
Ano 7 (2021), nº 3, 1071-1112 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UM DIREITO 

FUNDAMENTAL A SER RECONHECIDO PARA 

AS PRESENTES E AS FUTURAS GERAÇÕES EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

Lean Antônio Ferreira de Araújo1 

 

Lívia Maria Sampaio Tenório Jacintho2 

 
Resumo: O presente trabalho propõe uma análise das políticas 

públicas de educação ambiental no Brasil, reconhecida como di-

reito fundamental e necessária ao desenvolvimento das futuras 

gerações. A educação ambiental tem como proposta desenvolver 

ações e valores que estimulem a transformação social, levando 

as pessoas a desenvolverem uma percepção de mundo e meio 

ambiente sustentáveis, possibilitando assim uma interação res-

peitosa entre o indivíduo humano e o meio em que habita. É pre-

ciso construir uma nova visão de mundo, promover a educação 

da sociedade e, até mesmo, a reeducação. Para se atingir um de-

terminado grau de qualidade de vida, é necessário um ambiente 

protegido e preservado. O presente estudo foi desenvolvido de 

maneira exploratória, através de um levantamento bibliográfico 

que contempla a análise da legislação sobre educação e proteção 

ambientais pertinentes. 
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INTRODUÇÃO  

 

 sociedade vive uma era em que as percepções de 

mundo e de vida não estão sendo levadas em con-

sideração. Achamo-nos num momento crítico na 

esfera ambiental, um contexto marcado por degra-

dação constante do meio ambiente, que culmina 

numa crise ambiental planetária. A problemática ambiental 

surge como uma crise da civilização, deve ser encarada como 

uma situação-limite e revela-se como um dos mais relevantes 

impasses a serem enfrentados atualmente. As práticas de explo-

ração do indivíduo humano sobre a natureza devem ser urgente-

mente reavaliadas e substituídas por modos sustentáveis de uti-

lização dos recursos naturais a fim de garantir a existência das 

presentes e das futuras gerações. 

Em 1981 a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

determinou a inclusão da educação ambiental em todos os níveis 

de ensino formal e não formal. O meio ambiente no Brasil apre-

senta-se extremamente vulnerável. Enrique Leef aponta para a 

impossibilidade de solucionar os problemas ambientais sem que 

haja uma mudança de valores, de comportamento e de atitudes 

numa dada sociedade. 

Necessário se faz entender que somos partes integrantes 

do ciclo ambiental e que estamos diante de uma corrida entre 
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educação e catástrofe. Vivemos um ciclo de crise ecológica que 

é reflexo de uma crise da civilização e da educação. A educação 

ambiental apresenta-se como uma das formas pela qual podemos 

entender que o meio ambiente é, acima de tudo, um instrumento 

para a criação de uma consciência crítica. Ela promove no ser 

humano uma mudança de paradigmas, valores, princípios e in-

teresses, culminando com a conscientização acerca da urgente 

necessidade de exercer ativamente a proteção do meio em que 

se vive, e assim concretizar a cidadania ambiental. 

O presente estudo ressaltará a importância da educação 

ambiental para que o ser humano possa desenvolver uma per-

cepção de mundo e meio ambiente, conduzindo a uma interação 

respeitosa entre a natureza e o indivíduo humano. Através da 

educação e da formação de uma sociedade capaz de ler e enten-

der o meio ambiente como um todo, é possível criar mecanismos 

de superação da crise ambiental que vem se arrastando ao longo 

dos anos e que clama por medidas urgentes.  

 

1. O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO FUNDA-

MENTAL OBRIGATÓRIA E GRATUITA COMO DIREITO 

FUNDAMENTAL SOCIAL DE DIREITO SUBJETIVO  

 

Vieira de Andrade (2001, p. 113) frisa que o direito sub-

jetivo é um poder ou uma faculdade para a realização efetiva de 

interesses reconhecidos por uma norma jurídica como próprios 

do respectivo titular. Isso significa que o titular do direito assume 

uma posição jurídica ativa ou de vantagem. Na mesma linha de 

entendimento, Afonso da Silva (2006, p. 794) reconhece como 

prerrogativa estabelecida em conformidade com regras de di-

reito objetivo, cujo exercício, ou não exercício, depende da von-

tade de seu titular. 

Canotilho (1979, p. 533) perfilha entendimento idêntico, 

porém com elementos conceituais mais complexos, pois o reco-

nhece como relação trilateral, entre o titular, o destinatário e o 
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objeto do direito. Em relação ao direito à educação obrigatória e 

gratuita, o titular tem o direito de ver realizada a política pública 

pelo Estado, como também o direito à educação em relação aos 

outros indivíduos. 

Rainieri (2009, p. 287) destaca que a efetividade do di-

reito à educação e suas repercussões beneficiam o indivíduo e a 

coletividade. O art. 205 da CF institui as correlatas obrigações 

para a efetividade da educação. Assim, incumbe ao Estado o de-

ver de promovê-la e financiá-la. 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 59, de 11 

de novembro de 2009, o ensino obrigatório e gratuito constitui 

direito subjetivo público, compreendendo a educação básica 

obrigatória e gratuita dos quatro aos 17 anos de idade. Este di-

reito alcança, inclusive, a todos que a ela não tiveram acesso na 

idade própria. 

Ranieri (2009b, p. 288), refletindo sobre a opção do le-

gislador constitucional, reconhece que o dever do Estado vai 

além da oferta do financiamento final da educação, já que in-

cumbe ao ente estatal prover todos os meios necessários para que 

o direito esteja disponível, acessível e seja adequado às necessi-

dades sociais, bem como adaptável às necessidades dos indiví-

duos. 

