
substituição do palmito pela pupunha. 

• Educação para o consumo 
• Consumo responsável 

Resolutiva 

• Surgiu no princípio dos anos 70 
• Metodologia baseada no modelo pedagógico centrado no 

desenvolvimento seqüencial de habilidades de resolução de problemas 
(PBL) 

• Identificação de uma situação problema, diagnósticos, busca de soluções, 
avaliação e escolha de soluções 

Sistêmica 

• Permite conhecer e compreender adequadamente as realidades e 
problemáticas ambientais. 

• Possibilta identificar os diferentes componentes de um sistema ambiental 
(VISÃO DE CONJUNTO) 

• Enfoque na realidade, análise dos componentes e relações para se 
chegar a uma compreensão global da situação 

• Visão interdisciplinary 

Científica 

• Parte de um princípio do que são as premissas do conhecimento científico 
• Objetivo de abordar com rigor as realidades e problemáticas ambientais, 

identificando as relações de causa e efeito 
• Associada ao desenvolvimento de conhecimentos e de habilidades 

relativas às ciências ambientais, no campo de pesquisa inter para 
transdisciplinar 

• Enfoque cognitivo 
• Meio ambiente é objeto de conhecimento para escolher a ação ou solução 

mais apropriada 
• Observação e experimentação 

Humanista 

• Ênfase humana – cruzamento da natureza e cultura 
• Importância dos elementos humanos e não biofísicos 
• Sensação de pertencimento 
• Patrimônio não é só natural, mas igualmente cultural 

Moral/ética 
• Fundamento da relação com o meio ambiente é de ordem ética 
• Desenvolvimento de valores ambientais 
• Comportamentos socialmente desejáveis – moral ambiental 

 

                                                 
47 Adaptado de SATO, Michele, CARVALHO, Isabel. Educação ambiental: pesquisa e desafios . Porto Alegre: 
Artmed, 2005, p.17-44. 
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Quadro 4 – Correntes recentes 48 
 

Correntes recentes 

Holística 

• Combate a visão analítica e racional das realidades ambientais 
• Perspectiva de se trabalhar com o interior das pessoas, da globalidade e da 

complexidade de seu “ser no mundo” 
• Conhecimento “orgânico” do mundo e um atuar participativo em e com o 

ambiente. 
• Enfoque sensorial, cognitivo, afetivo, intutitivo, criativo 
• Crítica: não haveria mais distinção entre Natureza e Cultura 

Biorregionalista 
• Biorregionalisto: movimento de retorno à terra 
• Corrente centrada no desenvolvimento de um sentimento de pertença e no 

compromisso de valorização do meio 
• Enfoque participativo e comunicativo 

Práxica 

• Práxis: a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo 
(Paulo Freire) 

• Aprendizagem na ação e pela ação 
• Convida a uma reflexão na ação, no projeto em curso 
• Processo da pesquisa-ação – dinâmica é participativa com o objetivo de 

operar uma mudança em um meio, para a resolução de problemas 

Crítica Social 

• Inspira-se no campo da teoria crítica 
• Dimensão de associação de poder (relações de poder são identificadas e 

denunciadas) 
• Análise das dinâmicas que se encontram na base das realidades e 

problemáticas ambientais 
• Projeto de ação em uma participativa de emancipação 

Feminista 

• Relações de poder nos campos político e econômico, com ênfase nas 
relações de poder entre homens e mulheres 

• Opõem-se ao predomínio do enfoque racional das problemáticas ambientais 
• Propõe o predomínio do enfoque intuitivo, afetivo, simbólico, espiritual e 

artístico das realidades do meio ambiente 

Etnográfica 

• Baseada na pesquisa antropológica (comunidades) 
• Dá ênfase ao caráter cultural da relação com o M.A. 
• Pesquisa na vivência (convivendo numa tribo, numa comunidade 

determinada) 
• Aprender códigos e simbologias que podem servir para mudanças e novos 

modos de pensar 

Da ecoeducação 

• Ecopedagogia ou Pedagogia da Terra 
• Perspectiva educacional 
• Trata de aproveitar a relação com o meio ambiente para o fundamento de um 

atuar significativo e responsável 
• Visão muito abrangente – holística 
• Coloca o conflito de que os currículos devem passar pelo meio ambiente e 

pela ecologia 

Da 
sustentabilidade 

• Objetivo de contribuir para a promoção desenvolvimento sustentável 
• EA como ferramenta para desenvolver os recursos humanos, apoiar o 

progresso técnico e promover condições culturais que favoreçam as 
mudanças sociais e econômicas 

• Elementos de outras correntes: conservadorismo-reducionismo, visão 
naturalista, corrente prática e moral 

• Educação para o consumo sustentável – transformar os modos de produção e 
de consumo 

 
 

                                                 
48 Id. 
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Ao ensejo da conclusão deste item, cumpre notar a importância de se 

promover um debate sério e minucioso sobre como atingir uma formulação 

conceitual adequada da educação ambiental, apropriada à realidade sócio-ambiental 

da sociedade do Século XXI, marcada por uma economia globalizada. Neste ponto, 

não importa tanto saber qual delas é a mais viável ou eficiente, mas, sim, 

demonstrar que esta variedade corresponde a uma riqueza de alternativas 

possíveis, compreendendo a necessidade de se prosseguir na busca de novos 

caminhos e paradigmas que conduzam à adoção da educação ambiental como novo 

esteio da Educação nacional, apto a assentar, de modo preciso e necessário, o 

respeito à dignidade humana. 

 

1.11. Resultados preliminares de uma discussão teór ica na educação 
ambiental. 

Após percorrermos estes vários aspectos que envolvem a educação 

ambiental, desde as análises preliminares que nos informam os modos como elas 

foram recepcionadas no corpo legislativo brasileiro, passando por uma discussão 

que avaliou de forma mais aprofundada os conteúdos filosóficos que a fornecem 

sustentação, até o levantamento dos aspectos pedagógicos que buscam 

implementar esses valores, julgamos ser possível então elaborar, ainda que de 

forma experimental, alguns resultados que a trajetória desta investigação ofereceu. 

Tomando como ponto de análise os conteúdos filosóficos e pedagógicos que 

informam a educação ambiental, constata-se que todos esses conceitos convergem 

para a formação de um ser humano agregado às questões ambientais, portador de 

uma visão interdisciplinar sobre os diversos ramos do conhecimento, eticamente 

comprometido com o mundo social e natural. 
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Impende observar que são evidentes os obstáculos à concretização desse 

novo sujeito, sendo necessário investigar de modo específico em que situações 

essas competências poderão se desenvolver de maneira mais exitosa. 

Considerando a essencialidade da contribuição que esse novo sujeito poderá 

oferecer para a concretização da tutela jurídica do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conceituado no artigo 225, “caput”, da Constituição Federal como 

essencial à sadia qualidade de vida, e, face os desafios que dificultam a 

implementação da educação ambiental no seio social, fator que pode comprometer 

tal desiderato, doravante, analisaremos, de modo mais específico, com base nos 

aspectos jurídicos que informam a educação ambiental, os desafios ainda que 

comprometem sua efetividade no seio da sociedade brasileira. 

Finalmente, conforme veremos adiante, a não efetivação da educação 

ambiental abre um largo caminho para uma atuação legislativa comprometida com 

sua previsão nos segmentos ambiental/educacional (e, não apenas, na esfera da 

legislação ambiental), promovendo-se, com isso, a completude dos respectivos 

sistemas normativos de regência; tal situação também desloca a questão para sua 

efetivação no âmbito do Poder Judiciário, através das ações constitucionais que 

regem a tutela dos interesses coletivos, isso exigindo, dos legitimados à defesa dos 

interesses da sociedade, dentre eles, o Ministério Público, um comprometimento 

maior com uma sociedade marcada por um secular abismo social e educacional. 
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CAPÍTULO II - A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB O ENFOQUE DO S 
PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO AMBIENTAL.  

2.1. Princípio da educação ambiental. 

É assente que a Constituição Federal, ao recepcionar a Lei n. 6.93849, de 31 

de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), constitucionalizou e tornou 

efetivo, no plano legislativo, o direito de todos à educação ambiental. O artigo 225, 

“caput” da Constituição Federal estabelece que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.   

O seu § 1º, inciso VI, estabelece que (in verbis): 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 

Público: 

I – (...) 

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente50. 

Vale destacar que a Lei n. 6.93851, no artigo 2º, inc.. X estabeleceu como um 

de seus princípios básicos a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa 

na defesa do meio ambiente”. 

Tal princípio molda a concepção fundamental do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e um sistema racional de proteção do meio 

ambiente. Os princípios da política global do meio ambiente, inicialmente formados 

                                                 
49 BRASIL. Lei n. 6.938/81 . Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. 31 de agosto de 1981. 
50 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988. 
51 BRASIL,  op. cit., 1981. 
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na Conferência de Estocolmo de 1972 e ampliados na ECO-92, foram 

adequadamente adaptados à realidade cultural e social do País, tornando cogente a 

defesa e proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

É, pois, um prolongamento e continuação dos princípios globais iniciados em 

Nevada-70, Estocolmo-72 e Tbilisi-77, submetidos à realidade sócio-econômico-

cultural brasileira, exatamente para poder atender aqui ao ideal de efetivar o direito 

de todos à sadia qualidade de vida. 

A educação ambiental deve ser promovida no âmbito formal, não-formal e 

informal. Pressupõe que deve ser dirigida a todos, indistintamente, ou seja, às 

crianças, aos jovens, aos adultos, que estejam dentro e fora do ensino regular 

oficial. O Estado deve estimular a sociedade a promover a educação ambiental de 

diversas maneiras, como por exemplo, por meio dos voluntários ambientais; de 

convênios com associações destinadas à preservação ambiental, e com as 

empresas privadas com programas de educação ambiental, etc. Consiste num dos 

principais desafios da sociedade moderna, na medida em que, por intermédio da 

educação ambiental: 

...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 sustentabilidade52. 

2.2. Princípio do desenvolvimento sustentável. 

Pode-se dizer que já não encontram mais guarida a noção e o conceito de 

“desenvolvimento”, formados sob a égide do Estado Liberal tradicional. A sociedade 

moderna, vivendo sob os fundamentos do Estado Social Democrático de Direitos 

                                                 
52 BRASIL. Lei n. 9.795. Instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, de 27 de abril de 1999 , artigo 1º   
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tem a clara percepção que os limitados recursos ambientais não conseguem 

satisfazer as ilimitadas necessidades da humanidade. 

No dizer de Derani e Rios53: 

O desenvolvimento sustentável traduz um conjunto de valores 

ancorados em condutas relacionadas à produção, para que o 

resultado seja a compatibilização da apropriação dos recursos 

naturais com sua manutenção e construção de um bem-estar (nos 

dizeres da Constituição Brasileira, ‘da sadia qualidade de vida’). 

Destarte, observa-se o desenvolvimento de um conceito em que a proteção 

do meio ambiente é compreendida como base principiológica da ordem econômica. 

No plano infraconstitucional, a Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio 

Ambiente), artigo 2º, I, determina, para que haja no País condições de 

desenvolvimento sócio-econômico e à proteção da dignidade da vida humana, a 

observância do princípio atinente à ação governamental na manutenção do equilíbrio 

ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. 

O artigo 170 da Carta Magna estabelece que54: 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental os produtos e serviços e 

seus processos de elaboração e prestação. 

A respeito, citamos o ensinamento de Silva: 

[...] tendo sido elevado ao nível de princípio da ordem econômica, 

isso tem o efeito de condicionar a atividade produtiva ao respeito do 

                                                 
53 DERANI, Cristiane; RIOS, Aurélio Virgílio Veiga. O Direito e o Desenvolvimento Sustentável : Curso de 
Direito Ambiental/ Princípios Gerais do Direito Internacional Ambiental. Organizador Aurélio Virgílio Veiga Rios. 
São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2005, p. 89. 
54 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988. 
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meio ambiente, e possibilita ao Poder Público interferir 

drasticamente, sem necessário, para que a exploração econômica 

preserve a ecologia, especialmente com o aditamento da Emenda 

Constitucional 42/2003 acotou ao dispositivo, de tal sorte que a 

defesa do meio ambiente pode ser feita inclusive mediante 

tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos 

e serviços e seus processos de elaboração e prestação. É de 

extrema importância essa adição, porque reforça a intervenção do 

Poder Público para assegurar a efetividade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado55. 

No Estado de São Paulo, o artigo 3º da Lei Estadual n. 12.780, de 30 de 

novembro de 2007 (Instituiu a Política Estadual da Educação Ambiental), reza que: 

Entende-se por educação ambiental os processos permanentes de 

aprendizagem e formação individual e coletiva para reflexão e 

construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências, visando à melhoria da qualidade da vida e uma 

relação sustentável da sociedade humana com o ambie nte que a 

integra 56. 

2.3. Princípio do Poluidor-Pagador. 

 

O princípio do poluidor-pagador tem por pressuposto evitar a ocorrência de 

danos ambientais, atuando como estimulante negativo àquele que se propõe a poluir 

o meio ambiente. Tal desestímulo decorre da tripla responsabilização do poluidor 

(civil, administrativa e penal). 

A Recomendação do Conselho das Comunidades Européias57, em seu item 1, 

previu que: 

                                                 
55 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. de acordo com a Emenda 
Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 714. 
56 SÃO PAULO. Lei 12.780/07 . Instituiu a Política Estadual da Educação Ambiental. 30 de novembro de 2007. 
Grifo nosso. 
57 SÃO PAULO. Recomendação do Conselho n.º 75/436 /Euratom, CECA, CEE de 03 de março de 1975. 
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No âmbito da Declaração do Conselho das Comunidades Européias 

e dos Representantes dos Governos dos Estados-membros, 

reunidos no Conselho, de 22 de Novembro de 1973, relativa a um 

programa de acção das Comunidades européias em matéria de 

ambiente, foi adaptado o princípio do «poluidor-pagador». O 

programa de acção prevê que a Comissão transmita ao Conselho 

uma proposta relativa à aplicação deste princípio, incluindo as 

eventuais excepções.  A imputação aos poluidores dos custos da luta 

contra a poluição que eles provoquem incentiva-os a reduzir esta 

última e a procurar produtos ou tecnologias menos poluentes, 

permitindo deste modo uma utilização mais racional dos recursos do 

ambiente; além disso, obedece aos critérios de eficácia e equidade.  

A fim de evitar que as distorções de concorrência afetem as trocas 

comerciais e a localização dos investimentos, o que seria 

incompatível com o bom funcionamento do mercado comum, convém 

imputar os custos ligados à protecção do ambiente contra a poluição, 

de acordo com os mesmos princípios em toda a Comunidade. 

No item 2, restou previsto que: 

Com este fim, tanto as Comunidades Europeias a nível comunitário, 

como os Estados-membros nas suas legislações nacionais, em 

matéria de protecção do ambiente devem aplicar o princípio do 

«poluidor-pagador», de acordo com o qual as pessoas singulares ou 

colectivas, de direito privado ou público; responsáveis por uma 

poluição, devem pagar as despesas das medidas necessárias para 

evitar essa poluição ou para a reduzir, a fim de respeitar as normas e 

as medidas equivalentes, permitindo atingir os objectivos de 

qualidade ou, quando tais objectivos não existam, a fim de respeitar 

as normas e as medidas equivalentes fixadas pelos poderes 

públicos.  

Este princípio tão importante foi abraçado na nossa Constituição Federal, no 

art. 225, mais precisamente no § 3º deste artigo, quando determinou a sujeição dos 

poluidores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, 

“independente da obrigação de reparar os danos causados”. 
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No Brasil, tal princípio foi adotado já na promulgação da Lei n. 6.938/81 

(PNMA), prevendo, em seu art. 4º, VI, que tal Política visará à imposição, ao poluidor 

e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados. 

Posteriormente, a Constituição de 1988, no artigo 225, § 3º estabeleceu que 

“As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados”. 

A obrigação de reparar os danos na esfera civil é independente das 

responsabilidades penal e administrativa. Por conta de uma só conduta, o poluidor 

pode ser responsabilizado nas três instâncias, face o princípio da reparação integral 

do dano ambiental. 

A responsabilidade civil tem por características: 

a) trata-se de responsabilidade “objetiva, pois independe da comprovação de 

culpa”;  

b) pauta-se pela prioridade da reparação específica do dano ambiental, 

ensejando a recomposição do dano ambiental atingido pela poluição, e  

c) a solidariedade, atingindo todo aquele que, direta ou indiretamente, figure 

como responsável por atividade causadora de degradação ambiental. 

A prevenção tem um nítido caráter educativo: a antecipação do perigo de 

dano pressupõe um prévio conhecimento da capacidade de suporte do meio 

ambiente, e, isso, somente é possível diante a aquisição de valores, saberes, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, por intermédio da  educação 

ambiental. 
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2.4. Princípio da Precaução. 

