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Apresentação
A educação ambiental desperta a consciência de que o ser humano é parte integrante do meio 
ambiente. A humanidade sempre necessitou da natureza para crescer, se desenvolver e se relacio-
nar com os demais seres vivos. No entanto, o modo de vida atual, baseado na exploração massiva 
dos recursos naturais, reflete a falta de cuidado com a vida e com os recursos que a natureza nos 
proporciona, tornando o suprimento dessa demanda insustentável.

Atualmente, vivemos um momento propício para que a educação ambiental atue na transforma-
ção de valores nocivos que contribuem para o uso degradante dos bens comuns da humanidade. 
Com a educação ambiental pretendemos ressignificar o cuidado com a diversidade da vida, con-
siderando a escola um espaço privilegiado para isso.

Neste livro propiciamos uma reflexão teórica, ampliando o debate político sem, contudo, perder a 
dimensão das práticas cotidianas. É necessário que a escola emane os valores, as atitudes e os 
princípios fundamentais para a construção de uma sociedade mais sustentável.
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