A construção constitucional leva a compreender, do 

ponto de vista conceitual, a educação como direito de todos, ou 

como um direito fundamental de natureza social, conforme se 

extrai do art. 6º da Carta da República, direito este exigível da 

família, da sociedade e do Estado. A educação é o direito pro-

pulsor do desenvolvimento da pessoa para o pleno exercício da 

cidadania, o que significa que os direitos políticos, econômicos, 

sociais e culturais somente são usufruídos a partir da educação 

como imperativo dos direitos humanos. 

Durheim (1978, p. 41) conceitua educação como a ação 

exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se en-

contram preparadas para a vida social. Ao conectar as relações 
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de gerações, reconhece que a educação tem por objetivo suscitar 

e desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, inte-

lectuais e morais reclamados pela sociedade política, no seu con-

junto, e pelo meio especial a que a criança, particularmente, se 

destina. 

A ordem constitucional brasileira (art. 208, I, CF) vai 

além do que preconiza Durheim, porquanto propõe que o direito 

à educação básica, obrigatória e gratuita é assegurado até mesmo 

a todos que não tiverem acesso a ela na idade própria. Constata-

se, a partir do dispositivo normativo referido, que o processo 

educacional, enquanto instrumento de transmissão de valores e 

experiências entre as gerações, viabiliza atingir a perfeita intera-

ção social. 

Nesta senda, o direito à educação, na ambiência da Cons-

tituição pátria, é premissa, e não proposta. Pode-se, portanto, 

afirmar que o direito à educação é o antecedente necessário para 

o pleno exercício dos demais direitos fundamentais eleitos pelo 

legislador constituinte. 

A relevância do direito à educação exige da Administra-

ção Pública o compromisso de empreender todos os meios, no 

seu nível máximo, para assegurar o seu pleno desenvolvimento. 

Para a sua efetivação é de se exigir uma prática administrativa 

comprometida com a eficácia e a efetividade do direito prestaci-

onal assegurado na Carta Constitucional. 

Valle (2009, p. 93) anota que as necessidades da cidada-

nia estão a exigir uma Administração que se revele não só legis-

lativamente orientada, ou comprometida com a eficácia, mas 

apta a ser qualificada como “boa” ‒ com toda a carga de indeter-

minação que essa cláusula contém. Assim, o que se deve com-

preender por uma boa administração é o agir planejado, coorde-

nado, integrado e finalisticamente orientado dos órgãos que 

exercem parcela de poder na estrutura estatal. 

Valle (2009, p. 94) compreende que o planejamento é o 

caminho indispensável, quando associado aos múltiplos vetores 
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que compõem a complexa equação que conduzirá à identificação 

do adequado agir estatal, para a realização dos direitos deman-

dados pelos cidadãos. A ordem constitucional, no que se refere 

ao agir da Administração Pública, não admite atuação volunta-

rista, isolada, injustificada e desconectada com os objetivos fun-

damentais da República. 

Evidencia-se do elemento planejamento a necessidade de 

múltiplos atores e ações continuadas para a realização do direito 

subjetivo à educação por intermédio de política pública como 

instrumento de concretização. 

Valle (2009, p. 37) reconhece que políticas públicas ex-

pressam decisões edificadas sobre os pilares da multiplicidade e 

da continuidade, com a projeção para o futuro de efeitos e obri-

gações. 

O processo de construção de políticas públicas deve se 

dar de forma sistematizada, ordenada e concatenada. Como ato 

inaugural deste processo, destaca-se a atuação legislativa na edi-

ficação do arcabouço normativo (constitucional e infraconstitu-

cional), mas a sua existência não significa a efetiva realização, 

pois a implementação pressupõe a atuação de autores governa-

mentais de todos os entes estatais, sem que se deixe de reconhe-

cer a atuação relevante do próprio cidadão pelos mais diversos 

meios de participação da construção de políticas públicas (con-

selhos de políticas públicas, audiências públicas, orçamento par-

ticipativo, entre outros). 

Neste cenário, impõe observar que as ações devem ser 

dirigidas a transformar a realidade da sociedade, permitindo que 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil se-

jam alcançados; entretanto, a ação intencional não se dissociará 

da realidade fiscal presente em seu curso. 

Por constituir, o direito à educação básica obrigatória e 

gratuita, um direito fundamental prestacional, é de se dirigir a 

discussão, antes de compreender a efetivação de políticas públi-

cas, para a dimensão econômica relevante deste direito subjetivo 
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público. Como se sabe, os direitos prestacionais têm por objeto, 

em regra, as prestações do Estado, o que desvela a sua relevância 

econômica. 

Sarlet (2015a, p. 293) observa que os denominados direi-

tos fundamentais de defesa exigem para a sua realização um con-

junto de ações positivas pelo Poder Público, ações essas que ne-

cessitam de recursos materiais e humanos a fim de garantir sua 

efetiva prestação. Assim, os direitos fundamentais material e for-

malmente reconhecidos requerem a existência de recursos para 

a sua concretização. 

Anota Sarlet (2015a, p. 294) que a relevância econômica 

é observável no âmbito da eficácia e da efetivação dos direitos 

sociais a prestações reclamadas, isso porque está a exigir a dis-

ponibilidade de recursos para custear as ações positivas. 

Sarlet (2015a, p. 294), ao resgatar o pensamento crítico 

de Virgílio Afonso da Silva, oferece uma distinção entre gastos 

institucionais e gastos para a realização de ações prestacionais. 

Devem-se entender como gastos institucionais as despesas com 

a manutenção das instituições políticas e judiciais, as quais estão 

a serviço de todos os direitos. Já a efetivação dos direitos sociais 

tem um custo mais elevado, pois demanda na esfera prestacional 

o atendimento de reivindicações positivas, razão pela qual os 

gastos gerais devem ser excluídos para efeito de comparação en-

tre os direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos 

e culturais. 