 

O Princípio da Precaução encontra-se consagrado no Princípio 15 da 

Declaração do Rio de Janeiro/199258, segundo o qual: 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução 

deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com 

suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou 

irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve 

ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

Na lição de Machado: 

O Princípio 15 utiliza expressões como ‘precaução’ e ‘ameaça de 

danos sérios e irreversíveis’, que merecem conceituação, como, 

também, a pesquisa dos termos empregados em diferentes 

línguas. Precaução é ‘cautela antecipada’, do latim precautio-

onis.6 ‘Precaution: 1. An action taken in advance to protect against 

possible failure or danger; a safeguard. 2. Caution practiced in 

advance; forethought; circunspection’.7 "Precaution: Action de 

prendre garde. Disposition prise par prevoyance pour eviter un 

mal. Circonspection, ménagement, prudence".8 "Precaución: 

Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, 

dificultades o danos que pueden temerse".9 ‘Precauzione: Atto e 

comportamento diretto ad evitare un pericolo imminente o 

possibile’59. 

Na Constituição Brasileira o Princípio da Precaução tem previsão no artigo 

225, § 1º, inc. IV, prevendo que para a efetivação do direito de todos ao meio 

ambiente equilibrado, incumbe ao Poder Público “exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

                                                 
58 Trata do Meio Ambiente e Desenvolvimento. ECO-92, de 13 de junho de 1992. 
59 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípio da Precaução  / Marcelo Dias Varela e Ana Flávia Dias Platiau. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 352-353. 
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dará publicidade”. 

Também o inciso V do § 1º do artigo retro determina ao Poder Público 

“controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio 

ambiente”. 

No plano infraconstitucional, essa exigência encontra-se expressa como 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente na Lei n. 6.938/81, 

art. 9º, inc. III. 

Tal como a educação ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental é 

transdisciplinar, ou seja, envolve todas as áreas do conhecimento humano. 

Portanto, a antecipação do risco, evitando-se que o dano recaia sobre o 

meio ambiente e à sadia qualidade de vida pressupõe que os responsáveis por 

esse mister carreguem consigo 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, 

próprio da educação ambiental60. 

Obriga, outrossim, que a sociedade seja adequadamente informada 

acerca de tais riscos e, assim, possa participar ativamente na sua avaliação. 

Conforme a lição de Machado61, 

A prática dos princípios da informação ampla e da participação 

ininterrupta das pessoas e organizações sociais no processo das 

decisões dos aparelhos burocráticos é que alicerça e torna possível 

viabilizar a implementação da prevenção e da precaução para a 

defesa do ser humano e do meio ambiente. 

                                                 
60 Cf. o art. 1º da Lei n. 9.795/99, segundo o qual “Entendem-se por educação ambiental os 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”. 
61 MACHADO, op cit, p. 352/353. 
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A conjugação dos princípios da informação, da participação e da 

educação possibilitará o emprego de técnicas científicas adequadas à ampla 

rejeição do risco ambiental. 

2.5. Princípio da Prevenção. 

A Constituição Federal adotou o princípio da prevenção em seu o art. 225, 

caput, determinando ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 

Ao Poder Público deu a incumbência de “exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo de prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade”. 

Machado preconiza que é dividida em cinco itens a aplicação do princípio da 

prevenção: 

1) identificação e inventário das espécies animais e vegetais de um 

território, quanto à conservação da natureza e identificação e 

inventário das fontes contaminantes das águas e do mar, quanto ao 

controle da poluição; 2) identificação e inventário dos ecossistemas, 

com a elaboração de um mapa ecológico; 3) planejamento ambiental 

e econômico integrados; 4) ordenamento territorial ambiental para a 

valorização das áreas de acordo com sua aptidão e 5) estudo de 

impacto ambiental62. 

                                                 
62 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Princípios gerais de direito ambiental internacional e a política ambiental 
brasileira, apud. Dano Ambiental: Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. 
p. 398. In. FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito ambiental e 
legislação aplicável,  2. ed. rev. atual. São Paulo: Max Limonad, 1999. p. 140-141. 
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Extraí-se daí um significativo aspecto já denunciado por Canotilho & Vital 

Moreira63: o chamado efeito negativo, resultante do referido dever de tutelar 

adequadamente o meio ambiente: 

O direito ao ambiente é, desde logo, um direito negativo, ou seja, um 

direito à abstenção, por parte do Estado e por parte do Estado e por 

parte de terceiros, de acções ambientalmente nocivas. E nesta 

dimensão negativa, o direito ao ambiente é seguramente um dos 

direito fundamentais de natureza análoga à que se refere o art. 14, 

sendo-lhe, portanto, aplicável o regime constitucional específico dos 

direitos, liberdades e garantias (...) Ao atribuir essa dupla natureza 

implícita na generalidade dos chamados direitos sociais, 

simultaneamente direitos a serem realizados e direitos a não serem 

perturbados. 

Impende salientar que, para a efetivação da prevenção, é mister, antes de 

tudo, a efetivação da educação ambiental e da conscientização da sociedade.  Com 

efeito, somente uma sociedade ambientalmente educada e conscientizada estará 

apta à construção de 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, ex vi o artigo 2º 

da Lei n. 9.795/99 (PNEA). 

Outra importante consideração a ser feita, em sede de efetivação da 

prevenção do dano ao meio ambiente, é o papel exercido pelo Estado por meio do 

poder de polícia, mediante a fiscalização e punição das obras e atividades que 

venham a compuscar o meio ambiente. 

 

 

                                                 
63 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Anotada. Coimbra Editora, 1985. p. 
348 – de acordo com FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito 
ambiental e legislação aplicável , 2. ed. rev. atual.. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 141. 
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2.6. Princípio da Participação. 

Consoante o artigo 4º, inciso I da Lei n. 9.795/99, são princípios básicos da 

educação ambiental os enfoques participativo e democrático. 

Machado, abordando a importância do direito à informação à participação 

popular, preconiza: 

A Declaração do Rio deu um passo significativo ao dizer que “o modo 

melhor de tratar as questões ambientais é com a participação de 

todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No Princípio 10  

abre-se um grande espectro na participação. Contudo, o princípio 

não chega a explicitar o duplo caráter da participação: dos cidadãos 

e das associações. A Convenção de Aarhus, ao conceituar “público 

interessados, afirma que, para os fins da definição, as ONGs são 

consideradas como tendo interesse em participar do processo 

decisório ambiental, desde que atuem em prol da proteção do meio 

ambiente e preencham as condições exigidas pelo Direito interno dos 

países (art. 2-5) (grifos do autor)64. 

A Constituição da República, em seu artigo 225, caput, adotou 

expressamente o princípio da participação na legislação ambiental brasileira, 

prevendo como dever de toda a coletividade - e do Poder Público - atuar na defesa e 

proteção do meio ambiente. 

No § 1, inciso IV do mesmo artigo, determinou ao Poder Público “exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo de prévio de impacto ambiental, 

a que se dará publicidade”. 

A publicidade mencionada no artigo tem o propósito de informar à coletividade 

sobre a qualidade do meio ambiente e a implantação de obra ou atividade 

causadora de significativa degradação ambiental, possibilitando-lhe participar 

                                                 
64 MACHADO, op cit., p. 102. 
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efetivamente do processo decisório sobre a efetivação da política ambiental 

brasileira. 

Com efeito, considerando-se o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como um bem de uso comum do povo, a participação da coletividade é 

crucial ao respeito à manutenção do equilíbrio ecológico, sendo ilegítimo 

implantação de qualquer empreendimento causador de impacto ambiental sem que 

seja permitida a intervenção daquela que é a verdadeira destinatária do comando do 

artigo 225, “caput”, da Constituição Federal, qual seja, a sociedade. A participação 

ocorrerá em sede de audiências públicas, consultas populares, seminários, debates, 

e se desenvolverá com a participação de todos os segmentos sociais, sem exceção. 

As organizações não-governamentais, a Imprensa e a mídia em geral, as entidades 

educativas, as empresas públicas privadas têm um papel fundamental em todas as 

fases de análise do procedimento de licenciamento ambiental65. 

Pode-se afirmar, sem receios, que o princípio da participação expressa o 

respeito à democracia participativa, em que os representantes escolhidos pelo povo 

para a efetivação dos direitos sociais têm o dever de possibilitar a intervenção da 

sociedade na formulação e execução das políticas ambientais, visto que o Poder 

Público e a coletividade, solidariamente, são co-responsáveis pela defesa e proteção 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Este princípio se expressa, basicamente, em dois prismas de atuação, que, 

alem de não se excluírem, possuem uma relação de complementaridade: educação 

e informação ambiental. 

O Princípio 10 da Declaração do Rio – 1992 estabelece que66: 

                                                 
65 O artigo 9º, inc. IV da Lei n. 6.938/81 define o licenciamento como um dos instrumentos da Política Nacional 
do Meio Ambiente. 
66 Trata da participação dos cidadãos na proteção do meio ambiente. ECO-92, de 13 de junho de 1992. 
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O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a 

participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No 

plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à 

informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades 

públicas, incluí dar a informação sobre os materiais e as atividades 

que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a 

oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os 

Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação 

do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá 

ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e 

administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos 

pertinentes. 

No dizer de Rodrigues67: 

Embora as chances de acesso tenham sido bastante aumentadas 

nas últimas duas décadas, é fato que se espera para um futuro 

próximo uma verdadeira explosão da participação da sociedade 

nesse fenômeno de conscientização ecológica. O grande boom 

acredita-se que deverá ocorrer com um incremento cada vez maior e 

mais acelerado de dois elementos que são implementadores do 

princípio da participação: a informação ambiental e a educação 

ambiental. 

 

2.7. Princípio da Informação Ambiental. 

 

A Lei n. 6.938/81, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, criou o 

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente, dos quais fazem parte: O 

Conselho de Governo, como órgão superior; o CONANA, Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, como órgão consultivo e deliberativo, o Ministério do Meio Ambiente, 

como órgão central; o IBAMA – Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 

                                                 
67 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental . Prefácio José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 32. 
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Naturais Renováveis; os órgãos ou entidades estaduais, como órgãos seccionais, e, 

finalmente, os órgãos ou entidades municipais como órgãos locais. 

Previsto no art. 6º, § 3º e 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, o 

princípio da informação ambiental é um dos pilares mestres do Direito Ambiental. 

Estabelece o artigo 3º da PNMA que: 

O Órgão Central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste 

artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua 

fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente 

interessada. 

Tal a importância da informação para a efetivação do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que a Lei n. 10.650, de 14 de abril de 2003 

dispôs sobre o acesso público a dados e informações ambientais  existentes nos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 

instituído pela Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

No dizer de Machado: 

O Poder Público deve informar sobre as matérias que lhe compete 

controlar ou fiscalizar. Não se pode desculpar por não informar 

alegando que não detém as informações. A admissão dessa 

desculpa significaria a concordância com o descumprimento da 

obrigação da obrigação constitucional, pois a omissão do governo se 

tornaria praxe. Além do mais, abre-se uma porta para a conivência 

do Poder Público com os agressores da Natureza e com os 

poluidores, estimulando-se os órgãos públicos a não saber, para não 

informar68. 

A educação ambiental tem por pressuposto a prestação adequada e segura 

da informação ambiental pelo Estado e entidades privadas que a detém, pois, um 

povo desinformado não se pode dizer educado. Dada à complexidade do estudo do 

                                                 
68 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente . São Paulo: Malheiros Editores, 
2006.  
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ambiente, em função de suas variáveis, é cogente que a coletividade tenha acesso 

livre à informação, resguardado os casos de sigilo legal. A informação ambiental é 

uma ferramenta básica da educação ambiental, em que esta, sem a garantia 

daquele direito, inexistirá na forma preconizada no ordenamento jurídico brasileiro. 

O Princípio 19 da Declaração do Rio – 199269 dispõe que: 
 

Os Estados deverão proporcionar a informação pertinente e notificar 

previamente e de forma oportuna os Estados que possam se ver 

afetados por atividades passíveis de ter consideráveis efeitos 

ambientais nocivos transfronteiriços, e deverão celebrar consultas 

com os mesmos em data antecipada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Trata da prestação de informação pelo Estado. ECO-92, de 13 de junho de 1992. 
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CAPÍTULO III -  DIREITO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

3.1. Educação nas diversas Constituições Federais B rasileiras. 

O Estado brasileiro, desde o Império, preocupou-se em promover a educação 

como um direito fundamental da sociedade brasileira, com vistas ao seu 

aprimoramento e afirmação para a vida moral e social, tendo em vista o dever de 

promover o bem estar de todos. 

Conforme veremos adiante, a educação ambiental foi introduzida no cenário 

constitucional apenas em 1988, por ocasião da redemocratização do país (CF, art. 

225, § 1º, inciso VI). Isso reforça sua vocação transformadora, libertária e 

emancipatória da sociedade brasileira, inscrevendo-se como um valor indissociável 

para a promoção da dignidade da pessoa humana. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado foi alçado à condição de um 

verdadeiro direito fundamental, designado como essencial à sadia qualidade de vida. 

A defesa do meio ambiente foi erigida ao patamar de princípio geral da atividade 

econômica (CF, art. 170, inciso VI), assegurada por adequados mecanismos 

processuais (CF, art. 129, III, e, Lei n. 7.347, de 24.7.1985 – Lei de Ação Civil 

Pública; Ação Popular, Lei n. 4.717, de 29.6.1965; Mandado de Segurança Coletivo, 

CF, art. 5º, LXX; Mandado de Injunção, CF, art. 5º, LXXI).  

O caráter holístico do meio ambiente foi largamente adotado, conforme as 

dimensões naturais (CF, art. 225), artificiais (CF, art. 182), culturais (CF, art. 216), e 

do trabalho (CF, art. 200, VI). A educação passou a constituir um direito social (CF, 

art. 6º). Em derradeiro, o legislador estabeleceu a função social da propriedade rural 
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(CF, art. 186, II) e urbana (CF, art. 182) como pressuposto à garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ao propósito de ilustrar a evolução da educação nas diversas Constituições 

Brasileiras, até sua previsão incorporada à dimensão ambiental, traçamos o quadro 

com a cronologia: 

Quadro 5 – Cronologia das diversas Constituições Fe derais 70 
 

CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO 
25 de março de 1824 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida 
pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.: (...) XXXII. A Instrucção 
primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 
24 de Fevereiro de 1891 

 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) § 6º - Será leigo o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos. 

Art 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: (...)  2º) animar 
no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a 
agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos 
locais;  3º) criar instituições de ensino superior e secundário 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
DOS ESTADOS UNIDOS DO 

BRASIL 
16 de julho de 1934 

 

Art 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos 
Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana. 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL 

10 de novembro de 1937 
 

Art 128 - A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 
associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. É dever do Estado 
contribuir, direta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de 
outro, favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino. 

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS 
UNIDOS DO BRASIL 

18 de setembro de 1946 

Art 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-
se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

24 de janeiro de 1967 
 

Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a 
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos 
ideais de liberdade e de solidariedade humana. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N.1  
17 de outubro de 1969 

Art. 176. A educação, inspirada no princípio da unidade nacional e nos ideais de 
liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada 
no lar e na escola. 

 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

5 de outubro de 1988 
 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. § 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. 

 
 

                                                 
70 Elaborado pelo autor 
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3.1.1. A Educação Ambiental no Distrito Federal e n as Constituições Estaduais  

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito, e, dentre outros, tem por fundamento a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana (CF, art. 1º, I e II). Assim, por se tratar de uma democracia de Direito, todos 

os entes federativos estão submetidos à Lei Maior, e, por essa mesma razão, 

obrigados a efetivar, nas respectivas unidades, a educação ambiental. 

Não por outro motivo, o direito de todos à educação ambiental permeia a 

quase totalidade das Constituições Estaduais, potencializando, dessa maneira, o 

respeito ao direito de todos ao equilíbrio ambiental, ao desenvolvimento sócio-

econômico sustentável e à sadia qualidade de vida. 

A título de ilustração, julgamos por bem mencionar os principais comandos 

normativos estaduais, pertinentes à educação ambiental. 

•  No Estado do Acre , a educação ambiental está prevista no capítulo da 

educação: 

Art. 194. Na estruturação do currículo, observar-se-á o seguinte: 

IV - ensino da cultura e da história acreana nas escolas de primeiro e 

segundo graus, bem como da educação ambiental. 

 
• No Estado de Alagoas , a educação ambiental encontra-se prevista no artigo 

217, prevendo que: 

Art. 217 - O Estado, com a colaboração da comunidade, promoverá a 

defesa e a preservação do meio ambiente, cumprindo-lhe, 

especificamente: VII - promover a educação ambiental nos diferentes 

níveis de ensino que mantiver, bem como a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente. 
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• A Constituição Estadual do Amapá , em seu artigo 313, inciso II, diz que 

incumbe ao Estado: 

Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

disseminar, na forma da lei, as informações necessárias à 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

No capítulo pertinente à educação estabelece que é “facultado” ao Estado 

inserir no currículo a matéria de educação ambiental (grifo nosso). Cremos que o 

termo facultado deve ser interpretado como um “dever” do Estado, pois o disposto 

no artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição Federal não deixa margem ao arbítrio 

do Poder Público, em relação à implementação da educação ambiental. 

•  No Amazonas , a respectiva Carta Estadual diz que: 

Art. 230. Para assegurar o equilíbrio ecológico e os direitos 

propugnados no art. 229, desta Constituição, incumbe ao Estado e 

aos Municípios, entre outras medidas: 

I - promover a educação ambiental e difundir as informações 

necessárias à conscientização pública para as causas relacionadas 

ao meio ambiente. 

