
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIDADANIA: UM ESTUDO PARA O 
CONTEXTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

LUCIDALVA DE ARAÚJO GONÇALVES

Salvador
2008



                
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CURSO DE PEDAGOGIA

 
                                                         

LUCIDALVA DE ARAÚJO GONÇALVES

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIDADANIA: UM ESTUDO PARA O 
CONTEXTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Monografia apresentada ao Colegiado de Pedagogia da 
Faculdade de Educação - Universidade Federal da Bahia 
- como requisito para conclusão do curso de Pedagogia.

Orientador: Prof. Gustavo Roque de Almeida

Salvador
2008



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO

CURSO DE PEDAGOGIA

FOLHA DE APROVAÇÃO

LUCIDALVA DE ARAÚJO GONÇALVES

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CIDADANIA: UM ESTUDO PARA O 
CONTEXTO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 
Pedagogia, Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Orientador: Prof. Gustavo Roque de Almeida

Banca examinadora:

________________________________________________
Professor João Batista de Souza

__________________________________________________
Professora Maria Couto

Apresentada em: 07 de Junho de 2008.



 

“Desta vez não haverá uma arca de Noé que salve a 
alguns  e  deixa  perecer  os  demais.  O  destino  da 
Terra e da humanidade coincidem: ou nos salvamos 
juntos ou sucumbimos juntos”. 

Leonardo Boff 



RESUMO

Há  várias  décadas  pessoas,  associações,  governos,  instituições  de  pesquisas, 
empresas e associações não governamentais dos mais diversos lugares do mundo 
já  viam  tratando  de  problemas  ambientais  como  a  conservação  dos  recursos 
naturais e os impactos da poluição. Mas foi na década de 1970 que a poluição e o 
alerta  quanto  ao esgotamento  dos recursos naturais  começaram a preocupar  os 
governantes,  porém só nos anos 80 que o termo Educação Ambiental  tornou-se 
popular. A Educação Ambiental é um processo que busca sensibilizar as pessoas 
quanto a essa questão (como funciona, como depende delas e como as afetam) 
levando-as  a  participarem  ativamente  de  sua  defesa  e  melhoria.  Este  trabalho 
buscou  discutir  mais  a  inclusão  da  Educação  Ambiental  nos  conteúdos  das 
propostas  curriculares  das  escolas  do  ensino  fundamental,  atuando  como  tema 
transversal em todas as disciplinas e práticas educativas levando em conta, inclusive 
o conteúdo proposto pelos PCN’s. Baseando-se nas orientações pedagógicas legais 
e nos PCN’s, a presente monografia tem como objetivo traçar um perfil de Educação 
Ambiental  voltado para  a cidadania  para  alunos  do  ensino  fundamental,  visando 
mostrar a necessidade de uma conscientização das crianças nessa faixa etária no 
sentido de se formarem cidadãos sensíveis, mobilizados e capazes de atuarem na 
reconstrução de uma sociedade consciente da sua responsabilidade para com a 
comunidade onde vivem. Desta forma esse trabalho pretende buscar respostas para 
as  seguintes  questões:  Como  se  configuraria  uma  educação  ambiental  para  a 
cidadania, levando em conta as especificidades pedagógicas e formativas do ensino 
fundamental? O que é cidadania?O que os PCN’s recomendam como conteúdos e 
práticas escolares para Educação ambiental?

Palavras-chave: Cidadania. Educação Ambiental. Contexto Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental  se  constitui  numa forma abrangente  de  educação, 

com o propósito de atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico 

participativo permanente que procura infiltrar no educando uma consciência crítica 

sobre  a problemática  ambiental,  onde se entende como crítica  a  capacidade de 

compreender  a  origem e o desenvolvimento  dos problemas ambientais.  Mas até 

onde  isso  é  praticado?  Mesmo  antes  do  surgimento  do  homem  a  natureza 

estabeleceu seus limites e o homem tenta desafiá-la para o bem de seus propósitos 

capitalistas.  Na  opinião  de  Ross  (1995)  o  acréscimo  do  conhecimento  técnico  - 

cientifico  dos  séculos  XVIII,  XIX  E  XX  possibilitado  pelo  capitalismo  colocou 

definitivamente os interesses das sociedades humanas de um lado e a preservação 

da natureza de outro. 

A introdução da Educação ambiental  no sistema educativo exige um novo 

modelo de atitude. E a formação é a chave da mudança que se propõe, tanto pelos 

novos papéis que os docentes terão de desempenhar no seu trabalho, como pela 

necessidade de que eles sejam os agentes transformadores de sua própria prática.

Para  atender  essas  necessidades  impostas  pelo  mundo  contemporâneo, 

temos que criar novas alternativas de aprendizagem que vislumbrem e incorporem 

as mudanças pretendidas na formação do indivíduo idealizado para o mundo atual, 

incorporando  elementos  do  construtivismo  para  uma  aprendizagem  significativa 

(AUSUBEL, 1984). No enfoque construtivista o objetivo principal é tanto possibilitar 

aprendizagens  significativas,  como fazer  explícitas  as  idéias  prévias  e  encontrar 

meios  apropriados  que  expressem  conhecimentos  aprendidos  e,  finalmente, 

elaborar novas formas de avaliação dos conhecimentos adquiridos. Capacitar em 

educação  ambiental  é  independentemente  do  público-alvo  é,  em  um  primeiro 

momento, levar o indivíduo a repensar a sua relação com o meio, a fim de garantir 

mudanças de atitudes em prol da melhoria da qualidade de vida de sua sociedade. 

Para que essa mudança ocorra, é fundamental que o indivíduo se reconheça como 

parte  integrante  do  ambiente,  se  sensibilize  com  os  problemas  e  se  sinta 

responsável por eles. Entendendo os conceitos que regem a sua dinâmica, poderá 

agir  de  forma  efetiva.  Em  um  segundo  momento,  atendo-se  então  para  os 



professores  do  ensino  fundamental,  faz-se  necessário  que  a  capacitação 

proporcione uma formação adequada para que estes se sintam seguros para inovar 

e reformular suas práticas, incorporando a questão ambiental ao programa escolar. 

Para isso devem-se considerar as questões ligadas à realidade local e, a partir daí, 

refletir sobre as de âmbito regional, nacional e global. 

É  preocupante  a  forma como os  recursos  naturais  e  culturais  vêm sendo 

tratados pelos produtores que pouco conhecem e dão valor ao ambiente específico 

em que atuam.É comum que para se extrair um recurso natural sacrifique-se outro 

às vezes mais valioso ou que esse recurso beneficie alguns poucos,  geralmente 

estrangeiros, ficando para nós apenas a degradação do meio ambiente. Portanto é 

muito  importante  se  educar  os  futuros  cidadãos  brasileiros  para  que  como 

empreendedores sejam responsáveis e sensíveis à causa da natureza, conservando 

um ambiente saudável no presente e no futuro; como participantes do governo ou da 

sociedade  civil,  saibam  cumprir  suas  obrigações,  exigir  e  respeitar  os  direitos 

próprios e os de toda comunidade, tanto local como internacional; e como pessoas, 

encontrem acolhida para ampliar a qualidade de suas relações intra e interpessoais 

com o ambiente tanto físico quanto social.
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CAPÍTULO  1  A  TRAJETÓRIA  DA  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

O que se chama de natureza ou meio ambiente é um conjunto de elementos 

vivos  e  não  vivos  que  constituem  o  planeta  terra.  Todos  esses  elementos 

relacionam-se  influenciados  e  sofrendo  influência  entre  si,  em  um  equilíbrio 

dinâmico.  Dentro  desta  correlação  de  força  ocorre  a  evolução  de  milhões  de 

espécies em um planeta dinâmico, em seu relevo, clima, solo, hidrografia, oceanos e 

continentes. Muitas espécies surgiram e desapareceram nessa história de bilhões de 

anos da terra e sob esse contexto surge o homem primitivo. Com o passar do tempo 

a humanidade vai afirmando uma Consciência individual. Paralelamente, cada vez 

mais vai deixando de se sentir integrada com o todo e assumindo a noção de parte 

da  natureza.  Nas  sociedades  atuais  o  ser  humano  afasta-se  da  natureza.  A 

individualização chegou ao extremo do  individualismo.  O ser  humano totalmente 

desintegrado do todo não percebe mais a relações de equilíbrio da natureza, age de 

forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios 

ambientais.

Uma  estratégia  aceitável  para  o  planeta  terra  deve,  então,  levar 
explicitamente em conta o fato de que o recurso natural mais ameaçado 
pela  poluição,  mais  exposto  à  degradação,  mais  propenso  a  sofrer  um 
dano irreversível,  não  é  esta  ou  aquela  espécie;  não é  esta  ou aquela 
planta ou bioma, ou habitat, nem mesmo a atmosfera livre ou os grandes 
oceanos. É o próprio homem. (WARD & DUBOS, 1973, p.273)

 

Para atender  a essas necessidades impostas pelo mundo contemporâneo, 

temos que criar novas alternativas de aprendizagem que vislumbrem e incorporem 

as mudanças pretendidas na formação do indivíduo idealizado para o mundo atual.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  indicam,  como  objetivos  do  ensino 

fundamental,  que  os  alunos  sejam  capazes  de  compreender  a  cidadania  como 

participação social e política , assim como exercício de direito e deveres político, 

civis  e  sociais,  adotando,  no  dia  a  dia,  atitudes  de  solidariedade,  cooperação  e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo respeito, além 

de  perceber-se  integrante,  dependente  e  agente  transformador  do  ambiente, 
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identificando seus elementos  e as interações entre  eles,  contribuindo ativamente 

para melhoria do meio ambiente.

No  Brasil,  preocupações  com  a  preservação  de  espécies  surgiram  já  há 

alguns séculos, como no caso do pau Brasil, por exemplo, em função de seu valor 

econômico. No final do século passado iniciaram-se manifestações pela preservação 

dos sistemas naturais que culminaram na criação de Parques Nacionais seguindo o 

exemplo dos Estados Unidos.

A partir da década de 60, intensificou-se a percepção de que a humanidade 

estaria caminhando de modo acelerado para o esgotamento ou inviabilização de 

recursos indispensáveis a sua própria sobrevivência, logo, alguma coisa deveria ser 

feito para mudar as formas de ocupação do planeta formada pela cultura dominante. 