Nesse contexto, incontroversa a afirmação de que os di-

reitos sociais prestacionais apresentam relevância econômica. A 

relevância econômica conecta-se, necessariamente, com a efici-

ência fiscal do Estado. Refletir sobre o Estado Fiscal é impres-

cindível para compreender os gastos gerais ou os custos efetivos 

com os direitos sociais prestacionais. Não se pode prescindir 

desse debate para o adequado dimensionamento do financia-

mento das missões sociais do Estado Moderno. 

É característica dos direitos fundamentais sociais a 
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disponibilidade de recursos para a realização das prestações rei-

vindicadas. Sarlet (2015a, p. 295) afirma ser necessário que se 

observe se o destinatário da norma se encontra em condições de 

cumpri-la, isto é, se dispõe de meios reais para a concretização 

dos direitos pretendidos. 

A relação intrínseca entre a efetivação dos direitos pres-

tacionais e a disponibilidade de meios tem ensejado profunda 

reflexão doutrinária e jurisprudencial sobre a aplicabilidade da 

reserva do possível. Sarlet (2015, p. 295) pondera que por força 

desses aspectos passou-se a encarar a prestação dos direitos so-

ciais sob a ótica da “reserva do possível”. Esta problemática será 

retomada no momento de encaminhar uma possível solução para 

a efetividade do direito à educação básica e gratuita, quando rei-

vindicada judicialmente. 

Neste ambiente, pode-se, em regra, sustentar que a polí-

tica pública econômica é pressuposto fundamental para a efetiva 

realização das prestações materiais exigidas no tocante à concre-

tude dos direitos fundamentais sociais. Mas a existência desse 

pressuposto fundamental não significa a inexistência de outros 

pressupostos a serem observados e considerados pelos diversos 

atores envolvidos na realização de tais prestações. Identifica-se, 

desta forma, na presença de escassez fiscal, a adequada escolha 

dos legisladores de gestores na construção das políticas públicas 

como veículos de consolidação dos direitos fundamentais soci-

ais, bem como na fixação de critérios definidores da implantação 

das políticas públicas e da avaliação de resultados. 

Reconhecido o direito à educação básica e gratuita como 

direito subjetivo público, é primordial compreender como se de-

senvolve o processo de concretude desse direito prestacional no 

planejamento, na implantação e no acompanhamento desta polí-

tica de Estado, por intermédio dos diversos atores envolvidos 

nos processos legislativo e executivo, assim como a intervenção 

excepcional do Poder Judiciário, reservadas, entretanto, as refle-

xões deste excepcional ator para outro momento da 
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investigação. 

Sarlet (2015, p. 225) assevera que a política pública 

como tutela de direitos pressupõe, muitas vezes, a obrigação di-

rigida ao Estado de assegurar a prestação ao indivíduo ou ao 

conjunto de indivíduos que deixou de receber as obrigações 

prestacionais ou as recebeu de forma insuficiente. 

Postas essas considerações iniciais e mediante uma aná-

lise histórica, é possível fazer um estudo sobre a educação como 

um direito fundamental do indivíduo humano. Aristóteles (1985, 

p. 24), em sua obra “A Política”, já expunha que a educação de-

veria ser tratada de uma forma especial, pois esta seria a ala-

vanca inicial para se atingir o objetivo de uma cidade, que seria 

o alcance da virtude pelos homens, com o desenvolvimento das 

faculdades físicas e intelectuais dos cidadãos. 

O que podemos constatar como ponto de partida inicial é 

que os direitos do indivíduo humano no que tange à educação 

são violados todos os dias. A Constituição Imperial de 1824 foi 

a primeira no mundo a positivar os direitos dos homens, dando 

início à legislação educacional no Brasil, como se lê no art. 179, 

XXXII: Título 8º Das Disposições Geraes e Garantia dos Direi-

tos Civis e Políticos dos Cidadãos Brazileiros:  
Art. 179 A inviolabilidade dos Direitos Civis, e políticos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segu-

rança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição 

do Império, pela maneira seguinte (...). A instrução primária é 

gratuita a todos os cidadãos.  

No entanto, mesmo existindo, naquele tempo, a garantia 

constitucional de instrução primária para todos os cidadãos, 

grande parte da população encontrava-se descoberta pela lei. 

Discutia-se então sobre a necessidade ou não da escolarização 

de negros, índios e mulheres. Observa-se, num contexto histó-

rico, que a Constituição promulgada em 1891 não menciona a 

gratuidade do ensino e atribui competência residual ao Estado 

para legislar sobre o assunto nos termos: Título II ‒ Dos Estados 

‒ Art. 65. “É facultado aos Estados: (...) 2º Em geral todo e 
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qualquer poder, ou direito que lhes não for negado por cláusula 

expressa ou implicitamente contida nas cláusulas expressas da 

Constituição”. 

Em 1934, a Constituição promulgada faz referência à 

educação como essencial para a formação da personalidade. Em 

seu art. 149, explana que a educação é direito de todos e deve 

ser ministrada pela família e poderes públicos. Determina ainda 

em seu art. 150 a sua gratuidade e a frequência obrigatória. A 

Lei Maior de 1934 abriu ainda um título especial para a Decla-

ração de Direitos, registrando os direitos e garantias individuais 

(arts. 113 e 114), os de nacionalidade e os políticos (arts. 106 a 

112). 

A Constituição de 1937, embora ditatorial em sua forma, 

conteúdo e aplicação, fez referência no art. 130 à educação gra-

tuita, obrigatória e solidária; e no art. 125, à obrigação precípua 

dos pais de ministrá-la, dando ao Estado o papel de complemen-

tar as deficiências da educação particular.  

Vejamos: 
DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA: 

Art. 130 O ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratui-

dade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos 

para com os mais necessitados; assim, por ocasião da matrí-

cula, será exigida aos que não alegarem ou notoriamente não 

puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica 

e mensal para a caixa escolar. 
DA FAMÍLIA: 

Art. 125. A educação integral da prole é o primeiro dever e o 

direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse de-

ver, colaborando, de maneira principal ou subsidiária, para fa-

cilitar a sua execução ou suprir as deficiências e lacunas da 

educação particular. 