 
• A Constituição Estadual da Bahia , em art. 214, inc. I, assim estabelece: 

Art. 214 - O Estado e Municípios obrigam-se, através de seus órgãos 

da administração direta e indireta, a: 

I - promover a conscientização pública para a proteção do meio 

ambiente e estabelecer programa sistemático de educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e nos meios de comunicação de 

massa. 

• A Carta Estadual do Ceará, não faz qualquer alusão expressa à educação 

ambiental, limitando o seu artigo 215, § 3º, na esfera da educação, prever que 

escolas de 1° e 2° graus deverão incluir nas discip linas da área de Humanidades, 
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História, Geografia, Educação Artística e OSPB, temas voltados para a 

conscientização da necessidade de se preservar o patrimônio cultural. 

• No Distrito Federal , o artigo 297 estabelece que: 

O Poder Público, assegurada a participação da coletividade, zelará 

pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, 

coordenando e tornando efetivas as ações e recursos humanos, 

financeiros, materiais, técnicos e científicos dos órgãos da 

administração direta e indireta, e deverá: XXII - promover a educação 

ambiental, objetivando a conscientização pública para a preservação, 

conservação e recuperação do meio ambiente. 

• No Estado do Espírito Santo , a matéria encontra-se disciplinada no artigo 

186, por onde: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 

equilibrado, impondo-se-lhes e, em especial, ao Estado e aos 

Municípios, o dever de zelar por sua preservação, conservação e 

recuperação em benefício das gerações atuais e futuras.  Parágrafo 

único. Para assegurar a efetividade desse direito, além do disposto 

na Constituição Federal, incumbe ao Poder Público competente: XI - 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

 •  No Estado de Goiás , a respectiva Constituição assim estabelece: 

Art. 127 - 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, recuperá-lo e preservá-lo. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, cabe ao Poder 

Público: 

III - inserir a educação ambiental em todos os níveis de ensino, 

promover a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente e estimular práticas conservacionistas. 
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• A Carta Estadual do Maranhão , artigo 202, III ao tratar da política pesqueira, 

estabelece que é dever do Estado: 

I (...) - promover a conscientização e a educação ambiental junto a 

pescadores, suas famílias e organizações, para a preservação do 

meio ambiente através de serviço de assistência técnica e extensão 

pesqueira gratuitas. 

No capítulo pertinente ao meio ambiente, artigo Art. 241 diz que: 

Na defesa do meio ambiente, o Estado e os Municípios levarão em 

conta as condições dos aspectos locais e regionais, e assegurarão: 

XI - a conscientização da população e a adequação do ensino de 

forma a incorporar os princípios e objetivos da proteção ambiental. 

• No Mato Grosso do Sul , o tema é tratado no artigo 222, § 2º, por onde, 

incumbe ao Estado: 

VIII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente71. 

• No Mato Grosso  a educação ambiental encontra amparo no artigo 263, § 

único VII, prevendo que para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado incumbe ao Estado: 

• No Estado de Minas Gerais , o artigo 214 diz que: 

Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem  

de uso  comum do  povo  e  essencial  à  sadia qualidade de  vida, e  

ao Estado  e à  coletividade é  imposto o dever de  defendê-lo e  

conservá-lo para as gerações presentes e futuras.  § 1º  - Para  

assegurar a  efetividade do  direito a que se refere este artigo, 

incumbe ao Estado, entre outras atribuições: I -  promover a  

educação ambiental  em todos  os níveis de ensino e disseminar, na 

forma da lei, as informações necessárias à conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente. 

                                                 
71 Referido artigo foi regulamentado pela Lei nº 1.151, de 21-6-91 - DOMS, de 24-6-91. 
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 • A Carta Estadual do Pará, no artigo 255, inciso IV diz que cabe ao Estado: 

Promover a educação ambiental em todos os níveis e proporcionar, 

na forma da lei, informação ambiental. 

No artigo 149 prevê que: 

Observada a legislação federal, serão fixados conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental e médio, de maneira a assegurar, além da 

formação básica: I - (...) - III - atividades curriculares a serem 

vivenciadas em ‘educação ambiental’, direitos humanos, trânsito, 

educação sexual, direitos e deveres do consumidor e prevenção ao 

uso de tóxicos (grifo nosso). 

• No Estado da Paraíba  a educação ambiental é tratada no artigo 227, onde: 

O meio ambiente é do uso comum do povo e essencial à qualidade 

de vida, sendo dever do Estado defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Parágrafo único. Para garantir esse objetivo, incumbe ao Poder 

Público: IV - promover a educação ambiental, em todos os níveis de 

ensino, e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; V - criar a disciplina educação ambiental para o 1º, 2º e 3º 

graus, em todo o Estado. 

VIl - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente72. 

• No Estado do Paraná,  o artigo 207 estabelece que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a 

proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos ambientais. 

§ 1 ° Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a 

efetividade deste direito: X - promover a educação ambiental em 

                                                 
72 A matéria, naquele Estado, encontra-se regulamentada no Código Estadual do Meio Ambiente – Lei 
Complementar nº  36, de 21 de novembro de 1995. 
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todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente. 

• No Estado de Pernambuco , a educação ambiental é tratada no artigo 209, 

prevendo que: 

A Política Estadual de Meio Ambiente tem por objetivo garantir a 

qualidade ambiental propicia a vida e será aprovada por lei, a partir 

de proposta encaminhada pelo Poder Executivo, com revisão 

periódica, atendendo aos seguintes Princípios: X - educação 

ambiental a todos os níveis de ensino, de maneira integrada 

multidisciplinar, inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

• A Carta Estadual do Piauí  o artigo 237, § 1º, diz que para assegurar a 

efetividade do direito ao meio ecologicamente equilibrado, incumbe ao estado: 

VII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

• No Estado do Rio de Janeiro , o artigo 261 estabelece que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de 

vida, impondo-se a todos, e em especial ao Poder Público, o dever 

de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção, em benefício 

das gerações atuais e futuras. § 1º - Para assegurar a efetividade 

desse direito, incumbe ao Poder Público: XX - promover a 

conscientização da população e a adequação do ensino de forma a 

incorporar os princípios e objetivos de proteção ambiental. 

            • No Rio Grande do Norte , o artigo 150, § 1º, inciso VII  estabelece que, para 

a efetividade do direitos de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

incumbe ao Poder Público: 

VII - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 
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• No Rio Grande do Sul , o artigo 251, § 1º, inc. IV diz que incumbe ao 

Estado, primordialmente: 

IV - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 

a conscientização pública para a proteção do meio ambiente. 

• No Estado de Rondônia , o artigo 219, inciso VIII  assim estabelece: 

Art. 219 - É dever do Poder Público, através de organismos próprios 

e colaboração da comunidade: 

VIII - promover a educação ambiental com implantação em toda a 

rede estadual, a começar pela pré-escola e ensino fundamental, 

alcançando todos os níveis, de forma interdisciplinar, e proporcionar 

à comunidade a informação das questões ambientais orientadas por 

um atendimento cultural lógico das relações entre a natureza e a 

sociedade. 

• A Constituição de Roraima , no capítulo pertinente à educação, em seu 

artigo 145 prescreve que: 

A Educação, direito de todos e dever da família e do Estado, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

fundamentada na democracia, no respeito aos direitos humanos, ao 

‘meio ambiente’ e à cultura, visa preparar a pessoa para o trabalho e 

para os valores espirituais e o exercício pleno da cidadania (grifo 

nosso). 

• No Estado de Santa Catarina  o artigo 182 estabelece que: 

Art. 182. Incumbe ao Estado, na forma da lei: VII - promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino público e privado, 

bem como promover a conscientização pública para preservação do 

meio ambiente, assegurada a atuação conjunta dos órgãos de 

educação e de atuação na área do meio ambiente. 

• A Constituição do Estado de São Paulo , no artigo 193 prevê: 

O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da 

qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio 
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ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, 

coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, assegurada a participação da 

coletividade, com o fim de: XV - promover a educação ambiental e a 

conscientização pública para a preservação, conservação e 

recuperação do meio ambiente. 

 • No Estado de Sergipe , a educação ambiental assim está prescrita: 

Art. 232. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, ao Município 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, com o auxílio das entidades privadas: 

(...) 

XIX - promover a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente. 

§ 2º É obrigatória a inclusão no currículo de ensino de todos os 

níveis de noções de ecologia, destinadas à habilitação do educando 

à convivência racional com o meio ambiente e à preservação da 

natureza. 

 
  • O art. 110, inc. IX da Constituição Estadual de Tocantins  prevê o dever do 

Estado de: 

Promover a conscientização da população e a adequação do ensino 

de forma a incorporar os princípios e objetivos da proteção 

ambiental. 

Como se percebe, todas as unidades federativas prevêem a educação 

ambiental como um instrumento necessário à efetivação do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Caberá aos Municípios, em conformidade com as respectivas leis orgânicas e 

planos municipais de educação ambiental, promover a educação infantil e o ensino 

fundamental em conformidade com os princípios e objetivos da Política Nacional da 

Educação Ambiental (Lei n. 9.795/99). A área de atuação dos municípios é mais 

abrangente, pois é onde, efetivamente, residem os cidadãos. Em razão disso, seu 

papel para a concretização da educação ambiental formal, não-formal e  informal, 

com vistas ao estabelecimento de uma abrangente cultura conservacionista do meio 

ambiente, é de suma importância à garantia da vida ambientalmente sadia. 

3.1.2. Educação ambiental e competência legislativa . 

No item em apreço, nos debruçamos a pontuar as competências 

estabelecidas na Carta Magna de 1988 para cada ente federativo, cujo regime, de 

maneira detalhada, confere à União a competência para legislar sobre normas 

gerais, ficando aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a tarefa de tratar 

das questões regionais e locais. 

Competência, na lição de Silva73 “[...] consiste na esfera delimitada de poder 

que se outorga a um órgão ou entidade estatal, mediante a especificação de 

matérias sobre as quais se exerce o poder de governo”. 

Sobre o tema em apreço, Silva aponta que: 

Como conseqüência da repartição constitucional de competências 

entre os entes federados, a Constituição Brasileira estabeleceu, 

ainda, o que considera como competências comuns da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e entre elas prevê o 

                                                 
73 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. de acordo com a Emenda 
Constitucional n. 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 260. 
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art. 23, “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 

ciência”, o que pode ser exercida acumulativamente74. 

Conforme o artigo 22, XXIV, compete privativamente à União legislar sobre 

diretrizes e bases da educação nacional. Em razão disso, o legislador editou a Lei n. 

9.394, de 20 de novembro de 1996, considerada a norma geral da educação 

nacional. 

No plano da competência comum ou material, o artigo 23, V da Constituição 

brasileira prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios para proporcionar os meios de acesso à educação.   

"Competência comum" quer dizer competência de todos, ou seja, a faculdade 

“de legislar ou praticar certos atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de 

igualdade, consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades 

sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra"75, podendo a 

competência comum ser exercida cumulativamente.  

Nesse particular, foi intenção do constituinte multiplicar a responsabilidade em 

relação a certas matérias, visando uma cooperação entre as esferas de governo 

competentes, tendo em vista "o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em 

âmbito nacional" (art. 23, parágrafo único)76. 

Conforme o artigo 24, inc. IX da Constituição Federal, a competência para 

legislar sobre educação é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 

Federal77. 

 

 

                                                 
74 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo . São Paulo: Revista dos Tribunais, 1948, 
p. 413-415.  
75 Ibid., p.415. 
76 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Elementos de Direito Municipal . São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993.  
77 CF, art. 24, inc. IX: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX – 
educação, cultura, ensino e desporto.  



 96 

Segundo Freitas78: 

Nos §§ 1° ao 4°, o constituinte deixou explícito qu e, no âmbito da 

legislação concorrente, cabe à União estabelecer normais gerais; 

que esta competência não exclui a dos Estados em caráter 

suplementar; que, inexistindo normas gerais da União, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena para atender às suas 

peculiaridades; e que a superveniência de lei federal sobre normas 

gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. 

 Tal dispositivo, embora não faça menção ao município – cuja omissão deve 

ser matéria de projeto de emenda constitucional do Congresso Nacional para incluir 

de forma expressa a competência do município para legislar sobre educação infantil 

e fundamental -, não impede que tal ente federativo legisle os ensinos infantil e 

fundamental, com base na competência para legislar sobre assuntos de interesse 

local, na forma do artigo 30, inciso I da Carta Magna. 

 A municipalização do ensino é uma realidade cada vez mais abrangente no 

país, abarcando atribuições outrora pertencentes unicamente aos Estados.  

O artigo 23, VI da Carta Magna prevê a competência comum da União dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “proporcionar os meios de acesso 

à cultura, à educação e à ciência”. 

Com vistas a diferenciar a competência “concorrente da comum”, Lobo 

doutrina que:  

... em uma competência concorrente, a tarefa é “legislar sobre”; em 

outra (competência comum), a tarefa é executar os encargos e 

objetivos comuns, sem limites específicos, preferencialmente de 

forma cooperativa79. 

                                                 
78 FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Am bientais . São Paulo: 
Revista dos Tribunais,  2000, p. 59. 
79 LOBO apud FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição federal e a Efetividade das Normas Am bientais . 
São Paulo: Revista dos Tribunais,  2000, p 75. 
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Certas competências municipais privativas, por outro lado, estão catalogadas 

no artigo 30, cujo inciso I confere ao Município competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local, ficando especificadas nos incisos III, IV, V e VIII outras 

tantas competências de ordem administrativa. 

Silva afirma que aos Municípios: 

[...] cabe organizar seus sistemas de ensino, com seus órgãos 

instituições oficiais, integrando-os às políticas e planos educacionais 

da União e dos Estados, dando prioridade ao ensino fundamental e à 

educação infantil, oferecendo esta em creches e pré-escolas, 

permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 

competência e com recursos acima dos percentuais mínimos 

vinculados pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do 

ensino (art. 212)80. 

O artigo art. 16 da Lei n° 9.795/99 (Política Nacio nal da Educação Ambiental) 

estabelece que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua 

competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios 

para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política 

Nacional de Educação Ambiental”. 

Em resumo, temos a seguinte situação: a) à União cabe legislar 

privativamente sobre as diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV); 

b) à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cabe legislar concorrentemente 

sobre educação, respeitadas as respectivas áreas de atuação (CF, art. 24, IX); c) no 

âmbito da competência concorrente, a competência da União não exclui a 

competência suplementar dos Estados (CF, art. 24, § 2º; d) Inexistindo lei federal 

sobre normas gerais, os Estados exercerão competência plena, para atender as 

                                                 
80 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. De acordo com a Emenda 
Constitucional n. 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 276. 
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suas peculiaridades (CF, art. 24, § 3º); e) a superveniência de lei federal sobre 

normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (CF, art. 

24, § 4º); f) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  têm a 

competência comum para proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 

à ciência (competência comum); g) os Municípios possuem competência plena para 

legislar, no âmbito local, sobre educação infantil e fundamental quando por eles 

ministrados; h) os Municípios poderão suplementar a legislação federal e estadual 

no que couber. 
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CAPÍTULO IV - EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM TEMA 
TRANSVERSAL NOS DIVERSOS RAMOS DO DIREITO. 

A educação ambiental deve ser ministrada na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade, consistindo um tema transversal que permeia várias áreas do 

conhecimento humano, sem constituir-se numa disciplina única. Tal fenômeno, 

também presente na área do Direito, decorre do princípio do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, através da norma-matriz prevista no artigo 

225, “caput” da Constituição de 1988. O meio ambiente permeia várias áreas do 

saber jurídico, notadamente aquelas concernentes ao interesse público, tais como 

as do consumidor, recursos hídricos, biossegurança, trânsito.  

Neste ponto da pesquisa, julgamos importante destacar algumas legislações 

com abrangência direta ou indireta com a temática em exame, como forma de firmar 

a importância da presença da dimensão ambiental no ensino escolar público. 

 

4.1. Educação ambiental nas relações de consumo. 

A defesa do consumidor é um direito fundamental previsto no art. 5º, inc. 

XXXII da Constituição da República. A moderna sociedade de consumo tem, assim, 

especial proteção contra as práticas que coloquem em risco a dignidade, a saúde e 

a segurança do consumidor, com reconhecimento de sua vulnerabilidade no 

mercado de consumo. 

A Política Nacional de Relações de Consumo expressa na Lei n. 8.078, de 11 

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 

e segurança, a proteção de seus direitos econômicos, a melhoria de sua qualidade 
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de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, e 

estabelece, como um de seus princípios, a educação e informação de fornecedores 

e consumidores, com vistas à melhoria do mercado de consumo (cf. art. 4º, “caput”, 

e inc. VI). 

Como se depreende, há uma perfeita dialogicidade entre a proteção 

contemplada no artigo 4º, retro, do Código de Defesa do Consumidor, o disposto na 

Lei Federal n. 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional da Educação 

Ambiental) e o disposto no artigo 225, § 1º, inciso VI da Carta Magna, na medida em 

que todos elegem a tratam a educação como imperativo ao direito à sadia qualidade 

de vida. 

Filomeno81, com a perspicácia costumeira, ensina que “referida tarefa, em 

verdade, é de todos: Estados, empresas, órgãos públicos e entidades privadas de 

defesa e proteção consumidor”. 