Algumas pessoas acreditam que a maioria dos problemas atuais decorrentes desse 

modelo  de  desenvolvimento,  economia  e  sociedade  pode  ser  resolvido  pela 

comunidade  cientifica.  Acreditam  que  a  humanidade  é  capaz  de  criar  novas 

soluções tecnológicas e econômicas a cada problema que surge. Outros acreditam 

que o que acontece no final do Séc.XX é mais que uma crise ambiental, é uma crise 

civilizatória  e  que  a  solução  dos  problemas  exigirá  mudanças  profundas  na 

concepção de mundo, de natureza, de poder, de bem estar, tendo por base novos 

valores individuais e sociais. Essa concepção também acredita que o homem não é 

o  centro  da  natureza.  A  terceira  concepção  acredita  que  o  homem  deve  se 

comportar  como  parte  integrante  da  natureza.  Porém,  todos  concordam  que  a 

questão  ambiental  não  pode ser  estudada na  forma clássica,  subdividindo-a  em 

aspectos a serem estudados por diferentes áreas do conhecimento:

A separação entre  ser  humano e natureza reflete-se em toda a produção 

humana, em particular no conhecimento produzido por esse modelo de sociedade. A 

fragmentação  do  saber,  representado  pelas  especializações  do  conhecimento, 

aprofundou  a  compreensão  das  partes.  Contudo,  o  ambiente  é  também  uma 

unidade  que  precisa  ser  compreendida  inteira  e  é  através  de  um conhecimento 

interdisciplinar  que  podemos  assimilar  plenamente  o  equilíbrio  dinâmico  do 

ambiente. Segundo Mauro Guimarães (1995)
A ênfase  dada  pela  humanidade  em sua  evolução  histórica  à  parte,  a 
separação  entre  ser  humano  e  natureza,  resultou  em  uma  postura 
antropocêntrica em que o ser humano está colocado como centro e todas 
as outras partes que compõem o ambiente estão a seu dispor,  sem se 
aperceber das relações de interdependência entre os elementos existentes 
no meio ambiente. (GUIMARÃES, 1995, p. 12-13)
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A questão ambiental compõe a lista dos temas de relevância internacional.É 

possível  dizer,inclusive, que existe uma interdependência mundial ao se tratar de 

meio ambiente, porque de uma forma ou de outra as ações cometidas por um país 

acabam  afetando  o  mundo  com suas  conseqüências,  através  das  correntes  de 

águas, pelos ventos e pelo comércio de alimentos entre outros processos. Por essas 

e por diversas outras razões, podemos dizer que a questão ambiental é de grande 

relevância  internacional  e  leva  a  países  a  negociarem  levando  em  conta  a 

importância de preservar o meio ambiente.

Até a década de 70 deste século, não havia no mundo a menor preocupação 

com as questões ambientais  e  ecológicas,  a  não ser  nas universidades,  onde o 

assunto era tratado cientificamente.  No Brasil,  o primeiro órgão nacional do meio 

ambiente foi a Secretaria Especial do Meio Ambiente- SEMA, criada em outubro de 

1973 pela Presidência da República, no âmbito do Ministério do Interior, que tinha 

entre outras atribuições,  o papel  de controlar  a poluição e promover a educação 

ambiental.

Antes da SEMA , meio ambiente era assunto tratado em outros ministérios, 

como o da agricultura, e na legislação como, a exemplo do Código de Águas de 

1934, bastante avançado para sua época.

Em 1981,  a  Lei  Federal  nº6938  estabeleceu  a  Política  Nacional  de  Meio 

Ambiente, apresentando entre seus princípios a promoção da educação ambiental 

em  todos  os  níveis  de  ensino,  inclusive  como  projeto  de  educação  voltado  à 

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

Em 1987, o Conselho Federal de Educação aprovou o parecer N º 226, sobre a 

inclusão  da  educação  ambiental  nos  conteúdos  das  propostas  curriculares  das 

escolas de 1º e 2º graus.

A Constituição Federal de 1988 consagrou ao meio ambiente o Art. 225, o 

qual  estabelece  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”.  Entre as atribuições do poder público para 

assegurar esse direito, está a de promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a conservação do meio ambiente.
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Em 1987, a Comissão Mundial ou Comissão Brundtland apresentou com o 

nome de “O nosso futuro comum”, o seu Relatório Final, o qual demonstrava que a 

destruição  e  a  degradação  dos  recursos  naturais,  causados  tanto  pela  riqueza 

quanto pela miséria, ameaçavam a sobrevivência e as condições de vida das novas 

gerações.  A  partir  desse  documento,  causador  um  grande  frisom  junto  a 

determinados  setores  da  sociedade,  constitui-se  uma  nova  visão  a  despeito  da 

questão  ambiental,  e  a  comunidade  internacional  começou  a  preparação  da 

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  meio  Ambiente  e  Desenvolvimento, 

realizada  no  Brasil  entre  03  e  11  de  junho  de  1992.  Esta  Conferência  ficou 

conhecida como A Rio 92, a qual reuniu representantes de 178 países tornando-se 

um marco da Questão Ambiental em todo mundo, obtendo como alguns de seus 

resultados:

• as convenções das mudanças climáticas e da Biodiversidade;

• a Carta da Terra, uma declaração de princípios, sem força da lei;

• a Agenda 21, um plano de ação mundial para melhoria do ambiente e da 

qualidade de vida no século XXI;

• o  Tratado  de  Educação  Ambiental  para  Sociedades  Sustentáveis  e 

Responsabilidade  Global  elaborado  pelas  organizações  não- 

governamentais;

• a  Carta  Brasileira  para  a  Educação  Ambiental,  elaborada  por  diversas 

instituições, sob a coordenação do Ministério da Educação. 

Esses documentos reafirmaram a importância da Educação Ambiental para a 

construção  de  um  novo  modo  de  vida  e  os  princípios,  fundamentos  e 

recomendações  da  Conferência  de  Tbilisi,  a  qual  foi  promovida  em1977  pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura) 

e  a  PNUMA  (Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente).A  Primeira 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada na cidade de 

Tbilisi  é o evento mais importante da história da educação ambiental,onde foram 

estabelecidos os princípios e fundamentos seguidos até hoje em todo o mundo.Além 

disso a partir desse evento houve uma grande mobilização dos setores sociais do 

Brasil com a questão ambiental e um grande beneficiamento também da educação 

ambiental  que na década de 90 tornou-se um componente imprescindível  para a 
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maioria  dos  programas  e  projetos  empresariais,  governamentais  e  não 

governamentais relacionado ao meio ambiente.Nessa reunião, em seu documento 

final,  foram traçadas  de  forma  mais  sistemática  e  com abrangência  mundial  as 

diretrizes  Geórgia,  as  conceituações  e  os  procedimentos  para   a  Educação 

Ambiental. Segundo Ernesto J. Keim, (1984) segue algumas recomendações desse 

documento:

• Devemos separar o mito do homem sobre a natureza e mudar as ações 

que massacram e responsabilizam o homem comum

• Devemos  estar  atentos  para  a  manipulação  publicitária.  Ao  invés  de 

produzirmos alimentos, habitações e bens muito duráveis, são produzidas 

bombas e bens de consumo de pouca duração

• A educação tradicional,  abstrata e parcelada prepara mal  os indivíduos 

que terão de lidar com a complexidade da realidade.

• A  educação  para  o  ambiente  deve  reformular  constantemente  seus 

métodos,  conteúdos e orientações à luz dos indivíduos,  seus grupos e 

novas gerações que surgirem. 

E ainda segundo Keim (1984), esses são alguns dos princípios estabelecidos 

nessa  importante  conferência  que  se  tornaram  um referencial  para  a  Educação 

Ambiental:

• Levar em conta a totalidade do ambiente, ou seja, considerar os aspectos 

naturais e construídos pelo homem, tecnológicos e sociais, econômicos, 

políticos, histórico-culturais, morais, estéticos;

• Ser um processo contínuo e permanente, iniciando em nível pré-escolar e 

estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal;

• Adotar a perspectiva interdisciplinar, utilizando o conteúdo específico de 

cada matéria de modo a analisar os problemas ambientais através de uma 

ótica global e equilibrada;

• Inter-relacionar  os  processos  de  sensibilização,  aquisição  de 

conhecimentos, habilidade para resolver problemas e especificações dos 

valores relativos ao ambiente em todas as idades, enfatizando, sobretudo 

a sensibilidade dos alunos mais jovens em relação ao meio ambiente de 

sua comunidade;
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• Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas verdadeiras dos 

problemas do ambiente:

• Ressaltar  a  complexidade  e  dos  problemas  ambientais  e,  em 

conseqüências,  a  necessidade  de  desenvolver  o  sentido  crítico  e  as 

aptidões necessárias à sua resolução;

• Utilizar diversos meios educativos e uma ampla gama de métodos para 

transmitir  e  receber  conhecimentos  sobre  o  ambiente,  enfatizando  de 

modo adequado as atividades práticas e as experiências pessoais;

A  Rio  92  contribuiu  também  para  grandes  avanços  na  educação  formal, 

durante seu processo de preparação quando foi  criado o grupo de trabalho para 

educação  ambiental  do  Ministério  da  educação.Este  grupo  organizou  encontros 

nacionais e internacionais que resultaram em um workshop, dando origem, durante 

a conferência ,à elaboração da carta brasileira da educação ambiental.

O  Programa  Nacional  de  Educação  Ambiental-  PRONEA,  criado  pelos 

Ministérios  da  Educação  e  do  Meio  Ambiente  e  os  Ministérios  da  Cultura  e  da 

Ciência e Tecnologia,em dezembro de 1994,apresenta duas perspectivas de ação: 

Educação  Formal  (MEC-Sistemas  de  Ensino)  e  Educação  Não  Formal 

(MMA/IBAMA) com 03 segmentos:  os que detêm o poder  decisório,  os usuários 

recursos  naturais  e  os  comunicadores/meios  de  comunicação.  Vem  sendo 

implantado e implementado através de 07 linhas de ação:

1ª Educação Ambiental- no ensino formal;

2ª No processo de gestão Ambiental;

3ª Campanhas de Educação Ambiental para usuários de recursos naturais;

4ª Meios de comunicação/comunicadores sociais

5ª  Articulação  e  integração  das  comunidades  em  favor  de  Educação 

Ambiental;

6ª Articulação intra e interinstitucional

7ª  Criação  da  rede  de  centros  especializados  em  Educação  Ambiental 

integrando universidades, escolas profissionais, centros de comunicação em todos 

os estados da federação. 

A  Educação  Ambiental  no  sistema de  ensino  e  na  gestão  ambiental  vem 

sendo promovida pelo PRONEA, através de cursos e seminários entre outras ações 
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para  capacitação  de  profissionais  como:  teleconferências  nacionais  e  regionais, 

produção de material de apoio e organização de banco de dados sobre experiências 

educativas.