A Constituição de 1946 reforça em seu art. 166 o princí-

pio da solidariedade no processo educacional, estabelecendo que 

a educação deve inspirar-se nos princípios de liberdade e solida-

riedade humana. Nos seguintes termos: “Art. 166: A educação é 

direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
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humana”. 

Na Constituição de 1967, a educação foi tratada de ma-

neira mais estruturada no caput do artigo 168: 
Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na 

escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-
se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e 

de solidariedade humana.§ 1º - O ensino será ministrado nos 

diferentes graus pelos Poderes Públicos.§ 2º - Respeitadas as 

disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa particular, a qual 

merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, 

inclusive bolsas de estudo.§ 3º - A legislação do ensino adotará 

os seguintes princípios e normas: I - o ensino primário somente 

será ministrado na língua nacional; II - o ensino dos sete aos 

quatorze anos é obrigatório para todos e gratuito nos estabele-

cimentos primários oficiais; III - o ensino oficial ulterior ao 

primário será, igualmente, gratuito para quantos, demons-

trando efetivo aproveitamento, provarem falta ou insuficiência 
de recursos. Sempre que possível, o Poder Público substituirá 

o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, 

exigido o posterior reembolso no caso de ensino de grau supe-

rior; IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constitu-

irá disciplina dos horários normais das escolas oficiais de grau 

primário e médio. V - o provimento dos cargos iniciais e finais 

das carreiras do magistério de grau médio e superior será feito, 

sempre, mediante prova de habilitação, consistindo em con-

curso público de provas e títulos quando se tratar de ensino ofi-

cial; VI - é garantida a liberdade de cátedra. 

A Constituição de 1969 mantém a vigência do referido 

art. 168, no entanto, suprime a expressão igualdade de oportuni-

dade, que constava no caput e no § 3º, VI. Muniz (2002, p. 8) 

esclarece que o direito à educação foi consideravelmente alte-

rado, tendo em vista que o país se encontrava num cenário de 

repressão, devido ao golpe de 31 de março de 1964. 

A Constituição de 1988, conhecida como Constituição 

Cidadã, estabelece e adota normas mais modernas e se inicia 

com um título sobre os direitos fundamentais. Divide o Título II 

– Dos Direitos e Garantias Fundamentais em cinco capítulos: I 

‒ Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (art. 5º); II ‒ 
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Dos Direitos Sociais (art. 6º a 11); III ‒ Da Nacionalidade (arts. 

12 e 13); IV – Dos Direitos Políticos (art. 14 a 16); V ‒ Dos 

Partidos Políticos (art. 17). 

O artigo 6º da Carta Maior reconhece a educação como 

direito fundamental de natureza social que se caracteriza como 

um bem comum; sua titularidade não recai apenas sobre indiví-

duos de maneira singular, porquanto se trata de um direito de 

dimensão difusa e coletiva.  

Conforme Jaerge (1989, p. 4): 
(...) a educação não é uma propriedade individual, mas per-

tence por essência à comunidade. O caráter da comunidade im-
prime-se em cada um de seus membros e é no homem, muito 

mais do que nos animais, fonte de toda a ação e de todo com-

portamento. Em nenhuma parte, o influxo da comunidade nos 

seus membros tem maior força que no esforço constante de 

educar, em conformidade com seu próprio sentir, cada nova 

geração. A estrutura de toda a sociedade assenta nas leis e nor-

mas escritas e não escritas que a unem e unem seus membros. 

A educação elencada entre os direitos sociais é elevada 

pela Carta Magna a direito fundamental da pessoa humana. Silva 

(2005, p. 178) explica que os direitos humanos fundamentais, 

além de se referir “a princípios que resumem a concepção do 

mundo e informar a ideologia política de cada ordenamento ju-

rídico, designam, no nível do direito positivo, aquelas prerroga-

tivas e instituições que ele concretiza em garantias de uma con-

vivência digna, livre e igual de todas as pessoas”. 

O artigo 205 da Constituição estabelece que a educação 

é direito de todos e dever do Estado e da família; visa ao desen-

volvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e 

como forma de se qualificar para o mercado de trabalho. Assim, 

a educação deve desenvolver potencialidades morais e intelec-

tuais do indivíduo, preparando-o para ser um cidadão efetivo.  

De acordo com Lima (2019, p. 35): 
A educação deve cultivar nos cidadãos a capacidade de fazer 

escolhas com conhecimentos, embasando seus julgamentos e 

ações não apenas na análise de situações atuais, mas também 

na análise de uma visão de um futuro a que se aspira. A 
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educação deve ensinar os cidadãos a respeitar a herança cultu-

ral, proteger o meio ambiente e adotar métodos de produção e 

padrões de consumo que conduzam ao desenvolvimento sus-

tentável. 

O art. 206 estabelece a maneira como deve ser ministrada 

a educação, sempre norteada pelos princípios da liberdade e da 

igualdade, garantindo um ensino de qualidade nas escolas públi-

cas e particulares. 

Ante essas ponderações, podemos concluir que o Estado 

deve fornecer os serviços educacionais, reconhecendo o direito 

à educação como um direito fundamental, razão de ser de uma 

ordem jurídica e de uma sociedade como um todo. Deve o Es-

tado assegurar a dignidade da pessoa humana por meio da edu-

cação, aqui incluída a educação ambiental, porquanto a digni-

dade da pessoa humana é um dos fundamentos basilares do Es-

tado democrático de direito. 

A relevância do direito à educação é registrada por Rani-

eri (2009b, p. 315) ao assinalar que este direito social mereceu o 

maior número de dispositivos no atual contexto social. Em per-

cuciente análise, identifica a existência de 22 artigos, dois dos 

quais no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Desde a promulgação da Carta Constitucional, várias alterações 

já se efetivaram, com destaque para as Emendas Constitucionais 

14 e 59, cujo conteúdo amplia a proteção e a promoção desse 

direito. 

