
Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupa-
dos com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos 
naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, abordando 
os seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos e éticos. Dessa forma, ela não 
deve ser confundida com ecologia, sendo esta, apenas, um dos inúmeros aspectos relaciona-
dos à questão ambiental.

A educação 
ambiental tenta 

despertar, em todos, 
a consciência de 

que o ser humano 
é parte do meio 

ambiente, tentando 
superar a visão 

antropocêntrica, 
que fez com que o 
homem se sentisse 
sempre o centro de 
tudo, esquecendo 
a importância da 

natureza, da qual é 
parte integrante.

Escopo



OBJETIVOS
• Despertar visão crítica da forma como vive-
mos em sociedade.
• Expandir a consciência de que fazemos par-
te do todo, que é o planeta Terra, e por isso
precisamos interagir harmoniosamente com a
natureza.
• Ampliar senso de totalidade.
• Visitar conceitos desconhecidos sobre sus-
tentabilidade no dia a dia.
• Trocar com especialistas e descobrir novas
formas de cuidar do planeta.
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POR QUE INCLUIR EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NAS ESCOLAS?
Na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, a comu-
nidade internacional se reuniu para discutir a preservação e 
melhoria do ambiente humano, destacando, na recomendação 
96, a importância estratégica da educação ambiental. A partir do 
documento gerado nessa conferência, esse tema foi incluído de 
forma ofi cial nas discussões dos organismos internacionais.

Desde então, tem-se feito grandes esforços para que a Educação Ambiental seja uma práti-
ca que se torne cada vez mais impregnada no cotidiano dos estudantes, assim, tudo aquilo 
que se espera ter como cuidado com o meio ambiente será plantado desde cedo na con-
sciência dos pequenos.

O processo pedagógico

A educação ambiental pode ser entendida com toda ação educativa que contribui para a formação 
de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente e aptos a tomar decisões coletivas 
sobre questões ambientais necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

Deve ocorrer, portanto, como um processo pedagógico participativo permanente para incutir 
uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, estendendo à sociedade a capaci-
dade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. Não deve fi car restrita a ações 
pontuais, apenas em datas comemorativas.

No Brasil, a educação ambiental assume uma perspectiva mais abrangente, não restringindo 
seu olhar à proteção e ao uso sustentável de recursos naturais, mas incorporando, fortemente, 
a proposta de construção de sociedades sustentáveis.

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.



A educação ambiental também está relacionada 
com a prática das tomadas de decisões e a ética que 

conduzem para a melhora da qualidade de vida.

Aquele que pratica a educação ambiental no âmbito de ensino é conhecido 
como “educador ambiental” e não precisa, necessariamente, ser um profes-
sor. Qualquer indivíduo da sociedade pode se tornar um educador ambien-
tal desde que desenvolva um trabalho nessa área.

Pontos marcantes a serem ampliados:

•Questão social: é preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. 
E do ponto de vista humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente.
• Questão energética: sem energia a economia não se desenvolve. E se a economia não se 
desenvolve, as condições de vida das populações se deterioram.
• Questão ambiental: com o meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo 
de vida; a economia não se desenvolve; o futuro fi ca insustentável.

O princípio da sustentabilidade aplica-se a desde um único empreendimento, passando 
por uma pequena comunidade (a exemplo das ecovilas), até o planeta inteiro. Para que um 
empreendimento humano seja considerado sustentável, é preciso que ele seja:

• Ecologicamente correto
• Economicamente viável
• Socialmente justo
• Culturalmente diverso

A sustentabilidade

O termo ‘sustentável’ provém do latim 
sustentare (sustentar; defender; favore-
cer, apoiar; conservar, cuidar). 

Por que estudar sustentabilidade?

O conceito de sustentabilidade começou a ser delineado na Con-
ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na Suécia, na ci-
dade de Estocolmo, de 5 a 16 de junho de 1972, a primeira conferência da Organização das 
Nações Unidas sobre o meio ambiente e a primeira grande reunião internacional para discutir 
as atividades humanas em relação ao meio ambiente.

A escola tem papel fundamental nesse processo, que é, acima de tudo, de conscientização, 
pois é ali que se pode praticar pequenas ações, trocar leituras, conhecer mais e estudar, rel-
acionando a sustentabilidade com outras disciplinas, por exemplo, meio ambiente e História, 
meio ambiente e Ética, meio ambiente e Língua Portuguesa, Matemática, entre outros.
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