Outro  acontecimento  marcante  na  história  da  educação  ambiental  foi  o 

lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais no dia 15 de outubro de1997, 

uma homenagem ao dia do professor, oficializando o meio ambiente como um dos 

componentes  do  ensino  fundamental  e  propôs  seu  tratamento  como  tema 

transversal  em  todas  as  disciplinas  e  práticas  educativas.  Esse  documento  foi 

elaborado  em  dois  anos  de  reuniões  e  discussões  baseadas  em  documentos 

técnicos organizados por especialistas. Os 10 volumes dos PCN trazem orientações 

para  o  ensino  das  disciplinas  que formam o núcleo  comum obrigatório  no  país: 

língua  portuguesa,  matemática,  ciências  naturais,  história,  geografia,  arte  e 

educação física. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são compostos pelos temas Centrais; 

Convívio  Social  e  Ética;  Temas  transversais:Ética,  Pluralidade  Cultural,Meio 

Ambiente,Saúde e Orientação Sexual Para 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental (1º 

e 2º ciclos) e para 5ª a 8ª séries( 3º e 4º ciclos)  adiciona-se o tema transversal 

Trabalho e consumo aos anteriores.

Neste mesmo ano, no mês de outubro foi realizada em Brasília a conferencia 

Nacional de Educação Ambiental, atividade preparatória à participação brasileira na 

conferência  Internacional  Ambiente  e  Sociedade:  Educação  e  Conscientização 

Pública  para  a  sustentabilidade,  promovida  pela  UNESCO  na  cidade  grega  de 

Thessaloniki, no mês de dezembro.

Após  seis  meses  de  discussões  e  tramitações  no  Congresso  Nacional, 

estabelecendo  a  política  Nacional  de  Educação  Ambiental,  foi  sancionada  pelo 

Presidente da República a Lei Federal nº9795 de 29 de abril de 1999 que incorpora 

os  fundamentos,  princípios  e  objetivos  já  consagrados  nas  conferências  e 

documentos  internacionais  e,  no  Brasil,  no  Pronea,  nos  PCNs  e  em  outras 

iniciativas, governamentais e não Governamentais. A lei estabelece no seu artigo 2º 

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.” No artigo 10º a 

Lei reitera que a “educação ambiental  será desenvolvida como prática educativa, 

integrada,  contínua  e  permanente  em todos  os  níveis  e  modalidades  do  ensino 
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formal.” E ainda o artigo 5º do referido Decreto determina: ”Na inclusão da Educação 

Ambiental  em  todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino,  recomenda-se  como 

referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais observando-se: a 

integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal,  contínuo e 

permanente e a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores.

A Portaria Nº. 268, de 26 de junho de 2003, determina que a Diretoria de 

Educação  Ambiental  representa  o  Ministério  do  Meio  Ambiente   junto  ao  órgão 

Gestor.  A  missão  da  Diretoria  é  estimular  a  ampliação  e  o  aprofundamento  da 

educação ambiental em todos os municípios e setores do país, contribuindo para a 

construção de territórios sustentáveis e pessoas atuantes e felizes. A problemática 

da Educação Ambiental não se constitui um tema recente nas agendas públicas dos 

governos,  no  entanto  pouco  se  tem  realizado  na  implementação  efetiva  de 

programas, diretrizes e políticas com o propósito de incentivá-la e promovê-la, tanto 

no âmbito da educação formal quanto no da educação informal.

1.1 O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Questão ambiental tem sido um tema presente na trajetória da educação, é 

reconhecida  a  pedagogia  naturalista  como  um  de  seus  antecedendentes  mais 

importantes no séc. XVIII.

Porém desde a década de 60 a preocupação em relacionar a educação com 

a vida do aluno vem crescendo,  no entanto a expressão ‘’educação ambiental  ‘’ 

surgiu a partir da década de 70 com o crescimento dos movimentos ambientalistas e 

para qualificar iniciativas de universidades, escolas e instituições governamentais e 

não governamentais. Entretanto um importante passo foi dado com a constituição de 

1988  quando  a  Educação  Ambiental  se  tornou  exigência  constitucional  a  ser 

garantida pelos governos federal, estaduais e municipais (art. 225, artigo 1º, UI.). A 

Educação Ambiental tem uma função primordial, que é formar cidadões conscientes, 

aptos  para  decidirem  e  atuarem  na  realidade  sócio  ambiental  e  com 

comprometimento com a vida, o bem estar de cada um e com a sociedade, local e 

global.  É  necessário  para  isso  que  a  escola  traga  a  proposta  de  trabalhar  com 

atitudes, com formação de valores, com ensino e a aprendizagem de habilidades e 
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com  procedimentos.  Tudo  isso  se  chama  “comportamentos  ambientalmente 

corretos” e pode ser praticados no dia a dia na escola.

O convívio  escolar  será um fator determinante para a aprendizagem de 
valores e atitudes. Considerando a escola como um dos ambientes mais 
imediatos do aluno, a compreensão das questões ambientais e as atitudes 
em relação a elas se darão a partir do próprio cotidiano da vida escolar do 
aluno. (BRASIL, 1997, p. 50).

O meio ambiente é tratado no volume nove dos PCNs, junto com o tema 

transversal  Saúde,  nele  é recomendada que a escola  trabalhe  não apenas com 

informação e conceitos, mas principalmente com a formação de valores e atitudes, a 

aprendizagem de habilidades e procedimentos que contribuem para a formação de 

cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade sócio ambiental 

de  um  modo  comprometido  com  a  vida,  com  o  bem  estar  de  cada  um  e  da 

sociedade local e global. 

Segundo Maria José Araújo Lima em seu livro Ecologia humana (1984): 

A  educação  está,  assim,  sendo  chamada  a  desempenhar  papeis 
paradoxiais.  No  momento  em  que  ela  procura  ajustar  o  indivíduo  à 
sociedade,  deve  também  instrumentá-lo  para  criticar  essa  mesma 
sociedade.  Daí  vê-se  claramente  que  a  ação  educativa  tende  a  operar 
concomitantemente com dois níveis: em nível individual, orientando o uso 
ideal do meio, e em nível societário, criando uma nova consciência crítica, 
capaz de lutar pela racionalização na utilização dos recursos naturais, do 
meio como todo e, sobretudo, de apontar as distorções dos sistemas em 
relação ao ambiente. Essa tarefa apresenta-se bastante complexa. Exige 
uma  consciência  social  profunda,  aguçada  por  uma  postura  crítica 
permanente. Uma educação voltada para o meio ambiente deve salientar, 
sobretudo,  a  internacionalização  de  valores  que  fazem  crescer  o 
sentimento  de solidariedade  e  de responsabilidade  social.  (LIMA,  1984, 
p.86)

Trabalhar  com  o  objetivo  de  desenvolver  nos  alunos  uma  postura  crítica 

diante da realidade, das informações trazidas de casa é função do professor que 

precisa conhecer o assunto, além de estar bem informado e atualizado buscando 

sempre  informações  novas  em publicações  e  ou  com especialistas  no  assunto, 

devido a este se tratar de um tema em constante desenvolvimento.

A cada 10 anos,  a  UNESCO promove um novo encontro  internacional  de 

Educação Ambiental para avaliar seu desenvolvimento, trocar experiências e propor 

novas orientações. Em 1987, foi  realizado em Moscou o Congresso Internacional 

sobre Educação e Formação Ambiental, que discutiu a preparação de profissionais e 

estabeleceu  metas  para  década  de  90.  Em  1997  a  Conferência  Ambiente  e 
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Sociedade: Educação e Conscientização pública para a sustentabilidade reuniram 

representante de 90 países na cidade grega de Thessaloniki, apresentando, dentre 

outras, a recomendação de que “as escolas sejam encorajadas e apoiadas, para 

que ajustem seus currículos em direção ao futuro sustentável”.   

Isso significa que a Educação Ambiental traz consigo - ao contrário de muitos 

conteúdos da educação formal - uma inseparável dimensão ética.   No tratado de 

Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade Global que foi 

produzido durante a Jornada Internacional de Educação Ambiental que ocorreu no 

Fórum Global, evento paralelo a Rio 92, destaca-se na sua introdução:

Considerando  que  a  Educação  Ambiental  para  uma  sustentabilidade 
eqüitativa  é  um  processo  de  aprendizagem  permanente,  baseado  no 
respeito a todas formas de vida.Tal educação afirma valores e ações que 
contribuem para a transformação humana e social e para a preservação 
ecológica.  Ela  estimula  a  formação de  sociedades  socialmente  justas  e 
ecologicamente  equilibradas,  que  conservam  entre  si  relação  de 
interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual  e 
coletiva em níveis local, nacional e planetário. (TRATADO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL, 1992)

Assim é possível afirmar que para a escola cumprir a função de Educação 

Ambiental é preciso vencer os limites do seu muro e interagir com a comunidade 

local para que o aluno possa sair da condição de mero observador da realidade, 

sem, no entanto participar de nenhuma atitude.

Para Dalva R.P. Gonçalves (1984), a escola voltada para a metodologia de 

ação  será  participativa  dos  problemas  comunitários  e,  portanto  ideal  para  o 

desenvolvimento  do  processo  educativo  que  interessa  à  Educação  Ambiental.  E 

ainda ressalta que:

Provavelmente através do processo educativo, feito de forma ativa, e da 
escola aberta e participativa, as atividades desenvolvidas em relação ao 
meio ambiente permitirão a abstração de valores muito mais duradouros do 
que os que têm conseguido a escola dita tradicional. (GONÇALVES, 1984, 
p.36)

Sendo  assim  é  possível  concluir  que  a  Educação  Ambiental  vem  sendo 

delineada como uma educação interdisciplinar, atuante nas soluções de problemas 

da  comunidade  local,  é  ativa,  participativa,  criativa,  comunitária,  formadora  de 

cidadãos, de novos valores, novos hábitos,  nova ética, além de sensibilizadora e 

conscientizadora com o objetivo de obter uma melhor qualidade de vida para todos 

os seres na terra.
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CAPÍTULO 2 A IMPORTÂNCIA DA CIDADANIA PARA A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL.

A cidadania está amplamente relacionada à Educação ambiental no sentido 

de  que exercer  cidadania  não se  resume apenas a  conscientização dos  direitos 

coletivos determinado por lei,  implica também criar uma nova cultura participativa 

,onde  além  do  reconhecimento  da  crise  ambiental  que  estamos  vivendo,  seja 

adquirida uma nova postura ética e política sobre o assunto.