Ranieri (2009b, p. 316-317) destaca que o arcabouço 

normativo constitucional desdobrou-se nas Constituições esta-

duais, nas Leis Orgânicas municipais e em diversas leis federais, 

legislações essas que passaram a conferir substância ao conjunto 

das disposições alusivas à exigibilidade do direito à educação. 

Toda a atividade legislativa possibilita concluir que a 

educação é o grande vetor para a superação das desigualdades 

sociais. Souza (2010, p. 34) aduz que a educação é elemento fun-

damental da formação para a vida em sociedade, na transmissão 

de princípios éticos e morais e na capacitação para o trabalho. 
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Na transmissão desses princípios éticos e morais, o indivíduo 

desenvolve sua capacidade de participação nos processos políti-

cos; a consequência positiva é o pleno exercício da cidadania. 

Nesta senda, pode-se mencionar, sem prejuízo da exis-

tência de outros conjuntos normativos, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96), além de legislação de concretude 

impositiva do direito fundamental à educação, seja para a res-

ponsabilização dos agentes públicos, seja para a sua concretude, 

mediante a judicialização do direito à educação. Têm-se como 

exemplos não taxativos: a Lei da Ação Pública (Lei nº 7.347/85), 

a Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), o De-

creto-Lei nº 201/67, a Lei Complementar nº 101/2001 e o uso de 

ações mandamentais constitucionais, como o Mandado de Segu-

rança e a Ação Popular. 

No processo legislativo ordinário, o legislador constitu-

cional instituiu restrições, limites, diretrizes, critérios e princí-

pios gerais, bem como as limitações negativas e positivas a se-

rem cumpridas, sob pena de o processo legislativo ordinário 

apresentar vícios de inconstitucionalidade. 

Pansieri (2012, p. 18) compreende que a dimensão nega-

tiva encontra-se representada pela cláusula de proibição de re-

trocesso social, resultante esta da conjugação dos objetivos da 

República e da Dignidade da Pessoa Humana. Nesta dimensão 

negativa, o direito subjetivo à educação obrigatória e gratuita 

existe toda vez que o Estado atentar, seja por ato legislativo ou 

administrativo, por exemplo, contra o nível de investimento no 

desenvolvimento desse direito. 

Pansieri (2012, p. 18) realça que a dimensão positiva 

pressupõe uma imposição ao Estado de legislar e executar polí-

ticas públicas que possibilitem ao indivíduo o seu pleno desen-

volvimento por intermédio da educação, com a alocação de re-

cursos mínimos para o financiamento da política educacional. 

Nesta dimensão, o direito subjetivo público se mostra presente 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1085_ 

 

 

quando as condições mínimas de atendimento correspondem à 

ideia de mínimo existencial. 

Nesta linha de pensamento, Ranieri (2009b, p. 321), a tí-

tulo de exemplificar uma limitação imposta do legislador ordi-

nário, refere-se ao art. 205 da CF, que institui as finalidades do 

direito da educação, quais sejam: formar o indivíduo, o trabalha-

dor e o cidadão a fim de que possam participar do processo de 

construção do Estado Social, fazendo-o com fundamento no nú-

cleo consubstanciador do mínimo existencial. 

No momento, não é necessário avançar na compreensão 

desses elementos que consubstanciam o mínimo existencial; tão 

só identificar os modelos que podem ser utilizados, a partir das 

prescrições constitucionais e legais, para a fixação das políticas 

públicas dirigidas à efetividade do direito à educação. 

A abordagem sobre os modelos não pressupõe a afirma-

ção de que a adoção de um ou outro modelo represente a garantia 

da efetividade da política pública de educação, já que a sobre-

carga das demandas sociais impõe ao Estado a contínua expan-

são de suas ações positivas até o limite de sua realidade fiscal. 

Ranieri (2009b, p. 157) adverte sobre as dificuldades ine-

rentes ao processo de construção e implantação de políticas pú-

blicas pelo Estado. A autora identifica como elementos dessas 

dificuldades as incertezas da urgência, os exíguos lapsos de 

tempo para o atendimento das demandas e a velocidade com que 

se entrelaçam as circunstâncias dessa situação de complexidade, 

numa sociedade pluriclasse e multicultural. 

Em adição à complexidade que envolve as demandas so-

ciais e a limitação fiscal, Rawls (2016, p. 322) anota que a dou-

trina da economia política deve conter uma interpretação do bem 

público fundamentada numa concepção de justiça. É nesse am-

biente de efetividade dos direitos fundamentais, especialmente 

da educação básica, obrigatória e gratuita, e da escassez fiscal, 

que o gestor público deve proceder à escolha do modelo de im-

plementação pública que melhor se amolde ao ambiente fiscal, 
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sem que se distancie da centralidade do Estado Moderno, atento 

sempre à promoção dos direitos fundamentais. 

 

2. O AMBIENTE POLÍTICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Necessário se faz, sempre, sublinhar que a questão am-

biental é prioritária para o futuro da humanidade. O indivíduo 

humano encontra-se diante dos limites de sua ação pretensiosa e 

das respostas de uma natureza que vem sendo constantemente 

violentada. Desenvolver uma sensibilidade para as questões am-

bientais é uma reivindicação constante de propostas curriculares 

em diversos níveis de ensino; torna-se crucial findarmos a ce-

gueira ambiental da sociedade, que viola a natureza. A educação 

ambiental passa a ser um ponto extremamente relevante na cons-

trução de uma nova mentalidade. 