Em que pese isso, Rêgo aponta que: 

Apesar do movimento em prol da proteção dos consumidores, nestes 

últimos 15 anos, o que se observa é a fragilidade dos mecanismos 

até então utilizados para educar os cidadãos-consumidores, 

sobretudo pela falta de diretrizes sistematizadas, para consecução, 

promoção e aplicação dessa educação, tanto em nível formal, por 

meio da inserção da educação para o consumo nos currículos 

escolares de nível fundamental e secundário, bem como pela falta de 

utilização dos veículos de comunicação de massa, pelos órgãos de 

proteção ao consumidor, especialmente os criados com essa 

atribuição e competência – Os Procon, não cumprindo estes um dos 

mais importantes objetivos, para os quais foram criados e 

naturalmente vocacionados. 

Assim, também pela falta de iniciativa estatal por meio desses 

órgãos, é que a obrigatoriedade da educação para o consumo nos 

                                                 
81 FILOMENO, José Geraldo Brito. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos auto res do 
anteprojeto /Ada Pelegrini Grinover ... (et al.). 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 71.  
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currículos escolares não saiu do papel, não se tendo, tornado, até 

então, uma realidade, buscando as escolas o tema da educação para 

o consumo como uma atividade eventual e de iniciativa própria, pela 

sua relevância82. 

A efetivação da educação para o consumo está umbilicalmente ligada ao 

equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável, pois é da Natureza que 

provém os elementos naturais para a manufatura dos produtos consumidos pela 

humanidade.  O consumo insustentável está conduzindo o Planeta a uma situação 

de esgotamento imensurável, colocando em risco todas as formas de vida. Assim, é 

preciso insertar a educação para o consumo em todos os currículos escolares, da 

pré-escola ao ensino superior, e mobilizar as associações de defesa do consumidor 

para, a nível informal, efetivar este importante objetivo da Política Nacional de 

Relações de Consumo. 

Conforme o magistério de Filomeno, os detritos sólidos são o maior problema 

hoje enfrentando no mundo, e, como forma eficaz de se resolvê-lo aponta para a 

necessidade de se adotar a: 

... política dos ‘três erres’, (i.e., RRR), a saber: a redução do 

consumo, pura e simplesmente; a reutilização de produtos, evitando-

se não apenas o desperdício, como também uma poupança de 

recursos naturais e sua renovação, e a reciclagem, ou seja, o 

reaproveitamento dos próprios materiais, visando ao consumo 

sustentável. 

O Princípio 8 da Declaração do Rio – 1992 estabelece que: 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma melhor 

qualidade de vida para todas as pessoas, os Estados devem reduzir 

                                                 
82 RÊGO, Lúcia. A Tutela Administrativa do Consumidor : regulamenta ção estadual.  Apresentação Ada 
Pelegrini Grinover. Pósfácio Cláudia Lima Marques. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. (Biblioteca de 
direito do consumidor, vol 33). 
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e eliminar os sistemas de produção e consumo não-sustentados e 

fomentar políticas demográficas apropriadas83. 

A Lei n. 12.780, de 30 de novembro de 2007, que instituiu a Política Estadual 

de Educação Ambiental no âmbito do Estado de São Paulo, no artigo 8°, inciso X, 

prevê, como um de seus princípios, “estimular o debate sobre os sistemas de 

produção e consumo, enfatizando os sustentáveis”. 

4.2. Educação ambiental e recursos hídricos. 

A água potável é um bem escasso, exigindo do Poder Público e da 

coletividade parcimônia na sua utilização haja vista que a maioria dos rios brasileiros 

sofre com toda sorte de poluição proveniente das indústrias, das atividades 

agrícolas, e, especialmente nos grandes centros, do lançamento de esgotos “in 

natura” de origem domiciliar. O crescimento demográfico descontrolado, aliado a 

outros fatores, tais como, a gestão insustentável das cidades, a expansão das 

atividades que se utilizam do potencial hídrico do pais e outras perdas são fatores 

preocupantes que exigem uma reordenação de posturas por parte do Poder Público  

da coletividade quanto à utilização sustentável da água. 

Como se sabe, a maioria da população brasileira não dispõe de água potável 

com qualidade e disponibilidade necessárias à suas necessidades básicas, isso 

contribuindo para o agravamento do quadro de males à saúde provenientes do 

desmazelo com esse recurso ambiental de vital importância. 

É bem verdade que a Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Política Nacional de 

Recursos Hídricos), no artigo 1º, considera a água um recurso natural limitado, 

dotado de valor econômico (inc. II), cuja gestão deve ser descentralizada e contar 

                                                 
83 FILOMENO, José Geraldo de Brito. Manual de Direitos do Consumidor . 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, 64. 
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com a  participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (inc. IV).  

Inobstante isso, sua gestão ainda é exercida de maneira centralizada, ou seja, sem 

contar com a participação dos usuários e das comunidades na formulação e 

execução das políticas públicas que envolvem sua utilização. Nas regiões mais 

atrasadas tem valor de “capital político”, enquanto nos centros mais desenvolvidos o 

uso irracional inquieta as comunidades afetadas pelos constantes racionamentos. 

A Lei n. 9.795/99 (PNEA) estabelece como um dos objetivos fundamentais da 

Política Nacional de Educação Ambiental 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 (art. 5º, inciso IV). 

Claro está que: a) à participação ativa à educação ambiental deve ser 

efetivada em todos os níveis de ensino, formal, não-formal e informal, permitindo a 

participação individual e coletiva de modo permanente e responsável na gestão dos 

recursos hídricos; e b) ao consumo sustentável dos recursos hídricos é cogente uma 

pedagogia interdisciplinar que contemple a redução, a reutilização e a prevenção e 

defesa da água potável como garantia da sadia qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações. A utilização da água remete todos a uma responsabilidade 

inexorável, compreendida numa premente mudança de paradigmas sobre sua 

importância aos seres bióticos e abióticos que habitam o Planeta. 

Os Comitês de Bacias Hidrográficas constituem-se em fóruns adequados para 

efetivação da educação ambiental informal, pois dentre suas atribuições está o de 

“promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes” (Lei n. 9.433/97, art. 38, inciso I). 

Aplica-se, aqui, a ‘ética do cuidado’. O cuidado é apresentado como 

aquela relação fundamental, ligada à sobrevivência de cada ser, 
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especialmente dos seres vivos. O cuidado na dimensão social é 

aquela relação que permite descobrir o outro como outro, o mundo 

que faz da política, no dizer de Ghandi, um gesto amoroso para com 

o povo. De tudo aquilo que amamos também cuidamos. Então, o 

cuidado é a estrutura fundamental para preservarmos a água, a 

vida84. 

 

4.3. Educação ambiental e cidades sustentáveis. 

O artigo 2º, “caput” do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10 de julho de 

2001) estabelece que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo, 

dentre suas diretrizes, a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como 

o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações (inciso I), bem como, a gestão democrática por meio 

da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Fácil é perceber que a garantia do direito a cidades sustentáveis implicará na 

efetivação dos mecanismos legais que permitem a participação da coletividade, 

especialmente na elaboração dos planos diretores das cidades, considerado o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana (CF, art. 182, 

§ 1º).  

Dentre os instrumentos democráticos que permitem tal participação 

destacamos a gestão orçamentária participativa (art. 4º, inciso II, alínea “f”); a 

                                                 
84 BOFF, Leonardo apud MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos Hídricos – Direito Brasileiro e 
Internacional.  São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 16/17. 
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assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos (art. 4º, inciso V, alínea “r”); o referendo popular e plebiscito ((art. 4º, 

inciso V, alínea “s”); o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o Estudo Prévio 

de Impacto à Vizinhança (EIV) (art. 4º, inciso VI); e, finalmente, o controle social 

garantido pela participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade 

civil em relação a todos os instrumentos previstos no artigo 4º, que demandam 

dispêndio de recursos públicos por parte do Poder Público Municipal (§ 3º). 

Tais instrumentos democráticos devem criteriosamente ser observados pelo 

Poder Público, pois, a despeito dos avanços legislativos, a política urbana ainda vem 

sendo promovida de modo insustentável e sem a participação ativa da comunidade. 

Isso tem gerado várias distorções e agressões ao meio ambiente urbano, mediante 

a exclusão, especialmente da camada social menos favorecida do processo de 

discussão de apropriação da terra e desenvolvimento urbano. Estas distorções e 

injustiças alcançam a negação ao acesso à existência digna, mediante a subtração 

do direito à saúde, ao ensino, ao transporte público eficiente, à infra-estrutura, à 

habitação digna. 

É apropriado o incremento do direito à informação, da educação ambiental e 

da conscientização pública acerca dos instrumentos políticos do art. 4º da Lei n. Lei 

n. 10.257, de 10 de julho de 2001, de forma a impedir abusos diariamente 

verificados nos centros urbanos, como as invasões de propriedade alheia e áreas de 

preservação especial, fatos esses que contribuem para o caos dos grandes centros 

urbanos.  

A distribuição do solo urbano premia a especulação imobiliária, setor que 

abocanha a melhor parcela da terra urbana, levando os mais pobres a residirem em 

áreas periféricas menos nobres, gerando, assim, a formação de favelas e cortiços, a 
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ocupação irregular de áreas de preservação permanente, e o crescente surgimento 

de loteamentos clandestinos e irregulares, em flagrante oposição à garantia ao 

direito a cidades sustentáveis. É evidente a falta de planejamento e gestão, 

fomentando distorções, como as invasões de terras particulares, que, dentre outras 

coisas, acaba por ferir o direito de propriedade. 

Deve ser notado que a expansão urbana desordenada reflete numa maior 

utilização dos equipamentos públicos e utilização dos serviços públicos essenciais, 

atualmente precários e escassos, ao menos no que diz respeito a sua eficiência, 

continuidade e adequação.  

Os rios e córregos sofrem com a poluição decorrente dos esgotos urbanos; as 

matas ciliares são dizimadas para darem espaços a empreendimentos imobiliários; o 

ar é atingido pelas emissões de gases nocivos à saúde, emitidos por fontes fixas 

(indústrias) e móveis (veículos); o solo é afetado pela disposição irregular de 

resíduos domiciliares e industriais; o lençol freático é esgotado principalmente pelas 

perfurações de poços artesianos, sem uma fiscalização adequada pelo Poder 

Público; a poluição visual, a violência, a ausência do Estado nas regiões mais 

carentes, revelam a necessidade da construção de saberes e valores adequados a 

uma reordenação da relação homem/cidade/ natureza. 

A efetivação ambiental na órbita do direito urbanístico apresenta-se de vital 

importância, pois somente se compreende a função social da cidade e da 

propriedade urbana mediante o respeito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Conforme a lição de Sundfeld, “o princípio da função social da 

propriedade é a idéia central que confere coerência e racionalidade ao sistema de 
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atos normativos e administrativos que visam à organização conveniente dos 

espaços públicos”85. 

Nesse passo, compreendemos a educação ambiental e urbanística da 

coletividade, como o modo mais apropriado para uma participação verdadeiramente 

ativa da coletividade e a efetivação do direito a cidades sustentáveis. 

Conforme a abalizada lição de Custódio: 

A ‘educação ambiental’, compreendendo em sua essência a 

‘educação urbanística’, vem ampliando seus espaços, 

particularmente nos países de notória civilização, evidenciando-se a 

crescente preocupação sobre o assunto tanto por parte do poder 

público como do setor privado86. 

Ainda de acordo com a ilustre doutrinadora:  

Não é supérfluo salientar que, nos dias de hoje, mais do que nunca, 

diante das aceleradas ‘crises ecológicas’ e iminente ameaça às 

condições de vida, crescente é a preocupação das nações com a 

“pedagogia mesológica” (pédagogie mésologique), consistente na 

ciência da educação para a proteção do meio ambiente, como a 

única maneira de ‘sensibilizar a população’ aos problemas 

ambientais, no sentido de despertá-la para ações que visem criar 

novos hábitos ou a proporcionar comportamentos favoráveis à 

proteção do meio ambiente natural e cultural87. 

As normas da política urbana são de ordem pública e interesse social, e, isso 

representa a indeclinabilidade da efetivação da educação ambiental como forma 

apropriada de se assegurar o direito de todos à cidade sustentável, à sadia 

qualidade de vida. 

 

                                                 
85 SUNDFELD. Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas diretrizes gerais In. DALLARI, Edílson Abreu; FERRAZ, 
Sérgio. (org). Estatuto da Cidade  (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). São Paulo: Malheiros. 2002, p. 75. 
86 CUSTÓDIO, Helita Barreira.  Educação Urbanístico-Ambiental. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário 
e Empresarial – Repositório de Jurisprudência autorizado pelo Supremo Tribunal Federal sob n. 004/85 – Ano 
13.- outubro a dezembro/1989.- Direito Imobiliário /  n. 50,  p. 86. 
87 Ibid., p. 94. Grifos da autora. 
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4.4. Educação ambiental e educação para o trânsito.  

Nossa pretensão aqui é demonstrar como a educação ambiental guarda 

direta relação com a Educação para o Trânsito, e como este influencia na 

degradação do meio ambiente natural e urbano, comprometendo a qualidade de 

vida de milhões de pessoas. As emissões atmosféricas; os ruídos oriundos de 

motores e aparelhos de som; os acidentes com cargas perigosas; a disposição 

inadequada de pneus usados, principais focos do mosquito causador da Dengue; a 

poluição visual decorrente do grande número de ônibus, automóveis, caminhões e 

motocicletas em circulação, o consumo insustentável de recurso ambiental não-

renovável, os escapamentos desprovidos dos meios de controle de emissões, etc., 

comprometem a saúde de milhões de pessoas e formam um quadro de 

insustentabilidade  e criticidade  tal a exigir uma mudança de postura tanto por parte 

do Poder Público como da coletividade. 

Aparentemente, o sistema de multas decorrente do exercício do Poder Polícia 

não tem surtido os efeitos almejados. A implantação de radares de controle de 

velocidade; a melhoria das condições das estradas federais e estaduais (ainda muito 

do longe do desejado) e da sinalização de trânsito; o maior rigor na expedição da 

Carteira Nacional de Habilitação; as diversas campanhas envolvendo o consumo de 

bebidas alcoólicas; os rodízios de automóveis; a criminalização de condutas 

anteriormente tratadas como meras condutas contravencionais e o agravamento das 

penas para os delitos de trânsito mais graves, além de outras medidas, ainda não 

surtiram o efeito de reduzir os acidentes e a poluição advindos do trânsito. 

O legislador brasileiro, atento a essa realidade, introduziu no cenário brasileiro 

a Educação para o Trânsito, prevista na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 



 109 

(Código de Trânsito Brasileiro). Tal educação constitui um direito de todos e um 

dever prioritário para os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito (art. 

71), e deverá ser promovida em todos os níveis de ensino, ou seja, desde a 

Educação Básica até a Educação Superior, por meio de planejamento de ações 

coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de 

Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas 

respectivas áreas de atuação (art. 76). 

Em conformidade com o artigo 23, inciso XII da Carta Magna, é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e soa Municípios “estabelecer e 

implantar política de educação para segurança no trânsito”.  

A educação para o trânsito, assim como a educação ambiental, é bastante 

abrangente, pois deve ser ministrada às crianças, jovens e adultos. 

Conforme Silva88: 

Essa educação será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º 

e 3º graus, além de outras obrigações impostas aos Ministérios da 

Educação e Desporto, da Saúde, do Trabalho e da Justiça 

especialmente destinada a prevenir acidentes de trânsito. 

O Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigação de se inserir a Educação 

para o Trânsito em todos os níveis de ensino mediante a adoção de um currículo 

interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança do trânsito (artigo 76, § 

único, inciso I). 

O Código estabelece ainda que a formação e treinamento de professores e 

multiplicadores ocorrerão mediante a adoção de conteúdos relativos à educação 

para o trânsito nas escolas de formação para o magistério (artigo 76, § único II). 

                                                 
88 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. De acordo com a Emenda 
Constitucional n. 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 275. 
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O Conselho Nacional da Educação, no Parecer CNE/CEB 22/2004, aprovado 

em 05.08.2004, respondendo a consulta do Departamento Nacional de Trânsito, 

concluiu que “as instituições de ensino devem considerar, na definição de seus 

projetos pedagógicos a busca de comportamentos adequados para o trânsito. O 

caminho certamente não é a inclusão de uma disciplina específica para esse fim”. 

Portanto, assim como a educação ambiental, a Educação para o Trânsito 

deverá ser promovida de maneira interdisciplinar e transversal, inserindo-se em 

todas as áreas de conhecimento, e não, como disciplina específica. 

A educação de motoristas e de pedestres é de vital importância para a 

convivência pacífica de todos os que ocupam os sistemas viários federais, estaduais 

e municipais, onde reina a violência e o descaso com a vida e a saúde alheias. 

Vidas e vidas se perdem com as doenças provocadas pela poluição advinda das 

fontes móveis e dos acidentes causados pela imprudência de condutores e 

pedestres. 