O tema educação ambiental  tornou-se um dos preferidos nas escolas,  em 

sala de aula. Não é difícil introduzir a discussão com os alunos, pois a maioria deles 

se  interresam  pelo  tema  e  trazem  informações  adquiridas  fora  das  escolas, 

geralmente por meio de conversas com outras pessoas ou absorvendo conteúdos 

dos meios de comunicação. Nas escolas elas precisam aprender quais os direitos e 

deveres que lhes são atribuídos.

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 a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
presente  e  futuras  gerações.  (CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, CAPÍTULO VI, ARTIGO 225, p.88).

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito assegurado pela 

constituição Federal, a qual definiu que o meio ambiente é um bem público e de uso 

comum da população e por isso não pode ser privatizado ou estatizado. Segundo a 

Constituição é dever do poder público e da sociedade cuidar e defender  o meio 

ambiente e ainda delega aos cidadãos e suas associações os meios legais para 

exigir a preservação ambiental.

Cidadania é, essencialmente, consciência/ vivencia de direitos e deveres.

Em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia as 

primeiras normas para assegurar a liberdade individual e a prosperidade. Essa é 

uma  das  concepções  de  cidadania  e  como  tal  podem  existir  várias  outras 

concepções  a  exemplo  da  concepção  liberal,  neoliberal,  socialista  e  mais 

recentemente a concepção consumista de cidadania sustentada na competitividade 

capitalista.  Segundo  Gadotti,  Pedagogia  da  Terra  (2000),  essa  concepção 

consumista de cidadania se restringe ao direito do cidadão de exigir  a qualidade 
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anunciada  dos  produtos  que  compra.  Seria  uma  cidadania  de  mercado.  Ainda 

segundo Gadotti (2000):

Em oposição a essa concepção restrita existe uma concepção plena de 
cidadania. Ela não se limita aos direitos individuais. Ela se manifesta na 
mobilização  da  sociedade  para  a  conquista  dos  direitos  acima 
mencionados, que devem ser garantidos pelo estado. É uma cidadania que 
visa  também à  conquista  e  a  construção  de  novos  direitos.  (GADOTTI 
2000, p.134).

Em 1967 Marshall deu uma grande contribuição no campo conceitual quando 

sistematizou a cidadania em direitos civis e político e direitos sociais. Para Marshall 

os direitos civis surgiram no séc. XVIII atendendo os direitos individuais de liberdade, 

igualdade, propriedade, de ir e vir com segurança. Os direitos políticos, garantidos a 

partir do séc. XIX Garantem direitos como a liberdade de associação, de voto, de 

organização política, entre outros. Já os direitos sociais, obtidos a partir do séc. XX, 

devido às lutas de classes direciona-se à educação, à saúde, ao direito ao trabalho, 

aposentadoria e ao sistema previdenciário.

No entanto, diante da complexidade da sociedade atual, essa teoria precisa 

ser  expandida  para  melhor  entendermos  o  significado  de  cidadania,  a  qual  não 

acontece  de  forma  seqüencial  e  cumulativa  e  sim  de  forma  a  atender  as 

necessidades  da  sociedade  em questão,  principalmente  em relação  aos  direitos 

sociais.

 As  concepções  liberais  e  neoliberais  de  cidadania  entendem  cidadania 

apenas como um produto  da solidariedade individual  de gente  de  bem entre  as 

pessoas  e  não,  uma  conquista  e  construção  no  interior  do  próprio  estado.  A 

cidadania  implica  em  instituições  e  regras  justas.  Não  é  o  suficiente  apenas 

conquistar o poder de Estado é necessário exercê-lo para torná-lo mais eficiente no 

atendimento ao cidadão.

Partindo da idéia que a modernidade também visa à liberdade humana contra 

qualquer forma de opressão e exclusão, fica claro que a cidadania plena não se 

limita à garantia por lei e ao crescimento econômico.

A cidadania plena é uma cidadania mais exigente que cria direitos e novos 

espaços  de  exercício  da  cidadania.  Existe  um  consenso  quanto  ao  valor  da 

cidadania, porém ela pode ser entendida de varias formas. Para uma perspectiva 

teórica, cidadania é:
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(...)  a  capacidade  conquistada  por  alguns  indivíduos,  ou  (no  caso  de  uma 
democracia  efetiva)  por  todos  indivíduos,  de  se  apropriarem  dos  bens 
socialmente criados,  de atualizarem todas as potencialidades de realização 
humanas  abertas  pela  vida  social  em  cada  contexto  historicamente 
determinado.(COUTINHO,1997, p. 146)

Portanto é possível afirmar que a cidadania é construída permanentemente a 

medida que o indivíduo dar significado ao seu pertencimento a uma sociedade em 

cada fase histórica, no entanto apesar  de haver um consenso em torno do valor  da 

cidadania , ela pode ser compreendida de varias formas:

Segundo  Adela  Cortina  (1997),  existem  dimensões  complementares  da 

cidadania: 

• Cidadania política- participação numa comunidade política.

• Cidadania econômica- justiça como exigência ética (da sociedade de bem 

estar À sociedade justa.)

• Cidadania  econômica-  a  empresa  cidadã,  ética  e  a  transformação  da 

economia:  os  trabalhadores  do  saber,  o  terceiro  setor  (privado,  porem 

publico.)

• Cidadania civil- a sociedade civil e a civilidade, civilização. Valores cívicos: 

liberdade, igualdade, respeito ativo, solidariedade, dialogo.

• Cidadania  intercultural-  multiculturalidade,  interculturalidade, 

transculturalidade.  A  interculturalidade  como  projeto  ético  e  político 

(miséria do etnocentrismo) A questão da identidade.

Diante de um contexto globalizado,  o conceito  de cidadania vem sofrendo 

modificações em função do fato de que vivemos em um planeta fisicamente limitado. 

No mundo atual, o conceito de cidadania envolve um grande conjunto de direitos 

civis não mais restrito aos tradicionais padrões relacionados ao estado- nação e sim 

produzidos no sentido global.

 A noção de cidadania planetária ou cidadania global baseia-se numa visão 

unificadora do planeta e de uma sociedade mundial.  “Cidadania planetária é uma 

expressão adotada para expressar um conjunto de princípios,  valores,  atitudes e 

comportamentos  que  demonstra  uma  nova  concepção  de  terra  como  única 

comunidade”. (LEONARDO BOFF, 1995.)
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Logo,  é possível  concluir  que o conceito  de cidadania planetária surge da 

união  da  concepção  de  conscientização  de  seus  direitos  por  parte  do  cidadão, 

considerando o respeito à vida e a defesa do direito a mesma em um mundo sem 

fronteiras geográficas nem políticas. 

Ecocidadania  ou  cidadania  planetária  é  um  conceito  utilizado  para 
expressar  a  inserção  da  ética  ecológica  e  seus  desdobramentos  no 
cotidiano,  em  um  contexto  que  possibilita  a  tomada  de  consciência 
individual  e  coletiva  das  responsabilidades  tanto  locais  e  comunitárias 
quanto globais, tendo como eixo central o respeito à vida e a defesa do 
direito a esta em um mundo sem fronteiras geopolíticas. Nesse conceito, 
amplia-se o destaque ao sentimento de pertencimento a humanidade e a 
um planeta único. (LOUREIRO, 2005, p.76).

Uma  das  características  que  marcou  o  final  do  séc.  XX  foi  a  chamada 

globalização, fenômeno impulsionado principalmente pela tecnologia que se tornou 

irreversível  em nossas  vidas.  No  entanto  pode-se  perceber  que  a  desigualdade 

social  é  um  dos  efeitos  causados  por  esse  processo  chamado  Globalização 

capitalista.

Existe,  porém  a  globalização  da  cidadania  realizada  pela  organização  da 

sociedade civil e pelas ONG’s e é uma resposta que a sociedade civil tem dado a 

globalização capitalista no sentido de abrir  novos caminhos para educação, para 

cultura e também para ciência.

Um dos marcos da globalização da cidadania foi o Fórum Global 92 e hoje 

esta sendo o debate em torno da carta da terra. 

A  globalização  da  sociedade  civil  possibilita  novos  movimentos  sociais, 

políticos  e  culturais  ativando  a  troca  de  experiências  entre  os  mesmos  e 

questionando a desigualdade dentro dos Estados-nação. 

Para  alguns  estudiosos  do  assunto,  a  globalização  da  cidadania  já  foi 

alcançada, para outros ainda falta muito e o processo é lento, o que se ouve falar é 

que na visão de muitos educadores devemos Educar para uma cidadania global, 

mas que tipo de globalização?

Diante  da  ambigüidade  do  termo  global,  prefere-se  falar  de  cidadania 
planetária  e  não  cidadania  global.  Além  do  mais,  deseja-se  realçar  o 
pertencimento ao planeta e não ao processo de globalização. O conceito 
de  cidadania  global  estaria  muito  mais  ligado  ao  recente  processo  de 
globalização  provocado  pelos  avanços  tecnológicos,  enquanto 
planetaridade continua sendo um desejo, um sonho que vem de muito mais 
longe. A diferença é que hoje “dadas às ameaças que pesam sobre todos 
nós, a terra ganhou uma nova centralidade. (BOFF, 1995, p.10).
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A educação para a consciência de uma cidadania planetária deve valorizar 

uma cultura de paz, de inclusão e de integração entre os povos, considerando as 

diferenças  e  as  semelhanças  das  mais  variadas  regiões  da  terra,  ou  melhor, 

valorizar uma relação de interdependência entre os humanos. Para isso temos que 

ter uma educação voltada para ética e para justiça ecológica.

Para  Francisco  Gutiérrez  (1997,  p.41)  educar  para  a  cidadania  planetária 

supõe o desenvolvimento de novas capacidades, tais como:

• sentir, intuir, vibrar emocionalmente(emocionar);

• imaginar, inventar, criar e recriar;

• relacionar e interconectar-se, auto organizar-se;

• informar-se, comunica-se, expressar-se;

• localizar, processar e utilizar a imensa informação da cadeia global

• buscar causas e prever conseqüências

• criticar,avaliar,sistematizar e tomar decisões

• pensar em totalidades(holisticamente)

2.1 SUSTENTABILIDADE

Uma  educação  para  cidadania  planetária  é  diretamente  articulada  com  a 

cultura da sustentabilidade, biocultura, da cultura da convivência harmônica entre os 

seres vivos e entre estes e a natureza.