Não nos cabe aqui fazer uma retrospectiva histórica so-

bre a educação ambiental, mas torna-se essencial destacarmos os 

acontecimentos marcantes que foram basilares para a sua cons-

trução. As primeiras inquietações ambientais começam a ganhar 

peso nos anos 70; a Conferência de Estocolmo já fazia menção 

à importância da educação ambiental, quando em seu princípio 

19 do documento resultante dessa Conferência, assinalava: 
É indispensável um trabalho de educação em questões ambien-
tais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que 

preste a devida atenção ao setor da população menos privilegi-

ada, para alargamento das bases de opinião pública bem infor-

mada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e de sua 

responsabilidade enquanto a proteção e melhoramento do meio 

em toda a sua dimensão humana. É também essencial que os 

meios de comunicação de massa evitem contribuir com a dete-

rioração do meio humano e difundam, pelo contrário, informa-

ção de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e 

melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em 

todos os aspectos. (UNESCO, 1977 p. 187). 

Claramente, a concepção de educação ambiental não se 
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restringe à educação escolarizada, permeando os espaços mais 

diversos e requerendo uma participação generalizada de grupos 

sociais. Em 1975, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, em coordenação com a UNESCO, lançou 

o Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA, tendo 

como objetivo inicial a busca por um consenso internacional so-

bre o que poderia fazer a educação ambiental e no que deveria 

mudar, orientando os governos na melhoria de programas rele-

vantes com esse fim.  

Organizaram-se mais Conferências, a exemplo da Con-

ferência Intergovernamental de Educação Ambiental, realizada 

em Tbilisi. Esse evento é considerado um marco na evolução da 

educação ambiental; nele foi aprovada a Declaração sobre Edu-

cação Ambiental, mola propulsora para que a referida educação 

passasse a constituir uma proposta pedagógica de fato, visando 

à obtenção de mudanças na maneira de agir, viver e pensar do 

indivíduo humano. A Recomendação nº 1, letra b da referida 

Conferência Intergovernamental, define que “a educação ambi-

ental é o resultado de uma reorientação e articulação de diversas 

disciplinas e experiências educativas que facilitam a percepção 

integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação mais 

racional”. 

Destacam-se aqui, no informe da Conferência de Tbilisi, 

as seguintes declarações que se referem à complexidade da ques-

tão (UNESCO, 1978 p. 28): 
Um propósito básico da Educação Ambiental é que os indiví-
duos e as comunidades compreendam a complexa natureza dos 

ambientes naturais e construídos, resultado da interação de 

seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e cultu-

rais, e adquiri os conhecimentos, valores, atitudes e habilidades 

práticas para participar de uma forma efetiva e responsável 

para prevenir e resolver os problemas ambientais e a adminis-

tração da qualidade do meio ambiente. 

Outro objetivo da Educação Ambiental é mostrar a interdepen-

dência econômica, política e ecológica do mundo moderno, em 

que as decisões e atividades desenvolvidas, por diferentes 
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países, podem ter repercussões internacionais. Neste aspecto, o 

meio ambiente deve ajudar a despertar um sentido de respon-

sabilidade e solidariedade entre países e regiões como funda-

mento para uma nova ordem internacional, que garanta a con-

servação e melhoria do próprio meio ambiente. 

É apenas nos anos 80 que a educação ambiental, no Bra-

sil, começa a ganhar visibilidade, desfrutando de espaço próprio 

e crescendo nos anos de abertura política e de movimentos soci-

ais, movimentos estes que reivindicavam uma série de novos di-

reitos: direitos das mulheres, direito à informação, direito à livre 

escolha sexual, direito ao meio ambiente, entre outros. Tais mo-

vimentos também trazem à tona os conceitos de cidadania e so-

ciedade civil, decorrentes das energias revolucionárias dos anos 

70.  

Os movimentos sociais buscavam a construção de uma 

ordem democrática; as questões ambientais ganham visibilidade 

e força, com a observância da extinção de espécies, graves pro-

blemas resultantes da poluição, presença de resíduos tóxicos, 

destruição de ecossistemas e diversos outros problemas ambien-

tais. Com a tomada de consciência de que a natureza não é ina-

cabável, emergem as primeiras iniciativas para desencadear um 

processo de mudança. Surgem então entidades do tipo Organi-

zações não governamentais (ONGs) ambientais. 

Em 1978, as instituições brasileiras envolvidas com edu-

cação ambiental entraram num clima de revolta, visto que o Mi-

nistério da Educação (MEC) publicou um documento colocando 

a disciplina de ecologia nos ensinos de 1º e 2º graus e, de ma-

neira reducionista, dispunha o ensino da educação ambiental in-

corporado à disciplina de ciências biológicas. Parecia à época 

que o Brasil desconhecia a ordem das discussões na Conferência 

de Tbilisi sobre educação ambiental, que ressaltava a importân-

cia da articulação das diversas disciplinas a fim de facilitar a per-

cepção integrada do meio ambiente. 

Em Moscou, no Congresso Internacional sobre Educação 

Ambiental, em 1987, a educação ambiental foi conceituada pela 
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Unesco nos seguintes termos: 
(...) processos permanentes no qual os indivíduos e a comuni-

dade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem co-
nhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determina-

ção que os tornam capazes de agir, individual ou coletiva-

mente, na busca de soluções para os problemas ambientais, 

presentes e futuros. 

Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu a necessi-

dade de “promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e conscientização pública para preservar o meio ambi-

ente” (art. 225, § 1º, VI). 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, foi um 

marco histórico no Brasil. Produziu à época uma grande difusão 

da problemática ambiental, abrindo os olhos da sociedade civil 

às questões relativas ao meio ambiente. Nesse momento a edu-

cação ambiental passou a ser reconhecida como um processo po-

lítico em construção. 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sus-

tentáveis e Responsabilidade Global, que ocorreu paralelamente 

à Rio-92, acrescentou à definição de educação ambiental o cará-

ter interdisciplinar, permanente e holístico do processo de apren-

dizagem. Recomendou que o meio ambiente deveria ser abor-

dado de maneira articulada em todas as disciplinas, e não em 

uma única matéria, criando a base para a compreensão global da 

realidade. Estabeleceu 16 princípios fundamentais da educação 

ambiental.  