O desrespeito às regras de trânsito é uma realidade que somente poderá ser 

alterada por meio da educação de todos: crianças, jovens, adultos e idosos. É 

necessário sensibilizar e conscientizar a população dos malefícios decorrentes da 

utilização dos veículos, que, se por um lado importam em conforto e comodidade, a 

sua utilização inadequada provoca uma série infindável de efeitos nocivos à sadia 

qualidade de vida, comprometendo as atuais e futuras gerações. 

 

4.5. Educação ambiental e as Unidades de Conservaçã o da Natureza. 

O artigo 225, § 1º, inciso III da Carta Magna impõe ao Poder Público a 

atividade de promover a definição de áreas especialmente protegidas, amplamente 
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disciplinadas no plano infraconstitucional mediante a edição da Lei n. 9.985, de 18 

de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC). 

Machado, baseando-se na Convenção da Diversidade Biológica (at. 2º) 

aponta que: 

As unidades de conservação inserem-se no conceito de áreas 

protegidas, levando-se em conta a sua definição: ’área definida 

geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada 

para alcançar objetivos específicos de conservação’89. 

A Lei n. 9.985/2000, em seu artigo 2º, inciso I, define a unidade de 

conservação como sendo: 

... espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção. 

Importa, aqui, destacar o artigo 5º, I da Lei n. 9.985/2000, prevendo que o 

SNUC será regido por diretrizes que: 

busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 

organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas científicas, ‘práticas de educação ambiental’, atividades 

de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras 

atividades de gestão das unidades de conservação. 

Como se observa, o legislador infraconstitucional conferiu notável destaque à 

participação da sociedade civil na gestão das unidades de conservação, 

possibilitando-lhe apoiar e colaborar com o Poder Público no desenvolvimento de 

                                                 
89 MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro . 15ª ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 800. Grifo nosso 
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atividades inerentes à sua gestão, dentre elas, as concernentes às práticas de 

educação ambiental. Assim, as ONGs, os ramos industrial e comercial, as 

universidades, os prestadores de serviços e as pessoas individualmente 

consideradas, dentre outros segmentos sociais, cumprirão importante papel na 

conservação da Natureza mediante a inserção de práticas educativas voltadas à 

construção de valores, habilidades e atitudes de preservação e desenvolvimento 

sustentado das unidades de conservação. Logicamente, poderão acompanhar os 

processos, atividades e resultados das políticas voltadas à conservação das 

unidades de conservação, exercendo, com efetividade, o controle social dos atos do 

Poder Público. 

É de verificar-se, no caso, um exemplo evidente da importância da educação 

informal para a consecução do objetivo de todos, qual seja, a garantia do direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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CAPÍTULO V – EFICÁCIA NORMATIVA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. 

5.1. A efetividade da educação ambiental como press uposto ao Estado 
Democrático Ambiental de Direito. 

A eficácia jurídica da educação ambiental é inerente à efetividade do direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Lei n. 9.795/99 e de seu 

Regulamento, constante no Decreto n. 4.281/02 expõem os princípios e os objetivos 

da educação ambiental e sua forma de realização, como tema transversal de cada 

projeto pedagógico. Como tema transversal, a educação ambiental deve permear 

todas as disciplinas dos currículos escolares, não podendo configurar-se como 

disciplina única. 

A devastação do Planeta pela humanidade obriga os Estados a proporcionar 

uma nova consciência ambiental calcada na ética da conservação. As necessidades 

humanas aumentam a cada dia e os recursos naturais disponíveis não conseguem 

atender a essa demanda. A educação é um modo apropriado para o enfrentamento 

dessa questão, devendo atuar em escala universal, pois, na atualidade, não um 

único espaço no Planeta infenso às ações humanas.  

Neste sentido citamos a seguinte lição de Custódio90: 

As contínuas mudanças sociais impõem permanente esforço pelo 

autentico desenvolvimento educacional em todos os campos da 

Ciência, evidenciando-se que a luta pela ‘educação permanente’ vem 

sendo objeto de crescentes preocupações das autoridades 

internacionais, notadamente a partir da Conferência Internacional de 

Montreal, organizada pela Unesco, em agosto de 1960. 

                                                 
90 CUSTÓDIO. Helita Barreira. Direito a Educação Ambiental e à conscientização pública. Doutrina Nacional. 
Revista de Direito Ambiental . n. 18. Ano 5. abril-junho de 2000. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 41. 
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O Estado deve por em prática os instrumentos legais de proteção e efetivação 

diante da ameaça ou da significativa degradação de um bem jurídico ambiental. 

De acordo com Fiorillo e Rodrigues, esta preocupação encontra-se bastante 

evidenciada no ordenamento jurídico brasileiro, pois, os constituintes partiram da 

seguinte premissa: “proteger o meio ambiente, em ultima análise, significa proteger a 

própria preservação da espécie humana”91. 

A constitucionalização da proteção ambiental no Brasil é muito recente – 

como é sabido, ocorreu com o advento da Carta Magna de 1988, artigo 225, “caput”  

- e embrionária, se levarmos em conta os 500 anos da nossa história. 

Entretanto, é de ser enfatizado que, desde 1981, o legislador brasileiro 

buscou compatibilizar o desenvolvimento com o respeito à qualidade do meio 

ambiente, prevendo, no artigo 2° da Lei n. 6.938 de  agosto daquele ano que: 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 

seguintes princípios:  

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

ativa na defesa do meio ambiente. 

 
Trata-se de um verdadeiro marco na legislação ambiental brasileira, pois de 

maneira expressa, reconheceu-se que a dignidade da pessoa humana não pode 

estar dissociada da compatibilização do desenvolvimento sócio-econômico com a 

proteção do meio ambiente, tendo em vista o seu uso coletivo, bem como, que o 

                                                 
91 FIORILLO, Celso Antonio Paduco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental e legislação 
aplicável.  2ª ed. rev e ampl. São Paulo: Max limonad, 1999, p. 31-33 e p. 73. 
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titular do meio ambiente ecologicamente equilibrado tem o direito fundamental de ser 

educado e capacitado para uma participação ativa na sua defesa. 

Conforme salientado alhures, os preceitos relativos ao meio ambiente não 

estão adstritos somente ao artigo 225, supra referido, mas também, a outros, como 

a norma referente ao artigo 170, inciso VI, a qual descreve que a ordem econômica 

brasileira deve observar, necessariamente, o princípio da defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.  

A legislação ambiental brasileira encontra-se disposta de modo sistematizado, 

possibilitando a integração de todas as estruturas aptas a combater as diversas 

formas de poluição e possibilitar à sociedade uma compreensão holística dos 

elementos que regem a proteção do meio ambiente. 

Diz o Artigo 170, caput e inc. VI (in verbis): 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes 

princípios: 

I - (...) 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação. 

Derani, em sua obra, citando a brilhante doutrina alemã de Rolf Stober, assim 

preleciona: 

A necessidade de assegurar a base natural da vida (natureza) coloca 

novos matizes na política econômica. É, na verdade, o grande 

desafio das políticas econômicas. A obviedade da necessidade de 

uma relação sustentável entre o desenvolvimento industrial e meio 

ambiente é exatamente a mesma da irreversibilidade da dependência 
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da sociedade moderna dos seus avanços técnicos e industriais. 

Assim, qualquer política econômica deve zelar por um 

desenvolvimento da atividade econômica e de todo seu instrumental 

tecnológico ajustado coma conservação dos recursos naturais e com 

uma melhora efetiva da qualidade de vida da população92. 

O princípio contido no inciso VI, do artigo 170 da Constituição Federal 

demonstra a necessidade de haver um desenvolvimento econômico compatível com 

a preservação da qualidade do meio ambiente, mantendo-o ecologicamente 

equilibrado, gerando, dessa forma, o desenvolvimento mediante o uso sustentável 

dos recursos naturais.  

Torna-se evidente a estreita relação entre a economia e o meio ambiente, e, 

portanto, isso tem como conseqüência o caráter econômico do direito ambiental. 

Portanto, o desenvolvimento econômico, fundado na sustentabilidade dos 

recursos naturais, torna-se um tema de grande relevância para a atual conjuntura 

sócio-econômica. 

Os desafios ligados simultaneamente à proteção dos recursos 

naturais e à manutenção da qualidade de vida das populações estão 

associados à implementação de um modelo de desenvolvimento, 

com condições mínimas, mas de sustentabilidade. Ou seja, faz-se 

necessário o reconhecimento de que uma série de valores e atitudes 

são sustentáveis, ao passo que outros são claramente insustentáveis 

– não necessariamente para que o indivíduo, em sua lógica própria, 

mas para a natureza e a sociedade, atual e futura. Vários estudiosos 

da questão ambiental defendem o estabelecimento de uma 

sociedade sustentável que incorpore o uso racional e criterioso dos 

recursos naturais, em sintonia com a melhoria da qualidade de vida. 

Essa posição, inevitavelmente, impõe a redefinição das relações 

homem – natureza, já que esse conceito pressupõe o 

reconhecimento de limites à intervenção econômica e a adoção de 

uma conduta mais equilibrada diante da natureza, uma vez que cada 

                                                 
92 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico . São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 239. 
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indivíduo (país ou sociedade), ao adotar seu estilo de vida, torna-se 

co-responsável pelos impactos que produz sobre o ambiente93. 

Silva trata do tema em sua obra Direito Constitucional Ambiental, 

conceituando, inclusive o que seria o desenvolvimento sustentável, da seguinte 

forma: 

São dois valores aparentemente em conflito que a Constituição de 

1988 alberga e quer que se realizem no interesse do bem-estar e da 

boa qualidade de vida dos brasileiros. Antes dela, a Lei 6938, de 

31/08/1981 (arts. 1º e 4º), já havia enfrentado o tema, pondo 

corretamente, como o principal objetivo a ser conseguido pela 

Política Nacional do meio ambiente, a compatibilização do 

desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. A conciliação dos dois 

valores consiste, assim, nos termos deste dispositivo, na promoção 

do chamado desenvolvimento sustentável, que consiste na 

exploração equilibrada dos recursos naturais, nos limites da 

satisfação das necessidades do bem-estar da presente geração, 

assim como de sua conservação no interesse das gerações futuras94. 

A efetivação da educação ambiental e da conscientização pública, 

qualificando a coletividade e o indivíduo para promover o uso racional dos recursos 

ambientais, consistirá em importante avanço na implementação da democracia 

liberal neste País, possibilitando que a co-responsabilidade entre o Poder Público e 

a coletividade de proteger e defender o meio ambiente alcance o seu desiderato, 

qual seja, salvaguardar a higidez do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações. 

 

 

                                                 
93 THEODORO, Suzi Hulff (org). Conflitos e uso sustentável dos Recursos Naturais . Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002, p.222. 
94 SILVA, José Afonso. Direito Ambiental Constitucional . 2º ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 15 a 26. 
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5.2. Educação ambiental e sua efetivação por meio d o controle jurisdicional. 

5.2.1. Educação ambiental e ações constitucionais. 

Assegurar, “do latim assecuráre, tem o significado de garantir (a concessão 

de um direito); tornar (algo) infalível, garantido, seguro; dotar (ação ou evento) de 

garantias"95. 

Traz, ainda, o significado de garantir, abonar, afiançar, avalizar, possibilitar 

(sua participação assegurará o sucesso do evento)96. 

O legislador determinou, no artigo 225, “caput”, da Constituição Federal que: 

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, no § 1º, inc. VI 

deste dispositivo fez constar que ‘para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente’ (grifo nosso). 

Logo, sem a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública, inexiste a garantia do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. O descumprimento do citado preceito constitucional fere 

de morte o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e, 

consequentemente, o direito de todos à sadia qualidade de vida. 

Na hipótese do Poder Público omitir-se em sua incumbência, p. ex., sob o 

espectro da discricionariedade administrativa,  qual seria a conduta do indivíduo ou 

                                                 
95 Disponível em. http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=assegurar&stype=k&x=8&y=9, Acesso em 30 jan 
2008, 10h45min. 
96 Dicionário Houaiss de Sinônimos e Antônimos da Língu a Portuguesa  / Instituto Houaiss de Lexicografia e 
Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003, p. 72.  
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da coletividade atingida? Qual o papel daqueles legitimados a promover a tutela dos 

direitos fundamentais? 

O papel do Poder Judiciário, verdadeiro Guardião da Constituição, é de suma 

importância à implementação da educação ambiental, pois, analisando e julgando as 

ações constitucionais adiante abordadas, tem a força de compelir o Administrador 

relapso a efetivar referido direito. 

 

5.2.2. Ação popular 

Prevista no artigo 5º, inc. LXXIII da Carta Magna97, tem por objeto a anulação 

de ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, “ao meio ambiente” e ao patrimônio histórico e cultural, 

ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. 

Em face do assunto ora abordado, entendemos passível de anulação 

qualquer ato, comissivo ou omissivo que importe lesão ao direito de todos à 

educação ambiental, pois e trata de um interesse transindividual, inerente ao direito 

de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Subtraí-lo da coletividade, 

por conseqüência, importa em colocar em risco o direito de todos à sadia qualidade 

de vida. 

A legitimidade para sua propositura foi conferida a qualquer cidadão; com 

isso, no dizer de Alonso Jr. 

... reforçando a idéia de intervenção política nos rumos da coisa 

pública, conquanto surjam reclamos para um novo conceito de 

                                                 
97 CF, art. 5º, inc. LXXIII  - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais 
e do ônus da sucumbência. 
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cidadão-autor não restrito àqueles detentores de título de eleitor (§ 3º 

do art. 1º). Reclamos esses a serem ouvidos, mormente em razão da 

conotação difusa dos bens protegidos, cuja titularidade não fica 

adstrita aos eleitores98. 

A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, 

ou com documento que a ele corresponda99. 

A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 

referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 

houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, 

por omissão, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 

mesmo100. 

Tendo em vista que “o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente”101, o administrador relapso que não contemplar a educação ambiental 

em conformidade com a Política Nacional da Educação Ambiental poderá para 

figurar no pólo passivo de ação popular. 

O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção 

da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, 

sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou 

dos seus autores102. 

Com isso, atuando no campo da responsabilidade civil, entendemos que a 

instituição ministerial deverá privilegiar a condenação do Poder Público em 

                                                 
98 ALONSO JR, Hamilton. Direito Fundamental ao Meio Ambiente e ações Coleti vas . São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 214. 
99 BRASIL. Lei n. 4.717 . Regula a ação popular. 05 de julho de 1965, art 1º, § 3º. 
100 Ibid., art. 6º, “caput”. 
101 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988, art. 208, § 2º. 
102 BRASIL. op.cit., art. 6º, § 4º. 
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obrigação de fazer103, ou seja, promover a educação ambiental, na forma do art. 

225, “caput”, § 1º, inc. VI da Carta Magna, observados os princípios e objetivos da 

Lei .9.795/99 (PNEA). 

 

5.2.3. Ação civil pública 

A Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), 

no art. 14, § 1º previu que o Ministério Público da União e dos Estados terá 

legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 

causados ao meio ambiente.  Atribuiu, assim, a referidos órgãos a tarefa de 

promover a ação civil pública tendo por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana (cf. PNMA, art. 2º). 

A busca pela responsabilização do poluidor na esfera civil, de natureza 

objetiva104, passou a ser uma realidade na esfera judicial, permitindo afastar o 

sentimento de impunidade pela danosidade à saúde e ao desenvolvimento do País, 

provocada pelo aumento vertiginoso da degradação dos recursos naturais, 

fomentada pelo desenvolvimento a qualquer custo. 

Cumpre observar que, até então, a defesa do meio ambiente era admitida tão 

somente a título individual, com base no direito de vizinhança, previsto nos arts. 554 

usque 588 do vestuto Código Civil de 1916. Em tal contexto, a vítima, na imensa 

maioria das vezes, preferia sofrer os impactos da poluição a aventurar-se a ajuizar 

                                                 
103 BRASIL. Lei n. 7.347/85.  Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Vetado) 
e dá outras providências. 24 de Julho de 1985, art. 3º. 
104 BRASIL. Lei n. 6.938/81 , art. 14, § 1º: § 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
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uma ação perante o Poder Judiciário que teria apenas como certo a data de 

ingresso; optava pelo impacto à sua saúde aos impactos concernentes aos entraves 

do acesso à justiça, aos efeitos da sucumbência, à indiferença de uma sociedade. 

A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei de Ação Civil Pública) possibilita a 

defesa de interesses que, antes de sua entrada em vigor, encontravam-se 

desprovidos de meios processuais adequados. O rol do artigo 1º desta Lei, 

meramente exemplificativo, abarcou a defesa de interesses intimamente ligados à 

dignidade da pessoa humana (meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ordem urbanística, ordem 

econômica), e, sob os auspícios da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor), a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Convém notar que, com o advento da Constituição Federal de 1.988, no Título 

III da Carta Magna (Da Ordem Social), outros interesses metaindividuais passaram a 

ter proteção pela via coletiva, como o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos nela assegurados (art. 129, inc. II); o patrimônio 

público e social (CF, art. 129, inc. III); os direitos e interesses das populações 

indígenas (CF, art. 129, inc. V). À luz dos arts. 226 usque 230 da Carta Magna (C, 

outros interesses difusos passaram a ter garantia de efetivação, tais como os da 

criança e do adolescente (A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente,  acometeu ao Ministério Público a legitimidade para 

promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses 

individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à adolescência, inclusive os 

definidos no art. 220, § 3º inciso II, da Constituição Federal); do idoso (a Lei n. 