A cultura da sustentabilidade deve nos levar a saber selecionar o que é 
realmente sustentável em nossas vidas, em contato com a vida dos outros. 
Só assim seremos cúmplices nos processos de promoção de vida. Criar 
vida é  portanto  criar  a  cultura  da sustentabilidade.  (GUTIÉRREZ,  1997, 
p.76)

Com  o  crescimento  cada  vez  maior  do  desenvolvimento  econômico  que 

valoriza  o  aumento  da  riqueza  desprezando  o  meio  ambiente,  surge  então  a 

discussão  sobre  como  impulsionar  esse  desenvolvimento  das  nações  com  uma 

exploração racional dos recursos naturais, o que parece estar longe de chegar a um 

consenso.
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Porém  é  certo  que  a  sociedade  precisa  impor  regras  ao  crescimento,  à 

exploração e a distribuição dos recursos naturais de modo a garantir as condições 

de vida no planeta.

 A  Comissão  Mundial  Sobre  o  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  definiu 

desenvolvimento  sustentável  como  o  “desenvolvimento  que  satisfaz  as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades.”

Muitos  questionam  essa  definição  por  considerá-la  ambígua  porque 

desenvolvimento pode ser entendido como sinônimo de crescimento e crescimento 

sustentável  é  uma  contradição,  pois  nenhum  elemento  físico  pode  crescer 

indefinidamente.

Em outra proposta apresentada pelo Programa das Nações Unidas para o 

Meio ambiente (Pnuma), o termo Desenvolvimento sustentável significa “melhorar a 

qualidade  de  vida  humana  dentro  dos  limites  da  capacidade  de  suporte  dos 

ecossistemas.”

Segundo  o  Pnuma  uma  sociedade  sustentável  é  aquela  que  vive  em 

harmonia com nove princípios interligados apresentados a seguir:

1-Respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos

2-Melhorar a qualidade da vida humana

3-Conservar a vitalidade e a diversidade do Planeta Terra

4-Minimizar o esgotamento de recursos não renováveis

5-Permanecer nos limites de capacidade de suporte do Planeta Terra

6-Modificar atitudes e praticas pessoais

7-Permitir que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente

8-Gerar  uma  estrutura  nacional  para  a  integração  de  desenvolvimento  e 

conservação

 9-Constituir uma aliança global

Esses noves princípios podem e devem começar ser exercitado por crianças 

e jovens do ensino fundamental dentro da escola e na sua comunidade, para que no 

futuro  tornem-se  cidadãos  conscientes  de  seus  direitos  e  deveres  diante  da 

sociedade e de seu próximo.

23



Pelas regras da legislação no Brasil, muitas decisões podem ser tomadas 
localmente  quando  dizem  respeito  ao  município,  especialmente  à  área 
urbana.  Por isso será útil  para o aluno,  e principalmente para a escola 
como instituição,  conhecer os limites definidos pela prefeitura para área 
urbana. E também conhecer minimamente as leis, as restrições, as regras 
que deveriam ser obedecidas em cada parte do município, especialmente 
na  comunidade  com  a  qual  interage  diretamente.  Isso  certamente 
proporcionara boas ocasiões de trabalhar a participação e a cidadania com 
os  alunos,  oferecer  exemplos  do  exercício  de  valores  em  tomadas  de 
decisão individuais, coletivas e institucionais. (BRASIL, 1997, p. 33-34).

Podemos dizer que a educação para a cidadania está apenas começando e 

que ela deve nos levar para uma educação para cidadania planetária e porque não 

uma  educação  para  cidadania  cósmica.  São  muitos  os  desafios  tanto  para  os 

educadores  quanto  para  os  responsáveis  pelos  sistemas  educacionais.  Os 

currículos escolares deveram incluir, desde as séries iniciais, não apenas o estudo 

do ambiente natural, mas também o entorno dele, os contextos urbanos a história da 

terra e do universo.

 

2.2 DIVERSIDADE

Não podemos falar em sustentabilidade sem falar em diversidade biológica ou 

biodiversidade,

O  empobrecimento  cada  vez  mais  rápido  da  diversidade  da  vida  tem 

preocupado cientistas e ativistas dos movimentos de proteção ao meio ambiente. 

Acredita-se que quanto mais simples tornar-se a biodiversidade, com a extinção das 

espécies, pior será a qualidade de vida humana.

A Constituição Brasileira (Art.225, Inciso 1º, Item II) aborda o assunto:

Preservar  a  diversidade e a integridade do patrimônio  genético do País  e 

fiscalizar as entidades dedicadas á pesquisa e manipulação de material genético.

Enfim, garante-se, às gerações de hoje e de amanhã acesso à diversidade 

acumulada e revelada acerca da história da natureza e da sociedade no planeta 

Terra.
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CAPÍTULO  3  A  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  PARA  A  CIDADANIA  COMO 
CONTEXTO DAS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO OS PCN’S.

O papel da escola com o tema meio ambiente é formar cidadãos conscientes, 

aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de modo comprometido 

com a vida, com o bem estar de cada um e da sociedade e cabe a ela procurar 

meios adequados para facilitar esse processo.

Segundo Comênio (apud REVISTA NOVA ESCOLA, out/2003) em seus dez 

mandamentos para ensinar e aprender com facilidade, a educação da juventude se 

processará facilmente se:

• Começar cedo, antes da corrupção das inteligências.

• Se fizer com a devida preparação dos espíritos.

• Proceder das coisas gerais para as particulares.

• E das coisas mais fácies para as mais difíceis.

• Se ninguém for demasiado sobrecarregado com trabalhos escolares

• Se tudo proceder lentamente.

• E se os espíritos não forem constrangidos a fazer nada mais que aquilo 

que desejam fazer  espontaneamente,  segundo a idade e por  efeito  do 

método.

• Se todas as coisas forem ensinadas, colocando-as imediatamente sob os 

sentidos.

• E fazendo ver a utilidade imediata.

• E se tudo se ensinar sempre com um só e o mesmo método.

                                                                    

Um dos primeiros pedagogos da história nasceu em 1592 na antiga Boêmia, 

hoje república Tcheca. Nos seus mandamentos já é possível perceber algumas das 

preocupações  que até  hoje  inquieta  nossos  educadores  e  os  responsáveis  pelo 

sistema de educação. Nos mandamentos 1,8 e 9 fala-se que o aprendizado deve 

começar  cedo  e  que  as  coisas  ensinadas  devem  ser  colocadas  em  prática 

imediatamente e é o que os PCN’s recomendam para o ensino do tema transversal 

meio ambiente.
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O  professor  deve,  sempre  que  possível,  possibilitar  a  aplicação  dos 
conhecimentos à realidade local, para que o aluno se sinta potente, com 
uma contribuição a dar, por pequena que seja, para que possa exercer sua 
cidadania desde cedo. (BRASIL., 1997, p.77-78)

Segundo  o  sociólogo  Émile  Durkheim,  em cada  aluno  existem dois  seres 

inseparáveis, porém distintos, um ele chamou de individual. Essa parte do sujeito 

para ele é formada pelos estados mentais de cada pessoa. O outro lado do aluno 

seria  então  algo  formado  por  um  sistema  de  idéias  que  exprimem,  dentro  das 

pessoas, a sociedade de que fazem parte. Daí a grande importância da educação na 

formação  dos  alunos  segundo  a  concepção  durkheimiana,  também chamada de 

funcionalista.

No entanto para Paulo Freire, o mais célebre educador brasileiro, defendia 

como  objetivo  maior  da  educação  a  conscientização  do  aluno  e  propunha  uma 

prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos.

Esses  dois  grandes  nomes  podem ter  suas  divergências  de  pensamento, 

porém a importância que o primeiro dava ao processo educativo como formador do 

ser social,  aliado a concepção do segundo de ser a conscientização do aluno o 

maior objetivo da educação, nos remete aos objetivos Gerais de meio ambiente para 

o ensino fundamental (BRASIL, 1997, p.54-55):

-Conhecer e compreender, de modo integrado e sistêmico, as noções básicas 

relacionadas ao meio ambiente; 

-adotar posturas na escola, em casa e em sua comunidade que os levem a 

interações construtivas, justa e ambientalmente sustentáveis;

-observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo 

crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo reativo e 

propositivo para garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida;

- 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;
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-perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando 

posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico 

e cultural;

-Identificar-se como parte integrante da natureza, percebendo os processos 

pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e 

respeitosa em relação ao meio ambiente. 

Os temas ambientais nunca foram tão discutidos em universidades, escolas, 

ONGs, nos ambientes de trabalho e até dentro de casa.  A ordem é diminuir  os 

impactos  negativos  do ser  humano sobre o mundo,  conscientizando as pessoas 

para evitar um colapso global, que é uma ameaça cada vez mais real.

Felizmente  muitos  professores  estão  desenvolvendo  essa  mentalidade  e 

aplicando  esses  conceitos  e  trabalhando  de  forma  consistente  e  contínua  em 

educação ambiental. 

A  maior  preocupação  do  professor  deve  ser  a  de  desenvolver  valores, 

atitudes e posturas éticas, pois os conceitos necessários para tratar de assuntos 

ambientais são aprendidos em outras disciplinas. 

A questão do lixo, por exemplo, vem sendo apontada pelos ambientalistas 

como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade e um dos 

principais  pontos de discussão dos programas de educação ambiental  na escola 

brasileira.  No  entanto  apesar  de  se  tratar  de  um  tema  complexo,  muitos  dos 

programas de educação ambiental nas escolas se dedicam apenas a coleta seletiva 

do lixo, abandonando a perspectiva de uma reflexão crítica sobre o assunto.

No  entanto,  apesar  da  complexidade  do  tema,  muitos  programas  de 
educação ambiental na escola são implementados de modo reducionista, já 
que, em função da reciclagem, desenvolve apenas a coleta seletiva de lixo, 
em detrimento de uma reflexão crítica e abrangente a respeito dos valores 
culturais da sociedade de consumo, do consumismo, do industrialismo, do 
modo de produção capitalista e dos aspectos políticos e econômicos da 
questão do lixo. (LAYRARGUES, 2005, p.180)

Devido à amplitude da temática meio ambiente é grande a dificuldade de se 

determinar os conteúdos que melhor qualifique os alunos nesse universo, no entanto 

os  PCN’s  aconselham  a  seleção  dos  conteúdos  segundo  os  seguintes  critérios 

(BRASIL, 1997, p.57):
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-importância  dos  conteúdos  para  uma  visão  integrada  da  realidade, 

especialmente sob o ponto de vista socioambiental:

- capacidade de apreensão e necessidade de introdução de hábitos e atitudes 

já no estágio de desenvolvimento em que se encontram;

-possibilidade de desenvolvimento de procedimentos e valores básicos para o 

exercício pleno da cidadania.