Sparemberger e Wermuth (2006, p. 103) destacam os se-

guintes: 
(...) 

4 – A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um 

ato político.  

5 – A educação ambiental deve envolver uma perspectiva ho-

lística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o 

universo de forma interdisciplinar.  

(...) 
7 – A educação ambiental deve tratar as questões globais 
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críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sis-

têmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordi-

ais relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente tais 

como população, saúde, paz, direitos humanos, democracia 

fome, declaração da flora e fauna devem ser abordados dessa 

maneira 

Santos Elizabeth (2002, p. 38) assevera que a Rio-92 des-

tacou os interesses políticos e econômicos que se encontravam 

envoltos nos problemas ambientais e declarou serem insuficien-

tes a busca e as declarações para a correção de injustiças que se 

encontram na ordem internacional. Atentou-se para a relação di-

reta dos problemas ambientais com os modelos econômicos e 

sociais de desenvolvimento, ficando, assim, a educação ambien-

tal fortemente evidenciada como um instrumento essencial à cri-

ação de uma nova ordem social e para o desenvolvimento sus-

tentável.  

A referida Conferência traz desdobramentos de relevante 

importância. Foram aprovadas: a Declaração do Rio, com 27 

princípios sobre obrigações ambientais e direito ao desenvolvi-

mento; a Convenção sobre Alterações Climáticas; a Convenção 

sobre a Conservação da Biodiversidade e a Agenda 21. Nesse 

cenário, as iniciativas ligadas à educação ambiental se fortalece-

ram. 

Em 1997, na Grécia, na Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pú-

blica para Sustentabilidade, Dias (2003, p. 99) observa que a 

educação ambiental foi conceituada como um meio de trazer 

mudanças em comportamentos e estilos de vida, para disseminar 

conhecimentos e desenvolver habilidades na preparação do pú-

blico, a fim de suportar mudanças rumo à sustentabilidade. 

Layrargues (2006, p. 85), numa perspectiva sociológica, 

engendra o conceito de educação ambiental: 
A educação ambiental, antes de tudo, é educação, esse é um 
pressuposto inquestionável. Nesse sentido, nenhuma discussão 

a respeito das metas, objetivos e avaliação da educação ambi-

ental que mereça credibilidade pode deixar de abordar a 
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perspectiva sociológica da educação como um instrumento ide-

ológico de reprodução das condições sociais. Nesse sentido, na 

medida do possível, a educação ambiental deveria ser analiti-

camente enquadrada na perspectiva de uma prática pedagógica 

destinada a manter ou alterar as relações sociais historicamente 

construídas, mesmo que essa prática pedagógica não seja des-

tinada exatamente ao convívio social, mas ao convívio humano 

com a natureza. Ilusão ou ingenuidade seria deixá-la de fora 
desse enquadramento teórico, como se a educação ambiental 

estivesse isenta da interação com a mudança social, como se a 

educação ambiental fosse, tal qual o ambientalismo fundamen-

talista, supraideológico. 

O conceito de educação ambiental sofreu alterações ao 

longo da história para se adaptar à realidade e promover o de-

senvolvimento sustentável mediante a formação de um sujeito 

ecológico. Através de projetos pedagógicos que atravessem to-

das as linhas de conhecimento disciplinar e que estimulem o in-

divíduo a refletir sobre a complexidade ambiental, é possível a 

formação crítica e consciente de cada indivíduo. A pessoa hu-

mana, uma vez consciente do seu papel na sociedade, torna-se 

multiplicadora de boas práticas ambientais e, através de uma 

prática pedagógica ambiental, é levada a uma reeducação, o que 

acarreta mudanças de comportamento e atitudes participativas. 

Inúmeros debates surgiram ao longo dos anos sobre a in-

clusão ou não de uma disciplina de educação ambiental nos en-

sinos fundamental e médio. Chegou-se a um consenso de que a 

matéria ambiental não era um conteúdo a ser somado às disci-

plinas curriculares tradicionais, mas deveria constar em todas as 

áreas do conhecimento. O meio ambiente é encarado como 

fenômeno complexo e só pode ser entendido de maneira sis-

têmica. Afirma-se assim a ideia de transversalidade do saber am-

biental. 

Segundo Carvalho (2002, p. 164): 
É nessa condição de temática transversal que a educação am-
biental é recomendada no documento de política do MEC, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), proposto em 1996 

como termo de referência para as diretrizes curriculares do 
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ensino fundamental em todo o País. Nos PCNs, a educação am-

biental é entendida sobretudo como um saber transversal e for-

mador de uma visão do mundo. Essa postura mantém-se no 

texto da Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, que 

é categórica ao legislar sobre sua rejeição como disciplina nos 

ensinos fundamental e médio, reafirmando seu caráter sis-

têmico e integrador, deixando aberta a possibilidade para edu-

cação ambiental como disciplina específica apenas no ensino 
superior, em cursos de pós-graduação e extensão quando se fi-

zer necessário. 

O traço característico de transversalidade da educação 

ambiental oferece dificuldades à sua assimilação pela educação 

formal; a inércia de cada disciplina para tratar as questões ambi-

entais gera uma grande oposição à integração das disciplinas. O 

que se observa no âmbito escolar é que as atividades de educa-

ção ambiental não passam de projetos extracurriculares e pontu-

ais. O sistema educativo formal deveria ser o mais importante 

para a criação de uma consciência popular sobre a necessidade 

urgente de melhoria no comportamento do ser humano no to-

cante ao meio ambiente. 