10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, no art. 92 estabelece que “O 

Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, 
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de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, 

exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) 

dias)”.  

Na atualidade, como se pode notar, nenhum interesse coletivo encontra-se 

desprovido de proteção judicial, mercê, sobretudo, do disposto no art. 5º, inc. XXXV 

da Constituição da República, prevendo que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Neste sentido deve-se dizer que a ação civil pública consiste em mecanismo 

de efetivação dos direitos fundamentais e dos direitos sociais expressamente 

previstos nos artigos 5 e incisos, e 6º, ambos da Carta de 1988, podendo ainda ser 

utilizada para reprimir qualquer ato atentatório aos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil105. 

Em assonância com a lição sempre precisa de Frischeinsen106: 

O problema da ‘juridicização’ dos direitos sociais tornou-se crucial 

para as Constituições do Estado Social. Cumpre, pois, na busca de 

uma solução, observar toda essa seqüência: reconhecer a 

vinculação constitucional do legislador a tais direitos, admitir que se 

trata de direitos de eficácia imediata, instituir o controle de 

constitucionalidade e, por fim, estabelecer mecanismos suficientes 

que funcionem como garantias efetivas de sua efetividade. 

Por tudo isso, pode-se afirmar, sem receios, que a ação civil pública é um 

importante instrumento de efetivação das políticas públicas traçadas no Texto 

Constitucional, inexistindo margem de liberdade ao Administrador quanto a sua 

implementação. A sua discricionariedade estará limitada pelo respeito ao princípio 
                                                 
105 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  I - construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional;   III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;  IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
106 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas públicas: A Responsabilidade do Administra dor e do 
Ministério Público.  São Paulo: Max Limonad, 2000. 
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da legalidade, sendo-lhe vedado, sob pena de responsabilização, obstar o 

cumprimento dos objetivos esculpidos na lei que a define. 

A expressão “incumbe” do artigo 225, § 1º da Carta Magna exprime “dever”, 

“obrigação”, daí porque o previsto no inciso VI, determinando a implementação da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino não pode ser escusada pela 

autoridade estatal competente. 

Os legitimados à propositura da ação civil pública poderão pleitear a 

imposição ao órgão da Administração responsável por sua implementação a 

obrigação de fazer, sem prejuízo da indenização pelo dano moral correspondente, 

conforme o caso. 

 

5.2.4. Mandado de injunção  

Nosso enfoque neste trabalho refere-se à ausência da inserção da educação 

ambiental no sistema legislativo da educação nacional, o que, em nosso sentir, 

compromete  sua eficácia jurídica.   

O artigo 5º, inc. LXXI da Constituição da República prevê que “conceder-se-á 

mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 

exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

Em tal contexto, o mandado de injunção apresenta-se como o mecanismo 

processual adequado à correção do citado vácuo legislativo, tornando tecnicamente 

eficaz o comando o do artigo 225, § 1º, inciso VI, que determina ao Poder Público, 

para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente.   

Conforme a lição de Moraes107: 

O mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de 

caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir uma 

omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um 

direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição 

Federal. Juntamente com a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão, visa ao combate à síndrome da inefetividade   das normas 

constitucionais. 

A omissão legislativa em apreço tem o condão de invibializar a promoção da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino, comprometendo sua efetividade 

no seio social. 

Sobre o tema, indispensável à lição de Silva108: 

Não importa a natureza do direito que a norma constitucional 

confere; desde que o seu exercício dependa de uma norma 

regulamentadora, e desde que esta falte, o interessado é legitimado  

propor o mandado de injunção, quer a obrigação  de prestar o direito 

seja do Poder Público, quer incumba a particulares. Vale dizer: cabe 

mandado de injunção nas relações de natureza pública como nas 

relações privadas – como, por exemplo, nas relações de emprego 

privado, hipóteses de direitos previstos no art. 7º. 

 

5.2.5. Mandado de segurança coletivo 

Trata-se de remédio constitucional previsto no artigo 5º, inc. LXX, com o 

objeto de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

                                                 
107 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 156. 
108 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. De acordo com a Emenda 
Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 797/798. 
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for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público. 

A legitimidade para a interposição do mandado de segurança coletivo é 

conferida a) partido político com representação no Congresso Nacional; e b) b) 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 

ou associados (CF, art. 5º, inc. LXX, alíneas “a” e “b”). 

Meireles109 pontifica que: 

[...] o mandado de segurança coletivo não se presta a defesa de 

direito individual de um ou de alguns filiados de partido político, de 

sindicato ou de associação, mas sim da categoria, ou seja, da 

totalidade de seus filiados, que tenham um direito ou uma 

prerrogativa a defender em juízo. 

Destarte, caberá mandado de segurança coletivo contra qualquer ato que 

ofenda a direito líquido e certo de associação que tenha como uma de suas 

finalidades a defesa do direito à educação, desde que o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 

de atribuições do Poder Público. 

 

5.2.6. Argüição de descumprimento de preceito constitucion al 

 

 

O artigo 102, § 1.º da Constituição da República, prescreve que “A argüição 

de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei” 

                                                 
109 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança . 27ª ed. atualizada por Arnold Wald e Gilmar Mendes 
Ferreira com a colaboração de Rodrigo Garcia da Fonseca. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 25. 
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Tal dispositivo encontra-se regulamentado pela Lei nº. 9.882, de 3 de 

dezembro de 1999, cujo § 1º estabelece que: 

Caberá também argüição de descumprimento de preceito 

fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou 

municipal, incluídos os anteriores à Constituição. 

Silva110 doutrina que “... Se um ato concreto, como uma lei de efeito concreto, 

descumpre preceito fundamental decorrente da Constituição, aí se compõe o 

pressuposto essencial de cabimento da argüição”. 

A lesão a princípios, direitos e garantias constitucionais poderá ocorrer de 

duas maneiras, segundo Moraes111: 

Caberá, preventivamente, argüição de descumprimento de preceito 

constitucional perante o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de 

se evitar lesões a princípios, direitos e  garantias fundamentais 

previstos na Constituição Federal, ou, repressivamente, para repará-

las, quando causadas pela conduta comissiva ou omissiva de 

qualquer dos poderes públicos. 

Na lição do mesmo Moraes112, são legitimados ativos para a argüição: 

Os mesmos co-legitimados para a propositura de ação de 

inconstitucionalidade (CF, art. 103, I a IX), ou seja, o Presidente da 

República, a Mesa da Câmara dos Deputados, A mesa do Senado 

Federal, os Governadores de Estado, o Procurador-Geral da 

República, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 

                                                 
110 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição . 3ª ed. De acordo com a Emenda 
Constitucional 53, de 19.12.2006. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p.554. 
111 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional . 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 735. 
112 Ibid, p.75  
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5.2.7. Educação ambiental e o papel do Ministério P úblico 

 

A efetivação do comandado previsto no artigo 225, “caput”, segundo o qual, 

“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”, passa, necessariamente, pelo respeito ao direito de todos à educação 

ambiental, assim considerada como: 

... os 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 

sustentabilidade113. 

Vê-se claramente que o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado somente pode ser efetivado mediante o cumprimento, pelo Estado, da 

incumbência prevista no § 1º, inciso VI do art. 225 da Carta Magna, prevendo que, 

para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio, incumbe ao Estado, 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. 

Somente uma sociedade ambientalmente educada e conscientizada estará 

apta a cumprir, adequadamente, o seu papel de proteger e defender o meio 

ambiente.  Apesar de todos os avanços alcançados na área ambiental, percebe-se 

que a coletividade ainda não está plenamente consciente de seu papel 

constitucional: o desperdiço de água; a ocupação irregular de áreas especialmente 

protegidas; o desrespeito à fauna e à flora; a disposição inadequada de resíduos; o 

consumo insustentável; a poluição hídrica; a poluição sonora; e outras formas de 
                                                 
113 Cf. Lei n. 9.795/99, art. 1º. 
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degradação ambiental compõem o cenário da sociedade brasileira, no campo e na 

cidade. 

Vernon Muñoz Villalobos, relator especial da Organização das Nações Unidas 

pelo Direito à Educação, em entrevista ao Jornal O Estado de São Paulo114, 

avaliando a situação da educação no Brasil, disse que: 

O Brasil conseguiu uma série de avanços nos últimos anos. É 

importante reconhecer isso. Mas, de todas as crianças fora da escola 

na América Latina, 20% estão no Brasil. E, de todos os analfabetos 

na região, 46% estão no Brasil. Há ainda grupos excluídos no País, a 

população indígena, a dificuldade de crianças com deficiências 

físicas e moradoras de regiões muito carentes. Você também não 

tem nenhum órgão estatal que funcione como defensoria para onde 

as pessoas que se sintam violadas em seus direitos, que não 

recebam a educação necessária, possam recorrer. 

O depoimento do Relator revela que há muito que fazer na área da educação 

brasileira, exigindo o engajamento do Poder Público e da toda coletividade, e das 

instituições responsáveis pela efetivação desse direito fundamental. 

O Ministério Público, no cumprimento de sua missão de promover a defesa 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis115 tem a grave missão de promover 

o respeito ao direito à educação com a dimensão prevista na Política Nacional de 

Educação Ambiental – PNEA, instituída pela Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. A 

instituição tem como suas funções, em seu art. 129, incisos II e III, 

... o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição e 

a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos. 

                                                 
114 VILLALOBOS, Vernon M. Educação é direito humano, não serviço. Caderno Vida & Saúde. O Estado de São 
Paulo . São Paulo. edição de 28 jan.2008, p. A-12. 
115 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1988. art. 127. 
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Diante disso, a Instituição deve incluir a efetivação da educação ambiental em 

seus planejamentos estratégicos, norteando a atuação dos promotores de justiça no 

zelo pela efetivação desse direito fundamental, bem como propor as ações 

constitucionais que lhe são permitidas. 

Como é sabido, a atuação do Ministério Público encontra maior ressonância 

na esfera da ação civil pública, por onde promove a defesa de interesses primordiais 

da sociedade, como o da criança e do adolescente, do consumidor, da ordem 

urbanística e do meio ambiente. 

No plano infraconstitucional, a legitimidade do Ministério Público para a 

propositura da ação civil encontra-se no artigo 5º, I da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 

1985 (Lei de Ação Civil Pública)116. 

Embora a educação não esteja prevista expressamente no elenco dos 

interesses passíveis de proteção no rol do artigo 1º desta Lei, o Ministério Público 

está legitimado a defendê-la com base no inciso IV deste artigo, prevendo a 

possibilidade de ajuizamento das ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados “a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. 

Portanto, sempre que o Poder Público omitir-se no cumprimento de sua 

incumbência de promover a educação ambiental, o Ministério Público deverá atuar 

no sentido de obrigar o Estado a atuar positivamente. 

Considerando que “a educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal”117, e, ainda, que incumbe ao Poder Público, “nos termos dos arts. 205 e 225 

da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

                                                 
116 Art. 5º  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  I - o Ministério Público. 
117 BRASIL. Lei n. 9.795/99 , art. 2º. 
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ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente”118, a omissão do Estado na sua prestação ofende os princípios gerais da 

Administração da legalidade e da eficiência119. 

Vale destacar que “o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente120. 

Destarte, a atuação do Ministério Público, na esfera da ação civil pública, 

tanto pode ter por objeto a imposição de obrigação de fazer (Lei n. 7.347, de 24 de 

julho de 1985, art. 3º), e também no campo de improbidade administrativa, por 

representar um atentado contra princípios da administração pública (Lei nº. 8.429, de 

2 de junho de 1992, art. 11), sem prejuízo da cumulação das respectivas ações. 

 
 
5.3. A Efetividade da educação ambiental e o papel do Estado  

O Poder Público, cujo conceito alberga os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, tem o dever de promovê-la em todos os níveis de ensino, bem como, o 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente121. 

Com efeito, o legislador constitucional de 1988 estabeleceu o direito de todos 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conceituando-o como essencial à 

sadia qualidade de vida, e, como instrumento para sua efetivação, incumbiu ao 

                                                 
118 BRASIL. Lei n. 9.795/99 , art. 3º, I. 
119 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil , 1888, art. 37, “caput”. 
120 Ibid , art. 208, § 2º. 
121 BRASIL. Lei n. 9.795/99 , art. 3º, in fine. 



 132 

Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente122. 

O Art. 3º, inciso da Lei n. 9.795/95 – PNEA prescreve que (in verbis): 

Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 

direito à educação ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição 

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação 

e melhoria do meio ambiente. 

A previsão de prestações positivas ao Estado concernente à promoção da 

educação ambiental em dimensão planetária é um meio apropriado quanto a 

reverter o quadro de subjugação do meio ambiente aos interesses egoísticos da 

humanidade. 

A idéia de educação nacional conforma com a noção de uma prestação 

estatal positiva, de caráter geral e abrangente123, particularizada como um direito 

público subjetivo. A educação alberga os diversos valores culturais, econômicos e 

sociais de uma sociedade dada. É o que a torna perene, conformando-se como sua 

verdadeira espinha dorsal. 

No plano jurídico, cogente é um perfeito entrelaçamento entre a norma 

educacional e os valores que visa assegurar. Atuando como espelho, a norma deve 

registrar os magnos anseios da sociedade, possibilitando-lhe a produção de 

práticas, saberes e conhecimentos inerentes ao seu pleno desenvolvimento. 

                                                 
122 Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  “ § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
poder público: I - (...) VI -  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente”. 
123 O artigo 205 da Constituição brasileira assegura a educação como um direito de todos e dever do Estado e da 
família. 
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A tanto, deve-se criar estruturas legislativas garantidoras da vida pacífica em 

sociedade, harmonizando os meios de produção do saber com as atividades e 

necessidades sociais vitais correlacionadas. A evolução social obriga o legislador a 

atender às novas ordens que informam essas estruturas, proporcionando a 

harmonização da norma jurídica  com os valores a ela concernentes. 

O Poder Judiciário, na condição de Guardião da Constituição, tem dever de 

garantir a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, sempre 

que, no cumprimento de sua grave missão,  detectar a existência de lesão ou 

ameaça a esse direito fundamental. 

A definição de políticas públicas contemplando a dimensão ambiental é papel 

precípuo dos Poderes Executivo e Legislativo, em suas respectivas áreas de 

atuação. A promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e o 

engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente obriga todas as esferas de poder do Estado, pois tem como função 

assegurar a efetivação do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

O papel do Poder Público, no caso, é dúplice: incumbe-lhe promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino - educação formal124 -, e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente-educação não-

formal125. 

Em relação à educação formal, deve a educação ambiental ser desenvolvida 

como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

                                                 
124 BRASIL. Lei n. 9.799/99 , art.  9º - Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida 
no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando:  I - educação básica: a) 
educação infantil; b) ensino fundamental e c) ensino médio; II - educação superior; III – educação especial; IV - 
educação profissional; V - educação de jovens e adultos. 
125 BRASIL. Lei n. 9.795/99 , art. 13: Entende-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 
participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 
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modalidades do ensino formal126, não devendo ser implantada como disciplina 

específica no currículo de ensino127. 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 específica128. E, 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 desenvolvidas129. 

No plano da educação não-formal, prescreve o artigo 13, § único, da Lei n. 

9.795/99 que (in verbis): 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e 

municipal, incentivará: 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, 

em espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de 

informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente; II - a 

ampla participação da escola, da universidade e de organizações 

não-governamentais na formulação e execução de programas e 

atividades vinculadas à educação ambiental não-formal; III - a 

participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a 

universidade e as organizações não-governamentais; IV - a 

sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 

conservação; V - a sensibilização ambiental das populações 

tradicionais ligadas às unidades de conservação; VI - a 

sensibilização ambiental dos agricultores; VII - o ecoturismo. 

 A nosso pensar, considerando que a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, e 

que este último, na condição de pessoa jurídica de direito interno público, integra o 

                                                 
126 BRASIL. Lei n. 9.795/99 , art. 10º, “caput”. 
127 Ibid, art. 10, § 1º. 
128 Ibid,  art. 10, § 2º. 
129 Ibid, art. 10, § 3º. 
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conceito de “poder público”, mostra-se necessária a alteração do disposto no art. 13 

e seu § único retro, constando que o Poder Público incentivará a educação não-

formal em níveis federal, distrital, estadual e municipal. 

Posta assim a questão, concluímos pela essencialidade do papel do Poder 

Público para a efetivação da educação ambiental, e, por conseguinte, dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, na medida em que é apta a 

propiciar um modo de cidadania participativa, e, sobretudo, assegurar o respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

No atual estágio das coisas, é apropriado ao Poder Público envidar esforços, 

juntamente com a coletividade, para efetivar o direito de todos à educação 

ambiental. Embora se reconheça os avanços alcançados especialmente junto a 

crianças e jovens, a efetivação da educação ambiental pelo Poder Público ainda se 

apresenta como grande um desafio. Esse desafio, como se sabe, perpassa todas as 

esferas de poder, envolvendo o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder 

Judiciário. Entretanto, não deixa de ser preocupante o resultado da pesquisa 

realizada pelo IBGE-2006 junto a 1.724 municípios brasileiros, apontando que a 

educação especial, o ensino profissional e a educação ambiental estavam menos 

contemplados nos seus Planos Municipais de Educação130. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 IBGE. Sexta edição da Pesquisa de Informações Básicas Muni cipais – Munic 2006  – Perfil dos 
Municípios Brasileiros. Disponível em http:www.ibge.br.org. Acesso em 22 abr 2007. 
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CAPÍTULO VI – A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA EFICÁCIA 
JURÍDICA NA ÓRBITA DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEI RO. 