Os conteúdos foram reunidos em três blocos gerais:

-Os ciclos da natureza;

-Sociedade e meio ambiente;eo

-Manejo e conservação ambiental

O  conteúdo  do  bloco  Os  Ciclos  da  Natureza  deve  demonstrar  que  as 

transformações  da  natureza  são  constantes  e  permitem  a  recomposição  dos 

elementos necessários a vida. Porém a ação humana pode acelerar ou interromper 

esse processo.

Dentro desse bloco os alunos devem conhecer a importância da água para a 

vida e a história dos povos, o valor que a matéria orgânica tem para o saneamento e 

o risco da transmissão de substâncias tóxica nas cadeias alimentares.

O segundo bloco de conteúdos, Sociedade e Meio Ambiente, fala da relação 

do homem com o meio em que vive seja ele de trabalho, cultural ou social. Qual a 

influencia  do  meio  ambiente  nessa  relação?Nesse  bloco  podemos  discutir  a 

importância  do  exercício  da  cidadania.  Que  normas  e  regras  mais  importantes 

regulam as atividades humanas na região, impondo deveres e garantindo direitos? 

Há problemas que os alunos ou a escola poderiam ajudar a resolver? (BRASIL, 

1997, p.60)

Os PCN’s indicam os seguintes conteúdos para trabalhar esse bloco:

-a diversidade cultural e a diversidade ambiental;

- os limites da ação humana em termos quantitativos e qualitativos;

-as principais características do ambiente e/ou paisagem da região em que se 

vive;  as relações pessoais  e  culturais  dos alunos e de sua comunidade com os 

elementos dessa paisagem;

-  as  diferenças  entre  ambientes  preservados  e  degradados,  causas  e 

conseqüências  para  a  qualidade  de  vida  das  comunidades,  desde  o  entorno 
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imediato até de outros povos que habitam a região e o planeta,  bem como das 

gerações futuras;

- a interdependência ambiental entre as áreas urbana e rural.

Dentro desses conteúdos o professor pode explorar o conceito de cidadania 

como  algo  que  se  constrói  permanentemente  e  que  reside  na  capacidade  de 

estabelecer  práticas democráticas cotidianas,  de promover uma escola capaz de 

levar o aluno a refletir criticamente sobre o seu ambiente de vida.

Sem pretender indicar uma fórmula mágica para o exercício da cidadania no 

contexto  ambiental,  vamos  aqui  analisar  alguns  aspectos  importante  a  serem 

pensados:

• A educação ambiental é o caminho mais importante para obter mudanças 

comportamentais em relação ao meio ambiente e os direitos dos cidadãos;

• A  responsabilidade  do  individuo  dentro  da  comunidade  deve  ser 

esclarecida,  ao  invés  de  atribuir  tudo  a  um  sujeito  idealizado  como 

ecologicamente correto;

• É necessário se criar projetos que articulem o trabalho escolar ao trabalho 

comunitário, buscando-se o conhecimento, a reflexão e a ação concreta 

sobre o ambiente em que se vive;e

• É necessário nos organizarmos em associações de moradores, entidades 

filantrópicas, ONG’s para ganharmos força diante dos problemas que são 

bastante  complexos e por  último,  estarmos cientes dos nossos direitos 

garantidos pela constituição de 1988 de reivindicar um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado.

O último bloco ‘Manejo e conservação ambiental’  além de lembra-nos dos 

principais  fatos  a  respeito  da  natureza,  deixa  claro  que  o  ser  humano  é  parte 

indissociável da mesma e propõe que sejam abordados os seguintes itens:

• o manejo e a conservação da água;

• a necessidade e formas de tratamento e detritos humanos;

• a necessidade e as formas de coleta e destino do lixo;

• as formas perceptíveis e imperceptíveis de poluição do ar, da água, do 

solo, e poluição sonora
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• noções de manejo e conservação do solo

• noções sobre procedimentos adequados com plantas e animais; cuidados 

com a saúde;

• a  necessidade  e  as  principais  formas  de  preservação,  conservação, 

recuperação e reabilitação ambientais, de acordo com a realidade local;

• alguns processos simples de reciclagem e reaproveitamento de matérias;

• os  cuidados  necessários  para  o  desenvolvimento  das  plantas  e  dos 

animais;

• os  procedimentos  corretos  com dejetos  humanos  nos  banheiros  e  em 

lugares onde não haja instalações sanitárias;

• as práticas que evitam desperdícios no uso cotidiano de recursos como 

água, energia e alimentos;e

• a valorização de formas conservativas de extração, transformação e uso 

dos recursos naturais.

A escola, como um dos segmentos que compõe a sociedade contemporânea 

é  conclamada  a  atuar  como  espaço  de  discussão  e  formação  de  consciência 

ambiental.  É fundamental trabalhar a sensibilização dos alunos para as questões 

ambientais,  desenvolvendo-lhes o senso crítico,  colocando-os como participantes, 

agentes  capazes  de  tomar  decisões  e  cidadãos  que  vão  ponderar  sobre  as 

conseqüências  de  seus  atos  e  exigir  o  cumprimento  do  direito  de  possuir  um 

ambiente equilibrado e adequado à saúde. 

As  orientações  contidas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN’s) 

ratificam os objetivos da Educação Ambiental, além de colocar a Cidadania como 

eixo norteador da prática escolar: “O papel fundamental da educação... aponta para 

a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos.” 

(BRASIL, 1998, p.6). 

As questões ambientais representam um dos fundamentos para a formação 

da cidadania e o que se pretende em relação à Educação Ambiental é que esta seja 

abrangente, interdisciplinar e que trabalhe a noção de cidadania ativa. De acordo 

com os PCN’S, o cidadão que se quer ver emergindo de um trabalho sistematizado 

de Educação Ambiental  é  aquele  preocupado e comprometido com o  bem-estar 

sócio-ambiental:
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A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para 
a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar 
de cada um e da sociedade local e global. (BRASIL, 1998, p. 187).

No mesmo documento, o capítulo que trata da Educação Ambiental faz outras 

referências à relação desta com a Cidadania. Segundo os autores, um trabalho de 

qualidade  no  âmbito  da  Educação  Ambiental  acarreta  mudanças  de  valores 

permeados pela Cidadania: “... quando bem realizada, a Educação Ambiental leva a 

mudança de comportamento pessoal e a atitudes e valores de cidadania que podem 

ter importantes conseqüências sociais.” (idem, p.182).

A modificação na atitude dos estudantes em relação ao assunto não somente 

propicia  o  exercício  da  cidadania  no  espaço  escolar,  como  também  auxilia  no 

engajamento dos mesmos na adoção de costumes que propiciarão a melhoria das 

condições do meio ambiente.

Em entrevista a revista nova escola, Yves de La Taille, professor do instituto 

de psicologia da Universidade de São Paulo, Especialista em psicologia Moral e Co-

autor  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN’s)  sobre  temas  transversais, 

além de ganhador do premio jabuti  de 2007 na categoria Educação, Psicologia e 

Psicanálise, com o livro Moral e ética, Dimensões Educacionais e afetivas, indica 

caminhos para trabalhar temas transversais no ambiente escolar. Segundo ele: 
A dimensão moral da criança tem de ser tratada desde a pré-escola e se 
estender por toda a trajetória do aluno. O trabalho pode ser feito de forma 
simples ou sofisticada, não importa: o que a escola não pode é silenciar. 
Décadas atrás, tiraram a disciplina Educação Moral e cívica do currículo. É 
bom que ela tenha sido eliminada por causa de sua ligação com a ditadura 
militar, mas o problema é que não colocaram nada no lugar. Moral, ética e 
cidadania se aprendem, não são espontâneas. (REVISTA NOVA ESCOLA, 
junho/julho 2008, p. 26-28)

Quando falamos de Educação Ambiental  não podemos deixar de falar  em 

cidadania,  porque uma esta  diretamente  relacionada à  outra,  caminhando  juntas 

para vencer  o desafio de educar para impregnar  de sentido as práticas,  os atos 

cotidianos.

Assim,  a  Educação  Ambiental  se  constitui  numa  forma  abrangente  de 

educação,  que  se  propõe  atingir  todos  os  cidadãos,  através  de  um  processo 

pedagógico  participativo  permanente  que  procura  incutir  no  educando  uma 

consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo-se como crítica 

a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais.
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 Contudo, o relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início 

com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado numa forte 

pressão  exercida  sobre  os  recursos  naturais.  Atualmente,  são  comuns  a 

contaminação  dos  cursos  de  água,  a  poluição  atmosférica,  a  devastação  das 

florestas,  a  caça  indiscriminada  e  a  redução  ou  mesmo destruição  dos  habitats 

faunísticos, além de muitas outras formas de agressão ao meio ambiente.

Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do 

homem  em  relação  à  natureza,  no  sentido  de  promover  sob  um  modelo  de 

desenvolvimento sustentável (processo que assegura uma gestão responsável dos 

recursos do planeta de forma a preservar os interesses das gerações futuras e, ao 

mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais), a compatibilização de 

práticas econômicas e conservacionistas, com reflexos positivos evidentes junto à 

qualidade de vida de todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola, como um dos segmentos que compõe a sociedade contemporânea 

é  convocada  a  atuar  como  espaço  de  discussão  e  formação  de  consciência 

ambiental.  É fundamental trabalhar a sensibilização dos alunos para as questões 

ambientais,  desenvolvendo-lhes o senso crítico,  colocando-os como participantes, 

agentes  capazes  de  tomar  decisões  e  cidadãos  que  vão  ponderar  sobre  as 

conseqüências  de  seus  atos  e  exigir  o  cumprimento  do  direito  de  possuir  um 

ambiente equilibrado e adequado à saúde.   O fruto dessas discussões deve ser 

colocado  em práticas  dentro  da  própria  instituição  para  dar  sentido  ao  trabalho 

realizado em sala de aula e também para sedimentar os conhecimentos, mostrando 

aos alunos que é possível a mudança de atitude e que os resultados são positivos e 

gratificantes para todos. A escola deve trabalhar junto à comunidade porque uma é 

inseparável da outra.

A crise ambiental é uma realidade cada vez mais próxima e a escola não é 

neutra a essa problemática, mas precisa aprimorar suas praticas e dar maior ênfase 

a esse norte. A educação ambiental para a cidadania deve ser trabalhada em sala 

de aula desde a pré-escola, não é algo que se aprende sozinho, deve ser estimulado 

na criança desde cedo. 

Assim, a partir da década de setenta emergiram em todo o mundo discussões 

acerca da Educação Ambiental,  e tais  discussões vêm ganhando espaço com o 

passar dos anos. E, como não poderia deixar de ser, um desses espaços é a escola. 

Dessa maneira,  urge uma reformulação no sistema educativo,  a  partir  de  novas 

práticas  pedagógicas  que  sejam  promotoras  de  sujeitos  de  ação  e  não  de 

adaptação, de cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel no mundo. 

Dessa forma,  criou-se,  no  mundo inteiro,  um consenso mundial  de que o 

nosso futuro, enquanto homens e mulheres organizados em sociedade depende das 

relações  estabelecidas  entre  os  homens  e  os  recursos  naturais.  Inicialmente,  a 

Educação Ambiental apresentava um caráter preservacionista, com ações voltadas 

apenas para o cuidado com a natureza, mas hoje sabemos que ela não se limita 

simplesmente às modificações ambientais, ela possui um caráter social  e político 

que não podem ser negados, uma vez que o ambiente é um todo complexo. 
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Nesse  processo,  a  Educação  Ambiental  vem  adquirindo  uma  grande 

importância no mundo, sendo hoje pertinente que os currículos escolares busquem 

desenvolver práticas pedagógicas ambientalizadas. Assuntos como ética, estética, 

respeito e cidadania planetária devem estar presentes diariamente na rotina da sala 

de aula. 

Como perspectiva educativa, a Educação Ambiental deve estar presente no 

currículo  de  todas  as  disciplinas,  uma vez  que permite  a  análise  de  temas que 

enfocam as relações entre a humanidade, o meio natural e as relações sociais, sem 

deixar de lado suas especificidades. 

É necessário ter claro que a Educação Ambiental não deve estar presente no 

currículo escolar como uma disciplina, porque ela não se destina a isso, mas sim 

como um tema que permeia todas as relações e atividades escolares,  buscando 

desenvolver-se de maneira interdisciplinar, conforme preconiza o Plano Nacional de 

Educação Ambiental - Lei 9795/99. 

Portanto,  a dimensão ambiental  traz a necessidade de uma rica orquestra 

musical,  uma vez que a educação ambiental  deve ser entendida como educação 

política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça 

social,  cidadania nacional  e planetária,  autogestão e ética nas relações sociais e 

com a natureza.

Deste  modo,  a  escola  ao  propor  o  desenvolvimento  do  currículo  escolar 

voltado para a questão ambiental,  deve proporcionar  a participação de todos no 

processo de sua construção execução, tendo os alunos como sujeitos do processo. 

Os  conteúdos  precisam  ser  revistos  para  que  os  mesmos  convirjam  entre  as 

disciplinas  de  forma  interdisciplinar,  além  de  terem  sua  importância  dentro  da 

Educação Ambiental.

Na  verdade,  a  Educação  Ambiental  precisa  ser  entendida  como  uma 

importante aliada do currículo escolar na busca de um conhecimento integrado que 

supere a fragmentação tendo em vista o conhecimento de emancipação. Uma vez 

que,  segundo  Sato,  a  Educação  Ambiental  “sustenta  todas  as  atividades  e 

impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais dos seres humanos” 

(SATO, 2002,  p.  24).  Sendo assim,  apresenta-se como uma peça importante  no 

currículo escolar.
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ANEXO 1 A CARTA DA TERRA

PREÂMBULO

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em 

que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada 

vez  mais  interdependente  e  frágil,  o  futuro  enfrenta,  ao  mesmo tempo,  grandes 

perigos e grandes promessas. Para seguir  adiante,  devemos reconhecer que, no 

meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família 

humana  e  uma  comunidade  terrestre  com um destino  comum.  Devemos  somar 

forças  para  gerar  uma  sociedade  sustentável  global  baseada  no  respeito  pela 

natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da 

paz.  Para  chegar  a  este  propósito,  é  imperativo  que  nós,  os  povos  da  Terra, 

declaremos  nossa  responsabilidade  uns  para  com  os  outros,  com  a  grande 

comunidade da vida, e com as futuras gerações.

Terra, Nosso Lar

A humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, 

está viva com uma comunidade de vida única.  As forças da natureza fazem da 

existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições 

essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade 

da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera 

saudável  com todos  seus  sistemas ecológicos,  uma rica  variedade de plantas  e 

animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global com seus 

recursos finitos é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da 

vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado.

A Situação Global

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação 

ambiental,  redução  dos  recursos  e  uma  massiva  extinção  de  espécies. 

Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão 
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sendo divididos eqüitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A 

injustiça,  a  pobreza,  a  ignorância  e  os  conflitos  violentos  têm aumentado  e  são 

causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana 

tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As bases da segurança global 

estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.

Desafios Para o Futuro

A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos 

outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias 

mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos 

entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento 

humano  será  primariamente  voltado  a  ser  mais,  não  a  ter  mais.  Temos  o 

conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos 

impactos  ao  meio  ambiente.  O  surgimento  de  uma  sociedade  civil  global  está 

criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano.

Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão 

interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes.

Responsabilidade Universal

Para  realizar  estas  aspirações,  devemos decidir  viver  com um sentido  de 

responsabilidade universal, identificando-nos com toda a comunidade terrestre bem 

como com nossa comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações 

diferentes e de um mundo no qual a dimensão local e global estão ligadas. Cada um 

compartilha  da  responsabilidade  pelo  presente  e  pelo  futuro,  pelo  bem-estar  da 

família humana e de todo o mundo dos seres vivos.  O espírito de solidariedade 

humana  e  de  parentesco  com  toda  a  vida  é  fortalecido  quando  vivemos  com 

reverência  o  mistério  da  existência,  com  gratidão  pelo  dom  da  vida,  e  com 

humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza.

Necessitamos com urgência de uma visão compartilhada de valores básicos 

para proporcionar um fundamento ético à comunidade mundial emergente. Portanto, 

juntos  na esperança,  afirmamos os seguintes  princípios,  todos  interdependentes, 

visando um modo de vida sustentável como critério comum, através dos quais a 

39



conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos, e instituições 

transnacionais será guiada e avaliada.

PRINCÍPIOS

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA

1. Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade.
a. Reconhecer que todos os seres são interligados e cada forma de vida tem 

valor, independentemente de sua utilidade para os seres humanos.

b.  Afirmar  a  fé  na  dignidade  inerente  de  todos  os  seres  humanos  e  no 

potencial intelectual, artístico, ético e espiritual da humanidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
a.  Aceitar  que,  com  o  direito  de  possuir,  administrar  e  usar  os  recursos 

naturais vem o dever de impedir o dano causado ao meio ambiente e de proteger os 

direitos das pessoas.

b.  Assumir  que  o  aumento  da  liberdade,  dos  conhecimentos  e  do  poder 

implica responsabilidade na promoção do bem comum.

3.  Construir  sociedades  democráticas  que  sejam  justas,  participativas, 
sustentáveis e pacíficas.

a.  Assegurar  que  as  comunidades  em  todos  níveis  garantam  os  direitos 

humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade 

de realizar seu pleno potencial.

b. Promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução 

de uma subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável.

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.
a.  Reconhecer  que a liberdade de ação de cada geração é  condicionada 

pelas necessidades das gerações futuras.

b. Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que apóiem, 

em longo prazo, a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra.
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II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com 
especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais 
que sustentam a vida.

a.  Adotar  planos  e  regulamentações  de  desenvolvimento  sustentável  em 

todos os níveis que façam com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam 

parte integral de todas as iniciativas de desenvolvimento.

b. Estabelecer e proteger as reservas com uma natureza viável e da biosfera, 

incluindo terras selvagens e áreas marinhas, para proteger os sistemas de sustento 

à vida da Terra, manter a biodiversidade e preservar nossa herança natural.

c. Promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçadas.

d.  Controlar  e  erradicar  organismos  não-nativos  ou  modificados 

geneticamente que causem dano às espécies nativas, ao meio ambiente, e prevenir 

a introdução desses organismos daninhos.

e. Manejar o uso de recursos renováveis como água, solo, produtos florestais 

e vida marinha de forma que não excedam as taxas de regeneração e que protejam 

a sanidade dos ecossistemas.

f. Manejar a extração e o uso de recursos não-renováveis, como minerais e 

combustíveis  fósseis  de  forma  que  diminuam  a  exaustão  e  não  causem  dano 

ambiental grave.

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental 
e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução.

a. Orientar ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos 

ambientais mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva.

b. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta 

não causará dano significativo e fazer com que os grupos sejam responsabilizados 

pelo dano ambiental.

c.  Garantir  que  a  decisão  a  ser  tomada  se  oriente  pelas  conseqüências 

humanas globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance.

d. Impedir a poluição de qualquer parte do meio ambiente e não permitir o 

aumento de substâncias radioativas, tóxicas ou outras substâncias perigosas.
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e. Evitar que atividades militares causem dano ao meio ambiente.

7.  Adotar  padrões  de  produção,  consumo  e  reprodução  que  protejam  as 
capacidades  regenerativas  da  Terra,  os  direitos  humanos  e  o  bem-estar 
comunitário.

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e 

consumo  e  garantir  que  os  resíduos  possam  ser  assimilados  pelos  sistemas 

ecológicos.

b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais 

aos recursos energéticos renováveis, como a energia solar e do vento.

c.  Promover  o  desenvolvimento,  a  adoção  e  a  transferência  eqüitativa  de 

tecnologias ambientais saudáveis.

d. Incluir  totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no 

preço de venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as 

mais altas normas sociais e ambientais.

e.  Garantir  acesso universal  à assistência de saúde que fomente a saúde 

reprodutiva e a reprodução responsável.

f.  Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência 

material num mundo finito.

 

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e 
a ampla aplicação do conhecimento adquirido.

a.  Apoiar  a  cooperação  científica  e  técnica  internacional  relacionada  a 

sustentabilidade,  com  especial  atenção  às  necessidades  das  nações  em 

desenvolvimento.

b.  Reconhecer  e  preservar  os  conhecimentos  tradicionais  e  a  sabedoria 

espiritual em todas as culturas que contribuam para a proteção ambiental e o bem-

estar humano.

c. Garantir que informações de vital importância para a saúde humana e para 

a proteção ambiental, incluindo informação genética, estejam disponíveis ao domínio 

público.
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III. JUSTIÇA SOCIAL E ECONÔMICA

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.
a. Garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos 

solos não-contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos 

nacionais e internacionais requeridos.

b.  Prover  cada ser  humano de educação e recursos para assegurar  uma 

subsistência sustentável, e proporcionar seguro social e segurança coletiva a todos 

aqueles que não são capazes de manter-se por conta própria.

c.  Reconhecer  os  ignorados,  proteger  os  vulneráveis,  servir  àqueles  que 

sofrem, e permitir-lhes desenvolver suas capacidades e alcançar suas aspirações.