6.1. Considerações gerais 

Apesar de sua previsão constitucional, o direito à educação ambiental não se 

encontra perfeitamente sistematizado no ordenamento jurídico brasileiro. Isso 

porque inexiste uma conectividade normativa entre os preceitos que a regem no 

plano da legislação ambiental com aqueles pertinentes à educação nacional 

propriamente dita.  

Em nosso sentir, tal lacuna técnica atinge a intercomunicação normativa entre 

as dimensões ambiental e educacional, e, com isso, compromete a efetivação do 

fenômeno jurídico previsto no artigo 225, § 1º, inc. VI da Carta Magna, prevendo a 

obrigação do Poder Público de promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização da coletividade para a proteção do meio ambiente. 

Nosso empenho, neste capítulo, é  propor o advento de uma legislação 

integradora entre tais universos, aperfeiçoando a inserção da educação ambiental 

na esfera normativa da educação nacional, como um modo apropriado de integrar e 

sistematizar sua legislação de regência, sem estabelecer qualquer relação quanto a 

sua observância no mundo fático.  

Como é sabido, a efetivação da educação ambiental é um desafio que está 

longe de ser vencido, e sua previsão em condições técnicas de aplicabilidade 

constitui-se num meio apropriado de garantir-se o direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

O sentido de eficácia que ora empregamos pode ser atingido na lição de 

Diniz, ao preconizar que: 
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...é a qualidade da norma vigente (sentido estrito) de ter a 

possibilidade de produzir, concretamente, seus efeitos jurídicos, não 

só em suas relações internormativas, como também relativamente à 

realidade social, aos valores positivos e aos seus elaboradores e 

seus destinatários131. 

Portanto, aqui se tem por objetivo tão-somente a análise da eficácia da norma 

no plano técnico-jurídico, dissociada da verificação de sua aplicabilidade no plano 

fático. Assim, é nossa pretensão unicamente destacar que essa falta de unidade 

técnica normativa compromete a eficácia da educação ambiental no plano jurídico, 

sem olvidar os reflexos da lacuna em análise aos destinatários da norma e os fins 

que ela almeja. 

Como bem assevera Diniz: 

Há efeitos atinentes à relação jurídica sintática entre o mandamento 

constitucional (signo) e outras normas (signos) do sistema normativo. 

Assim, a eficácia seria a aptidão técnica da norma constitucional para 

produzir seus efeitos. A eficácia é aqui empregada no sentido 

jurídico, ligando-se às condições de atuação da norma ou de sua 

dependência de outras normas para tanto, prescindindo da relação 

para os comportamentos de fatos ocorridos, não vendo nenhuma 

influência entre sua obediência efetiva e real possibilidade de 

produção de seus efeitos132. 

 

6.2. Educação ambiental e sua necessária interface com as regras da educação 
nacional. 

No dizer de Maria Helena Diniz:  

Sistema é o modo analítico de ordenar a realidade logicamente. Do 

exposto pode-se dizer que o direito não é um sistema, mas uma 

                                                 
131 DINIZ, Maria Helena Diniz. Norma constitucional e seus efeitos . 7ª ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 2006, 
p.20. 
132 Ibid, p.21. 



 138 

realidade que pode ser analisada sistematicamente pela ciência 

jurídica, para facilitar o seu conhecimento e sua aplicação133. 

A lacuna constitui um estado incompleto do sistema, que deve ser colmatado 

ante o princípio da plenitude do sistema jurídico. Ao lado desse princípio situa-se o 

da unidade do sistema jurídico, que pode levar-nos à questão da correção do direito 

incorreto, solucionando antinomias, visto que o sistema deverá teoricamente formar 

um todo coerente, excluindo qualquer contradição lógica nas asserções feitas pelo 

jurista, elaborador do sistema, sobre as normas, para “assegurar sua 

homogeneidade e garantir sua segurança na aplicação do direito”134. 

Sob o enfoque da eficácia técnica, certas normas constitucionais têm a 

possibilidade de serem aplicadas apenas com o advento de lei que delimite a forma 

e os requisitos de sua exigência. A regulamentação ulterior é o marco decisivo para 

que a norma possa produzir seus próprios efeitos jurídicos. Tal regulamentação, via 

de regra, exige a edição de norma atinente a um campo específico do Direito, tal 

como ocorre com o disposto no artigo 203, inc. da Constituição da República, 

mencionando como um dos objetivos da Assistência Social: 

a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de 

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 

dispuser a lei.   

Ciente disso, o legislador infraconstitucional editou a Lei n. 8.742, de 7 de 

novembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá 

outras providências. 

Noutros casos, eficácia da norma constitucional reclama a intersecção de dois 

ou mais ramos do Direito, impondo ao legislador uma atuação legislativa mais ampla 

                                                 
133 Ibid, p.20/21. 
134 Ibid, p.23. 
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e complexa por meio da edição de norma integradora entre os respectivos 

universos, em atendimento ao princípio da unicidade do sistema normativo. Em tais 

hipóteses, uma eventual lacuna técnica, caracterizada pela ausência da aludida 

interpenetração legislativa, obstará a eficácia da norma constitucional, na medida em 

que inexistirá a intercomunicação de suas bases de sustentação. 

O artigo 225, “caput” da Constituição da República diz que: 

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. 

Reza o seu § 1º que (in verbis): 

§ 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. 

Em tal situação, onde a norma constitucional reclama uma atuação preceptiva 

do Poder Público, consistente em promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, 

exsurge cogente a necessidade de uma intercomunicação do ordenamento jurídico 

ambiental, cuja regra-matriz é o contido no artigo 225, “caput” da Constituição da 

República, com a ordenação constitucional da educação brasileira, consagrada, na 

mesma Carta, nos artigos 205 usque 214, e, no plano infraconstitucional, na Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política 
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Nacional de Educação Ambiental; Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política 

Nacional do Meio Ambiente), art. 2º, inciso X135. 

 Na atualidade, tal interpenetração é inexistente, o que, em nosso sentir, torna 

insípido o comando previsto no artigo 225, § 1º, inc. VI da Constituição da República, 

e impede a produção de seus efeitos concretos no universo jurídico. 

Conforme a lição de Silva: 

Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados 

como metas. Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na 

capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos, que vêm a ser, 

em última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados pelo 

legislador. Por isso é que se diz que a ‘eficácia jurídica’ da norma 

designa a ‘qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos 

jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e 

comportamentos de que cogita’; nesse sentido, a eficácia diz respeito 

à aplicabilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de 

‘sua aplicação jurídica’136. 

Na seqüência, delineando a diferença entre “eficácia e efetividade”, preleciona 

o insigne constitucionalista que: 

O alcance dos objetivos da norma constitui a efetividade. Esta é, 

portanto, a medida da extensão em que o objetivo é alcançado, 

relacionando-se ao produto final. Por isso é que, tratando-se de 

normas jurídicas, se fala em eficácia social em relação à sua 

efetividade, porque o produto final objetivado pela norma se 

consubstancia no controle social que ela pretende, enquanto a 

eficácia jurídica é apenas a possibilidade de que isso venha a 

ocorrer. 

                                                 
135 Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 
136 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais . 3ª ed., rev e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998, p. 66. 
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Consoante tais ensinamentos, uma norma será considerada eficaz quando 

produzidos, no plano fático, os efeitos por ela almejados. A efetividade concerne à 

própria razão de ser da norma, porquanto a sua existência dentro de um 

determinado ordenamento jurídico deverá convergir à ocorrência dos efeitos nela 

previstos. 

6.3. O caráter programático do art. 225, § 1º, inc.  VI, da Constituição Federal. 

As normas constitucionais são emitidas para ter eficácia. Na atual 

Constituição, segundo a classificação tricotômica desenvolvida por SILVA, têm-se as 

normas de eficácia plena, as de eficácia contida; as de eficácia limitada ou reduzida, 

assim conceituadas: 

Na primeira categoria incluem-se todas as normas que, desde a 

entrada em vigor da constituição produzem os efeitos essenciais (ou 

têm a possibilidade de produzi-los), todos os objetivos visados pelo 

legislador constituinte, porque este criou, desde logo, uma 

normatividade para isso suficiente, incidindo direta e imediatamente 

sobre a matéria que lhes constitui objeto. O segundo grupo também 

se constitui de normas que incidem imediatamente e produzem (ou 

podem produzir) todos os efeitos queridos, mas prevêem meios ou 

conceitos que permitem manter sua eficácia contida em certos 

limites, dadas certas circunstâncias. Ao contrário, as normas do 

terceiro grupo são todas as que não produzem, com a simples 

entrada em vigor, todos os seus efeitos essenciais, porque o 

legislador constituinte, por qualquer motivo, não estabeleceu, sobre a 

matéria, uma normatividade para isso bastante, deixando essa tarefa 

ao legislador ordinário ou a outro órgão do Estado137. 

O disposto no artigo 225, § 1º, inc. VI da Constituição Federal é um claro 

exemplo de norma programática, na medida em que impõe prestações positivas ao 

                                                 
137 Ibid., p. 82-83. 
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Poder Público, qual seja, a promoção da educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização da coletividade para a proteção do meio ambiente. 

Assim, sua eficácia técnica está condicionada a uma regulamentação ulterior 

complexa, envolvendo duas esferas normativas distintas, quais sejam, o universo 

jurídico ambiental, e a correspondente à educação nacional. 

Sob o enfoque da dimensão ambiental a previsão normativa da educação 

ambiental é irretocável, porém é falha quanto a sua previsão na esfera da educação 

nacional propriamente dita, como se pode observar nos artigos 205 a 214 da 

Constituição Federal, que prevê a educação como um direito de todos e um dever 

do Estado e da família; na Lei n. a Lei n. 9.394, de 20 de novembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e de Bases da Educação Nacional), e na Lei  n. 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação. 

Ao se referirem à educação nacional, tanto a Constituição Federal (art. 205 a 

214) como a Lei n. 9.394/96 (LDB), considerada esta última a norma geral da 

educação, são silentes quanto à promoção da educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização da coletividade para a proteção ao meio 

ambiente.   

Posta assim a questão, conforme proposta de alteração legislativa que 

faremos adiante, impende ao Poder Público editar norma integradora da educação 

ambiental no universo da educação nacional, especialmente na Lei n. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (LDB), de modo a suprir tal lacuna e tornar eficaz sua 

previsão no ordenamento jurídico educacional brasileiro. 

A idéia de educação nacional conforma com a noção de uma prestação 

estatal de caráter geral e abrangente138, dirigida ao nacional ou estrangeiro residente 

                                                 
138 O artigo 205 da Constituição Brasileira assegura a educação como um direito de todos e dever do Estado e 
da família. 
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no país, designando o ensino fundamental, como um direito público subjetivo. No 

plano sociológico, tal educação alberga diversos valores culturais, econômicos e 

sociais da coletividade a quem é dirigida. No plano jurídico, tem-se que deve haver 

uma interpenetração de tais valores com a norma que os define, sob pena de sua 

inefetividade social. 

Em razão da necessária conectividade entre a norma e o mundo fático, os 

valores retro mencionados exigem do legislador que a educação atenda os diversos 

modos de aculturamento social, permitindo o entrelaçamento de todas as 

manifestações vitais de subsistência da sociedade brasileira. Assim, por exemplo, 

temos diversas espécies de educação estatuídas na Constituição Federal (art. 205 

usque 214) e Lei n. 9.394/96 (LDB), como a educação formal, que se estende aos 

níveis infantil, fundamental, médio e superior; a educação inclusiva (jovens e 

adultos); a educação especial; a educação indígena; educação para o trabalho e a 

educação à distância. 

Evidentemente, isso defluiu da premência de criar-se estruturas garantidoras 

da vida pacífica em sociedade, harmonizando os meios de produção do saber com 

as atividades e necessidades sociais vitais correlacionadas. A evolução social, 

porém, obriga o legislador a adaptar o ordenamento jurídico às novas ordens que 

informam tais estruturas, sob pena de estabelecer-se um vácuo legislativo apto a 

desestruturar o sistema educacional, em razão da inter-relação dos respectivos 

valores a ele concernentes. 

Como veremos a seguir, a partir da conjugação e comparação das normas 

ambientais e as concernentes ao ensino brasileiro, concluímos pela existência de 

um vácuo legislativo entre os dois sistemas normativos, consistente na ausência de 

cláusula integradora conformando os respectivos institutos fundamentais, 
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denunciando, assim, uma incompletude capaz de prejudicar, no plano normativo, a 

inserção da educação ambiental como um componente essencial e permanente da 

Educação nacional. 

Julgamos necessário o preenchimento do vazio da lei, de forma compatível 

com a norma genérica do artigo 225, § 1º, inciso VI da Constituição da República, 

que determina ao Poder Público, para a efetividade do direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

E, isso deve ocorrer no ambiente da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(LDB), mediante projeto de Lei do Congresso Nacional, onde de forma expressa, 

constando  a obrigatoriedade de se incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

educação ambiental. 

 

6.4. A educação ambiental no ordenamento jurídico b rasileiro 

 

A educação ambiental, de princípio da Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei n. 6.938/81, art. 2º, X), foi consagrada na Constituição de 1988 como um direito 

fundamental, inerente à garantia do direito de todos ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida. 

Com efeito, o artigo 225, §1º, inciso VI da Carta Magna, determina que, para a 

efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino. 

Silva posiciona esse dispositivo no rol dos instrumentos de garantia do 

enunciado no “caput” do artigo 225 da Constituição, por ele denominada como regra-
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matriz do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Relativamente ao previsto no § 1º e seus incisos, preconiza que: 

... não se trata de normas simplesmente processuais, formais. Nelas, 

aspectos normativos integradores do princípio revelado no caput se 

manifestam através de sua instrumentalidade. São normas-

instrumentos de eficácia do princípio, mas também são normas que 

outorgam direitos e impõem deveres relativamente ao setor ou ao 

recurso ambiental que lhes é objeto. Nela se confere ao Poder 

Público os princípios e instrumentos fundamentais de atuação para 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado139. 

No caso, a promoção da educação ambiental é dependente de normatividade 

específica, porquanto a Constituição de 1988, prescrevendo que deve ser promovida 

pelo Poder Público em todos os níveis de ensino, não criou uma normatividade 

suficiente para isso. 

O legislador infraconstitucional cuidou de regulamentar o disposto no artigo 

225, § 1º, inciso VI da Carta Magna ao editar a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, 

que instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental. O seu artigo 2º diz que “A 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, em todos os níveis do processo educativo, em 

caráter formal e não formal”.  O seu artigo 3º, assentando a universalidade do direito, 

prevê que, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental. 

Sem titubeios, pode-se afirmar que à efetividade social do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, impende a eficácia jurídica (técnica) do direito 

de todos à educação ambiental, mediante a sua perfeita inserção na educação 

nacional. Embora situadas no mesmo plano da Ordem Social, a educação ambiental 

                                                 
139 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional . 5ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 
52. 
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e a educação nacional estão disciplinados em capítulos diversos, tratando-se a 

última, ainda, de um direito social por excelência (CF, art. 6º). Não há como 

promover a efetividade social da educação ambiental sem a conformação de suas 

regras com os comandos normativos da educação nacional. 

O caráter de “essencialidade” e “permanência” da educação ambiental na 

educação nacional fará inadequado o ensino público regular, se desprovido da 

dimensão ambiental. Para que o preceito constitucional do artigo 225, § 1º, inciso VI 

tenha efetividade normativa e social, torna-se necessária a existência de um elo que 

permita a interpenetração da educação ambiental ao universo da educação nacional. 

Como se pode notar, o ordenamento jurídico ambiental está a exigir dupla 

ação preceptiva do Poder Público: a) promover da educação ambiental como 

pressuposto à efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

b) promover a inter-relação do sistema normativo da educação ambiental como um 

componente essencial e permanente da educação nacional, em todos os níveis de 

ensino, formal e não formal. 

Neste último aspecto, julgamos que a normatização da educação ambiental, 

no âmbito da educação ambiental, é carecedora de norma integradora, que permita 

sua interpenetração no ensino formal e não-formal, de responsabilidade do Estado.  

Incompreensivelmente, a legislação que norteia a educação escolar pública silencia 

quanto à educação ambiental. 

Dentre outros fatores alhures apontados como dificultadores da educação 

ambiental, tal antinomia pode constituir-se em fator de ineficácia do conjunto 

normativo que estabelece a educação ambiental na legislação brasileira. Sem a 

pretensão de esgotar o assunto, debruçamo-nos a demonstrar a existência dessa 

incompletude normativa. 
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Além do ensino formal que abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental, o ensino médio e o ensino superior, a Constituição também cuida: a) 

da educação especial (CF, art. 208, III); b) do ensino religioso (CF, art. 210, § 1º); c) 

da educação indígena (CF, art. 210, § 2º); c) da educação para o trabalho (CF, art. 