10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis 
promovam o desenvolvimento humano de forma eqüitativa e sustentável.

a. Promover a distribuição eqüitativa da riqueza dentro das e entre as nações.

b.  Incrementar  os recursos intelectuais,  financeiros,  técnicos e sociais  das 

nações em desenvolvimento e isentá-las de dívidas internacionais onerosas.

c.  Garantir  que todas as transações comerciais apóiem o uso de recursos 

sustentáveis, a proteção ambiental e normas trabalhistas progressistas.

d.  Exigir  que  corporações  multinacionais  e  organizações  financeiras 

internacionais  atuem  com  transparência  em  benefício  do  bem  comum  e 

responsabilizá-las pelas conseqüências de suas atividades.

11. Afirmar a igualdade e a eqüidade de gênero como pré-requisitos para o 
desenvolvimento  sustentável  e  assegurar  o  acesso  universal  à  educação, 
assistência de saúde e às oportunidades econômicas.

a. Assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com 

toda violência contra elas.

b. Promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida 

econômica,  política,  civil,  social  e  cultural  como  parceiras  plenas  e  paritárias, 

tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias.

c. Fortalecer as famílias e garantir  a segurança e a educação amorosa de 

todos os membros da família.
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12.  Defender,  sem  discriminação,  os  direitos  de  todas  as  pessoas  a  um 
ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde 
corporal e o bem-estar espiritual,  concedendo especial atenção aos direitos 
dos povos indígenas e minorias.

a. Eliminar a discriminação em todas suas formas, como as baseadas em 

raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem nacional, étnica ou 

social.

b. Afirmar o direito dos povos indígenas à sua espiritualidade, conhecimentos, 

terras e recursos, assim como às suas práticas relacionadas a formas sustentáveis 

de vida.

c.  Honrar  e  apoiar  os  jovens  das  nossas  comunidades,  habilitando-os  a 

cumprir seu papel essencial na criação de sociedades sustentáveis.

d. Proteger e restaurar lugares notáveis pelo significado cultural e espiritual.

IV. DEMOCRACIA, NÃO VIOLÊNCIA E PAZ

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-
lhes  transparência  e  prestação  de  contas  no  exercício  do  governo, 
participação inclusiva na tomada de decisões, e acesso à justiça.

a. Defender o direito de todas as pessoas no sentido de receber informação 

clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos os planos de desenvolvimento e 

atividades que poderiam afetá-las ou nos quais tenham interesse.

b.  Apoiar  sociedades  civis  locais,  regionais  e  globais  e  promover  a 

participação  significativa  de  todos  os  indivíduos  e  organizações  na  tomada  de 

decisões.

c. Proteger os direitos à liberdade de opinião, de expressão, de assembléia 

pacífica, de associação e de oposição.

d.  Instituir  o  acesso  efetivo  e  eficiente  a  procedimentos  administrativos  e 

judiciais independentes, incluindo retificação e compensação por danos ambientais e 

pela ameaça de tais danos.

e. Eliminar a corrupção em todas as instituições públicas e privadas.

f. Fortalecer as comunidades locais, habilitando-as a cuidar dos seus próprios 

ambientes, e atribuir responsabilidades ambientais aos níveis governamentais onde 

possam ser cumpridas mais efetivamente.
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14.  Integrar,  na  educação  formal  e  na  aprendizagem  ao  longo  da  vida,  os 
conhecimentos,  valores  e  habilidades  necessárias  para  um  modo  de  vida 
sustentável.

a.  Oferecer  a  todos,  especialmente  a  crianças  e  jovens,  oportunidades 

educativas  que  lhes  permitam  contribuir  ativamente  para  o  desenvolvimento 

sustentável.

b.  Promover  a  contribuição  das  artes  e  humanidades,  assim  como  das 

ciências, na educação para sustentabilidade.

c. Intensificar o papel dos meios de comunicação de massa no sentido de 

aumentar a sensibilização para os desafios ecológicos e sociais.

d.  Reconhecer  a  importância  da  educação  moral  e  espiritual  para  uma 

subsistência sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.
a.  Impedir  crueldades  aos  animais  mantidos  em  sociedades  humanas  e 

protegê-los de sofrimentos.

b. Proteger animais selvagens de métodos de caça, armadilhas e pesca que 

causem sofrimento extremo, prolongado ou evitável.

c. Evitar ou eliminar ao máximo possível a captura ou destruição de espécies 

não visadas.

16. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz.
a. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação 

entre todas as pessoas, dentro das e entre as nações.

b. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a 

colaboração na resolução de problemas para manejar e resolver conflitos ambientais 

e outras disputas.

c. Desmilitarizar os sistemas de segurança nacional até chegar ao nível de 

uma  postura  não-provocativa  da  defesa  e  converter  os  recursos  militares  em 

propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica.

d.  Eliminar  armas  nucleares,  biológicas  e  tóxicas  e  outras  armas  de 

destruição em massa.
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e. Assegurar que o uso do espaço orbital  e cósmico mantenha a proteção 

ambiental e a paz.

f. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo 

mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a Terra e com a 

totalidade maior da qual somos parte.

O CAMINHO ADIANTE

Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um 

novo começo. Tal renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para 

cumprir esta promessa, temos que nos comprometer a adotar e promover os valores 

e objetivos da Carta.

Isto requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de 

interdependência global  e de responsabilidade universal.  Devemos desenvolver e 

aplicar com imaginação a visão de um modo de vida sustentável aos níveis local, 

nacional, regional e global. Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa, e 

diferentes  culturas  encontrarão  suas  próprias  e  distintas  formas de  realizar  esta 

visão. Devemos aprofundar expandir o diálogo global gerado pela Carta da Terra, 

porque temos muito que aprender a partir da busca iminente e conjunta por verdade 

e sabedoria.

A vida muitas  vezes envolve tensões entre  valores importantes.  Isto pode 

significar  escolhas  difíceis.  Porém,  necessitamos  encontrar  caminhos  para 

harmonizar  a  diversidade  com a  unidade,  o  exercício  da  liberdade  com  o  bem 

comum, objetivos de curto prazo com metas de longo prazo. Todo indivíduo, família, 

organização e comunidade têm um papel vital a desempenhar. As artes, as ciências, 

as religiões, as instituições educativas, os meios de comunicação, as empresas, as 

organizações não-governamentais e os governos são todos chamados a oferecer 

uma  liderança  criativa.  A  parceria  entre  governo,  sociedade  civil  e  empresas  é 

essencial para uma governabilidade efetiva.

Para  construir  uma  comunidade  global  sustentável,  as  nações  do  mundo 

devem  renovar  seu  compromisso  com  as  Nações  Unidas,  cumprir  com  suas 

obrigações  respeitando  os  acordos  internacionais  existentes  e  apoiar  a 

implementação dos princípios da Carta da Terra com um instrumento internacional 

legalmente unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento.
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Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência 

face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação 

da luta pela justiça e pela paz, e a alegre celebração da vida.
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ANEXO 2 A CARTA DO ANO 2070

Estamos  no  Ano  2070  e  acabo  de  completar  os  50  anos,  mas  a  minha 

aparência é de alguém de 85.

Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água. Creio que me resta 

pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nesta sociedade.

Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente. Havia muitas árvores 

nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho de 

chuveiro cerca de uma hora.

Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes todas as 

mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos rapar a cabeça para 

a manter limpa sem água. Antes o meu pai lavava o carro com a água que saía de 

uma mangueira.  Hoje  os meninos  não acreditam que a água se  utilizava dessa 

forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam CUIDA DA ÁGUA, só que 

ninguém lhes ligava; pensávamos que a água jamais se podia terminar.

Agora,  todos  os  rios,  barragens,  lagoas  e  mantos  aqüíferos  estão 

irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes a quantidade de água indicada 

como ideal  para beber era oito copos por dia por  pessoa adulta.  Hoje só posso 

beber meio copo. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade 

de  lixo;  tivemos  que  voltar  a  usar  os  poços  sépticos  (fossas)  como  no  século 

passado porque as redes de esgotos não se usam por falta de água.

A aparência da população é horrorosa; corpos desfalecidos, enrugados pela 

desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas que já não tem a 

capa  de  ozônio  que  os  filtrava  na  atmosfera,  imensos  desertos  constituem  a 

paisagem  que  nos  rodeia  por  todos  os  lados.  As  infecções  gastrointestinais, 

enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte.

A  indústria  está  paralisada  e  o  desemprego  é  dramático.  As  fábricas 

dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-te com água potável em 

vez de salário.

Os assaltos por um bidão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 

80% sintética.  Pela ressequidade da pele uma jovem de 20 anos está como se 

tivesse 40.
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Os científicos investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar 

água,  o  oxigênio  também está degradado por  falta  de árvores o que diminuiu o 

coeficiente intelectual das novas gerações.

Alterou-se  a  morfologia  dos  espermatozóides  de  muitos  indivíduos,  como 

conseqüência há muitos meninos com insuficiências, mutações e deformações.

O governo já nos cobra pelo ar que respiramos. 137m3 por dia por habitante 

e adulto. A gente que não pode pagar é retirada das "zonas ventiladas", que estão 

dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar, não 

são de boa qualidade mas pode-se respirar, a idade média é de 35 anos.

Em alguns países ficam manchas de vegetação com o seu respectivo rio que 

é fortemente vigiado pelo exercito, a água é agora um tesouro muito cobiçado, mais 

do que o ouro ou os diamantes. Aqui agora já não há árvores porque quase nunca 

chove,  e  quando  chega  a  registrar-se  uma  precipitação,  é  de  chuva  ácida;  as 

estações do ano tem sido severamente transformadas pelas provas atômicas e da 

indústria contaminante do século XX. Advertiam-se que havia que cuidar  o meio 

ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando 

era jovem descrevo o bonito que eram os bosques, a chuva, as flores, do agradável 

que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que 

quisesse, o saudável que as pessoas eram. Ela pergunta-me: papá! Porque acabou 

a água? Então, sinto um nó na garganta; não posso deixar de sentir-me culpado, 

porque  pertenço  à  geração  que  terminou  destruindo  o  meio  ambiente  ou 

simplesmente não tomamos em conta tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam 

um preço alto e sinceramente creio que a vida na terra já não será possível dentro 

de  muito  pouco  porque  a  destruição  do  meio  ambiente  chegou  a  um  ponto 

irreversível.

Como  gostaria  de  voltar  atrás  e  fazer  com  que  toda  a  humanidade 

compreendesse isto quando ainda podíamos fazer alguma coisa para salvar o nosso 

planeta terra!

Extraído da revista biográfica Crônicas de los Tiempos
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