214, IV); d) da educação inclusiva (CF, art. 214, II). 

Atuando em decalque, a Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional, 

no título V, referente aos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino, 

especifica a educação escolar como sendo composta pela educação básica, 

formada pela educação infantil (arts. 29 a 31), ensino fundamental (arts. 32 a 34) e 

ensino médio (arts. 35 a 36), e a educação superior (arts. 43 a 57). 

Além da educação escolar, a LDB cuida de disciplinar a educação de jovens e 

adultos (arts. 37 a 38); a educação profissional (arts. 39/42); a educação especial 

(arts. 58/60), e, nas disposições gerais, a educação indígena (arts. 78 a 79), e a 

educação à distância (art. 80, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, incisos  a  I a III). 

O artigo 4º da Lei de Diretrizes e de Bases, ao prever o dever do Estado com 

a educação escolar pública, não incluiu a educação ambiental dentre o rol de 

garantias necessárias à sua efetivação. 

É de sobremodo importante destacar que o artigo 32 da Lei de Diretrizes e de 

Bases – LDB não serve como fonte ou referência   para  firmar a   conectividade  da   

educação   ambiental   na    educação  nacional140. O disposto no referido artigo, sob 

o aspecto jurídico, não revela o atrelamento da educação nacional com a educação 

ambiental, por isso, insistimos na necessidade da sistematização dos preceitos que 

                                                 
140  [...] II – a compreensão do ambiente natural  e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade, enquanto o artigo 35 estabelece o ensino médio, etapa final da 
educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: (...) II - a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores (grifo nosso). 
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as informam, conectando a dimensão ambiental à educação de responsabilidade do 

Estado. 

Com efeito, as expressões “ambiente natural e social”  e  “cidadania”, contidas 

no dispositivo, são claramente tímidas e destoantes das especificidades e 

características da educação ambiental, que se tem por cidadã, responsável, crítica, 

participativa e prevista como um verdadeiro pressuposto à garantia ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. O conceito de meio ambiente, tal como 

definido na legislação brasileira141 engloba, além do meio ambiente natural, o meio 

ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural, o meio 

ambiente urbano. 

A nosso ver, a norma geral da Educação Nacional, nem de longe, traz em si 

os suportes precisos à efetivação dos princípios básicos da educação ambiental, a 

saber: 

Art. 4º. São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de 

idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o 

trabalho e as práticas sociais; V - a garantia de continuidade e 

permanência do processo educativo;         VI - a permanente 

avaliação crítica do processo educativo; VII - a abordagem articulada 

das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII - 

o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 

individual e cultural. 

Idêntico tratamento, com alguns avanços, é conferido pelo Plano Nacional da 

Educação, aprovado pela Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, com duração de 
                                                 
141 BRASIL. Lei n. 6.938/81 , art. 3º, inciso I. I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 
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dez anos, na forma prescrita no artigo 89 da Lei de Diretrizes e de Bases da 

Educação. 

Tal Plano, dentre suas metas/objetivos, prevê a educação ambiental como um 

tema transversal142, a ser desenvolvido como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em conformidade com a Lei nº. 9.795/99, entretanto, apenas 

no tocante ao ensino fundamental (item I.A.2.3, alínea 28) e ensino médio (item 

I.A.3.3, alínea 19), silenciando-se em relação à Educação Infantil (item I-A1) e o 

Ensino Superior (item 1-B-4). 

O PNE, no seu item III, contempla outras modalidades de ensino, a saber: a 

Educação de Jovens e Adultos (item III-5); a Educação a Distância e Tecnologias 

Educacionais item (item III-6); a Educação Tecnológica e Formação Profissional 

(item III-7); a Educação Especial (item III-8) e a Educação Indígena (item III-9). Em 

nenhuma delas, mesmo na Educação Indígena (!), cujas comunidades vivem em 

contato habitual, permanente e necessário com o meio ambiente, apesar da sua 

relevância, há a previsão da promoção da educação ambiental. 

A criança, desde as primeiras letras, deveria ser contemplada no PNE com a 

formação para a cidadania sócio-ambiental, educando-a para compreender, 

conservar, proteger, e participar ativamente na defesa do meio ambiente, 

desenvolvendo um sentimento ético-ambiental no despertar de sua vida escolar, 

preparando-a, assim, desde cedo, para o acúmulo de saberes sobre como evitar o 

recrudescimento da crise ambiental que conspurca a fauna, a flora, a água, o ar 

atmosférico; os bens de valor cultural, histórico, estético, paisagístico, arqueológico, 

                                                 
142 Os Temas Transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que estão 
sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em 
seu cotidiano... 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. Cf. BRASIL. PCN. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos: a presentação dos temas transversais.  Secretaria de 
Educação Fundamental. Brasília, MEC-SEF, 1998, p.26. 
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turístico; o meio ambiente do trabalho; o meio ambiente artificial e demais interesses 

relevantes à Vida, à qualidade de vida. 

Do mesmo modo, é inconcebível que a Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001 

não tenha contemplado a educação ambiental no ensino superior. 

A incompletude do sistema normativo provoca a ineficácia da educação 

ambiental, obstaculizando a concretização de seus objetivos e efeitos. 

Portanto,  esse vácuo legislativo desatende o disposto na Lei n. 9.795/99, em 

seu artigo 3º, inciso I, prevendo expressamente que (in verbis): 

Art. 3º. Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm 

direito à educação ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição 

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão 

ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação 

e melhoria do meio ambiente. 

A previsão contida no art. 225, § 1º., inciso VI, da CF, estabelecendo ao 

Poder Público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino, conforma-se com a previsão do art. 205, do mesmo Texto Constitucional, 

que prescreve que a educação é dever do Estado. 

É provável e possível que o vácuo legislativo ora apontado decorra de 

ausência de reprodução expressa, no capítulo da Educação, do disposto no citado 

artigo 225, § 1º, inciso VI, quanto à obrigação do Poder Público de promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino. Porém, essa por assim chamada 

“assistematização constitucional” não deveria conduzir o legislador ordinário à 

incúria, como verificado, de não prever a educação ambiental na legislação de 

regência da educação nacional e no Plano Nacional da Educação. Isso porque, o 

entrelaçamento dos artigos 205 e artigo 225, § 1º, inciso VI, por si só, revela clara a 
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necessidade de se promover a inserção expressa da dimensão ambiental, tal como 

previsto na ordem constitucional, na esfera da educação escolar pública. 

Como se observa, a Política Nacional da Educação Ambiental, no artigo 3º, 

inciso I, fez a conjugação necessária dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, 

prevendo, expressamente, o dever do Poder Público de promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino.  Faltou ao legislador infraconstitucional 

estendê-la à esfera da educação nacional, conforme preconizamos, em atendimento 

à necessidade de se conferir efetividade jurídica e social ao princípio da educação 

ambiental. 

 

6.5. Educação ambiental nos Parâmetros e Diretrizes  Curriculares Nacionais. 

Os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, documentos expedidos 

pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC orientam professores e educadores a 

inserir diversos temas transversais em seus currículos e programas de ensino, 

dentre eles, a dimensão ambiental. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNs)143 

compõem um documento dividido em 3 volumes: 1- Introdução; 2- Formação 

Pessoal e Social; 3- Conhecimento de Mundo. 

Na parte introdutória, dentre os objetivos gerais, temos: “observar e explorar o 

ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando 

atitudes que contribuam para sua conservação”144. 

                                                 
143 BRASIL. RCN - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil . Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC-SEF, 1998 – volumes 1,2 e 3. 
144 Ibid., p.63. 
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No Documento “Conhecimento de Mundo” (v.3)145, nos objetivos para as 

crianças de quatro a seis anos consta o de: 

estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de 

vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a 

preservação da espécie e para a qualidade de vida humana. 

No mesmo documento há seis eixos de trabalho, sendo um deles “Natureza e 

Sociedade146. 

A educação ambiental é também tratada como um tema transversal nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)147, instituídos pelo Ministério da 

Educação e Cultura, em 1997. 

Os Temas Transversais (5ª a 8ª serie)148 são em número de seis, sendo um 

deles “Meio Ambiente”. Nos Objetivos Gerais do Meio Ambiente propõem que os 

alunos ao final do Ensino Fundamental sejam capazes de: 

• identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se 

afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais 

como elementos fundamentais para uma atuação criativa, 

responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; 

• perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e 

sociocultural, adotando posturas de respeito aos diferentes 

aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural; 

• observar e analisar fatos e situações do ponto de vista 

ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as 

oportunidades de atuar de modo propositivo, para garantir um 

meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; 

• adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que 

os levem a interações construtivas, justas e ambientalmente 

sustentáveis; 

                                                 
145 Ibid., p.175 
146 Ibid., volumes 1,2 e3 
147 BRASIL. PCN. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto  ciclos: apresentação dos temas 
transversais.  Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, MEC-SEF, 1998. 
148 Id., 1998 
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• compreender que os problemas ambientais interferem na 

qualidade de vida das pessoas, tanto local quanto globalmente; 

• conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas 

relacionadas ao meio ambiente; 

• perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e 

relações de causa/efeito que condicionam a vida no espaço 

(geográfico) e no tempo (histórico), utilizando essa percepção 

para posicionar-se criticamente diante das condições ambientais 

de seu meio; 

• compreender a necessidade e dominar alguns procedimentos de 

conservação e manejo dos recursos naturais com os quais 

interagem, aplicando-os no dia-a-dia. 

No documento das Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM)149, composto por 

três volumes, destacamos o volume “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, na 

parte dos Temas Estruturadores do Ensino de Biologia (interação entre os seres 

vivos; qualidade de vida das populações humanas; identidade dos seres vivos; 

diversidade da vida; transmissão da vida, ética e manipulação gênica; origem e 

evolução da vida) o enfoque às questões ambientais objetivando, entre outros: 

Compreender a organização sistêmica da vida  é essencial para 

perceber o funcionamento do planeta e a idéia de que as 

modificações ocorridas em determinados componentes do sistema 

interferem em muitos outros, alterando as interações e, não 

raramente, desorganizando-as definitivamente ou por um longo 

tempo, até que se equilibrem novamente. A noção de sistema 

também põe em evidência o fato de que o ser humano é, ao mesmo 

tempo, agente e paciente das transformações e possibilita 

dimensionar o significado dessas modificações para a evolução e 

permanência da vida no planeta150. 

                                                 
149 BRASIL. PCNEM. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio . Secretaria de Educação 
Média e Tecnológica. Ministério da Educação. Média e Tecnológica. Brasília: MEC-SEMTEC,  1998. 
150 Ibid., p.42. 
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Do mesmo modo, tais discussões devem possibilitar que os alunos 

[...] percebam que o desenvolvimento sustentável de uma sociedade 

só será possível com a redução das desigualdades sociais. Assim, 

os assuntos associados a esse tema favorecem o desenvolvimento 

das competências de julgar e elaborar ações de intervenção no 

ambiente, construir argumentações consistentes para se posicionar 

relativamente às questões ambientais, formular diagnósticos e propor 

soluções para os problemas ambientais com base nos 

conhecimentos científicos e avaliar a extensão dos problemas 

ambientais brasileiros151. 

Tais questões contidas nos PCNEM, não são instituídas como integrantes do 

currículo, mas sim transversais a ele. Desse modo, sua concretização depende 

exclusivamente do que rege o Projeto Político Pedagógico da instituição. 

Já o Plano Nacional da Educação - PNE152, no que tange ao Ensino Superior, 

aponta que: 

Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem 

um forte sistema de educação superior. Num mundo em que o 

conhecimento  sobrepuja  os  recursos  materiais  como  fator  de  

desenvolvimento humano, a importância da educação superior e de 

suas instituições é cada vez maior153. 

Para o Ensino Superior, o PNE, um dos objetivos sugere a inclusão dos 

temas transversais: 

Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de 

docentes temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas 

transversais, especialmente no que se refere à abordagem tais 

como: gênero, educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito 

                                                 
151 Id., p.42 
152 BRASIL. PNE. Lei 10.172/01.  Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 09 de janeiro 
de 2001. 
153 BRASIL. Diretrizes, item I-B.4.2. Plano Nacional de Educação. Subsídios para a elaboraç ão dos planos 
estaduais e municipais de educação.  Brasília: INEP, 2001, p.65. 
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mútuo, solidariedade e tolerância), pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde e temas locais154. 

Posto isso, concluímos que, à educação ambiental ainda não foi conferido um 

tratamento legislativo sistêmico e integrativo, contemplando seus princípios, valores 

e objetivos com uma capilaridade apta a efetivá-la no plano legislativo da educação 

nacional, e, com isso, propiciar o cumprimento de sua finalidade junto ao meio 

social. 

A educação ambiental possui características e especificidades próprias, tais 

como a sua transversalidade, e a perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade, 

inexistente no modelo da educação tradicional. 

Além disso, afastando-se do positivismo e cartesianismo que permeia a 

educação escolar, a educação ambiental tem por princípio enfoque holístico, que 

integra os diversos valores que integram a vida neste Planeta, e, ainda, confere 

dignidade própria ao meio ambiente, de modo a alcançar-se uma coexistência 

harmônica entre a pessoa e o meio ambiente. 

A despeito da relevância e importância conferidas pelas Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares, a Lei, como é sabido, é a fonte principal do Direito num 

Estado Democrático.  Inimaginável, na sociedade contemporânea, a efetividade da 

lei sem uma adequada ordenação legislativa das atividades próprias do Estado e da 

coletividade por intermédio dos órgãos legalmente investidos dessa competência. 

 

6.6. Recomendação 

 

Em reforço ao exposto, foi promulgada em 10 de março de 2008 a Lei n. 

11.645, que alterou a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB, modificada 

                                                 
154 Ibid., item 12, p. 68. 
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pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”155. 

Por óbvio, o legislador julgou apropriada a referida temática no âmbito da Lei 

n. 9.394/96, para tornar certa sua efetividade normativa e a concreção de seus 

efeitos no âmbito social. 

A educação ambiental, por se referir a um direito fundamental de primeira 

categoria, deve ter sua normação no contexto da Lei de Diretrizes e de Bases da 

Educação, colmatando o ordenamento jurídico e produzindo a necessária eficácia 

jurídica do comando constitucional que determina ao Poder Público promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente (CF, art. 225, § 1º, VI). 

Tal alteração legislativa corresponde à norma integradora reclamada nesta 

dissertação. Com base no exposto, sentimo-nos aptos a recomendar ao Congresso 

Nacional a edição da referida lei, por via do processo legislativo pertinente. 

 

 

 

 

                                                 
155 BRASIL. Lei nº 11.645 , de 10 março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 
pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º. O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  “Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.  § 1o  O conteúdo programático a 
que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil.  § 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR)  Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  Brasília, 10 de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• A efetivação da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a proteção do meio ambiente é fundamental para 

assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

•  O direito à educação ambiental é um direito fundamental e humano, 

porquanto, por meio dela, pode-se conservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

• Por conseqüência, a não-promoção da educação ambiental pode ensejar 

o ajuizamento das ações constitucionais previstas no ordenamento jurídico 

brasileiro, com vistas a suprir eventual omissão do Poder Público. 

• Com vistas a assegurar a eficácia jurídica da educação ambiental, a lei de 

diretrizes e de bases da educação deve prever expressamente, como uma das 

modalidades de ensino, educação ambiental. Assim, propomos a alteração do artigo 

26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (lei de Diretrizes e de Bases), com 

vistas a inserir a educação ambiental, de forma expressa, no universo legislativo da 

educação nacional.  

• Como pressuposto à efetivação da política nacional da educação 

ambiental, o Estado deve combater a evasão escolar, à miséria, as desigualdades 

sociais e o analfabetismo em todas as idades. 

• Como pressuposto à efetivação escolar, o Estado deve promover a 

capacitação dos educadores e professores do ensino formal. 

• Como pressuposto à efetivação da educação ambiental o Estado deve 

reformular o material didático em todos os níveis de ensino. 
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• Como pressuposto à efetivação da educação ambiental, a educação 

ambiental deve ser ministrada com as perspectivas pedagógicas da 

transversalidade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, 

não se constituindo em disciplina curricular única. 

• Como pressuposto à efetivação da educação ambiental, o estado deve 

incentivar o desenvolvimento de estudos, tecnologias e pesquisas científicas 

voltadas à erradicação do risco, do dano ambiental efetivo, bem como, ao 

desenvolvimento sustentado. 

• Como pressuposto à efetivação da educação ambiental, o estado deve 

contemplar a dimensão ambiental em todas as políticas públicas. 

• A sociedade civil deve participação ativamente na formulação e execução 

das políticas educacionais. 

• A família, a mídia e os meios de comunicação, os religiosos, os 

empresários e industriais, a sociedade civil organizada (oscips, ongs, associações, 

entre outros), devem cultivar a dimensão ambiental junto a população em geral, 

especialmente em relação à juventude. 

• A ação civil pública é um mecanismo efetivo de tutela jurisdicional da 

educação ambiental. 

• O Ministério Público, na condição de co-legitimado à propositura da ação 

civil pública, deve contemplar, nos seus planejamentos estratégicos, a efetivação da 

educação ambiental em todos os níveis de ensino. 
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