O sistema educacional formal, por assim dizer, desper-

diça oportunidades para cumprir com sua missão: conscientizar 

e educar os cidadãos para a vida. Uma formação ambiental de 

qualidade, integrando as disciplinas a fim de facilitar a percep-

ção do indivíduo à complexidade ambiental, continua a ser um 

desafio que requer enfrentamento. 

Nesse diapasão, Santos (2012, p. 62) argumenta: 
As propostas curriculares, no que tange ao tratamento da ques-

tão ambiental, têm contribuído, em parte, para um reducio-

nismo ecológico. A desarticulação do componente social e a 
redução do tratamento ambiental ao meramente ecológico res-

pondem, por um lado, ao esquema positivista da ciência e do 

conhecimento, impedindo uma adequada compreensão das 

complexas e múltiplas expressões dos fenômenos da realidade. 

Para se alcançar uma educação ambiental que transforme 

socialmente os valores do indivíduo, há primeiramente que se 

integrar a educação na vida social das pessoas, atendendo aos 
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anseios da realidade de um determinado contexto. Cumpre rever 

a educação formal nos seus pressupostos de construção do co-

nhecimento, dinamizando o processo educacional por meio de 

alternativas que envolvam a sociedade como um todo, inclusive 

aquela parcela a que foi negado o acesso à escola. 

No momento atual, a escola é mais reprodutora que trans-

formadora. O sistema educativo é carente de profundidade em 

conteúdo humano e ambiental. Martín-Molero (1996, p. 15-17) 

explica que a missão da educação ambiental reside na compre-

ensão de seus objetivos que visam atingir uma ética ambiental 

do comportamento humano, a saber: 
Objetivos de conhecimento – aquisição de conhecimentos 

compreensivos acerca do Meio Ambiente, da problemática 
ocasionada pela irracionalidade humana, e da necessidade de 

proteger o Meio Ambiente de que faz parte o homem; objetivos 

de atitude – conscientização sobre a necessidade de proteger o 

Meio Ambiente conforme os valores ecológicos, desenvol-

vendo uma ética de responsabilidade individual e coletiva para 

com o Meio Ambiente incluindo o meio social; objetivos de 

comportamento – aquisição de destrezas e determinação para 

atuar – individual e coletivamente – de maneira que fazendo 

uso racional dos recursos, se resolvam ou se reduzam os pro-

blemas presentes e se previnam os futuros. 

A educação ambiental há de ser uma prática permanente, 

que responsabilize o indivíduo e a comunidade, mediante a com-

preensão dos problemas ambientais e da necessidade de mu-

dança de comportamento e atitude, na busca da solução para os 

problemas ambientais atuais e dos que possam vir a surgir.  

Tome-se como exemplo a Alemanha, país com um signi-

ficativo índice de desenvolvimento humano e que se destaca in-

ternacionalmente nas questões ambientais, prezando pela prote-

ção do clima e pelo uso de energias sustentáveis. Esse país vem 

promovendo políticas públicas de educação para adultos, por-

quanto entende que a sociedade precisa de conhecimento e que 

o saber é fundamental ao desenvolvimento social. Reconhece 

que a educação desperta no indivíduo um caráter crítico 
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essencial para encarar os desafios globais. Também incentiva o 

cidadão a ter uma participação ativa nas questões sociais e am-

bientais.  

O Ministério Federal da Educação e Pesquisa vem pro-

movendo o projeto “Cidadãos criam conhecimento – Conheci-

mento cria cidadãos”, coordenado por um museu de Berlim e por 

um centro de pesquisa ambiental; neste, os cidadãos leigos apre-

sentam os dados informativos, e os cientistas os analisam, ofe-

recendo ao cidadão a possibilidade de se tornar ativo nas ques-

tões ambientais ‒ a exemplo dos pescadores de caranguejos, que 

anotam as espécies de peixes que aparecem na rede e enviam os 

dados aos oceanógrafos, que passam a pesquisar o desenvolvi-

mento de vida dessas espécies de peixe. Estatísticas apontam que 

quase uma a cada três pessoas na Alemanha tem interesse em 

participar de um projeto de pesquisa. Isso evidencia que o cida-

dão se sente responsável pelas questões sociais quando se per-

cebe como parte do meio em que vive, possuindo um senso de 

solidariedade e de proteção planetária.  

Outro exemplo de política efetiva educacional acontece 

na Finlândia, país reconhecido pela excelência na educação ofer-

tada. 

Anota Lima (2019, p. 69): 
A educação é concebida como a “chave” para a competitivi-

dade e bem-estar da sociedade finlandesa. Há um grande con-

senso social de que um dos principais pilares da política edu-

cacional deve ser a cooperação e a continuidade na educação 

ao longo da vida. Com vistas a alcançar tais objetivos, há um 

tríplice parceria entre governo, sindicatos e organização dos 

trabalhadores da área da educação, como parte integrante da 
política de execução do plano nacional de educação. 

A educação ambiental é uma das prioridades dos currí-

culos nas escolas finlandesas. O aperfeiçoamento e o treina-

mento constante dos professores constituem uma preocupação 

primordial das políticas públicas educacionais, que apoiam o 

crescimento dos alunos em prol da humanidade e a participação 

ética e responsável da sociedade.  
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Na Finlândia, as manifestações dos jovens em idade es-

colar são recorrentes em favor das questões climáticas. As cri-

anças e os adolescentes finlandeses mostram-se cada vez mais 

preocupados com as questões planetárias, fruto de uma educação 

ecológica consciente e crítica. Ademais, os alunos possuem a 

oportunidade de entender na prática a problemática ambiental e 

vivenciar soluções sustentáveis, a exemplo do uso de energia re-

novável, uma realidade vivenciada nas escolas, onde os alunos 

podem estudar e entender o processo de energia em tempo real. 

Observe-se, ainda, a título de exemplo, como a educação 

ambiental é tratada em Singapura. O Governo enfatiza a questão 

da sustentabilidade e estabelece projetos de educação ambiental 

nas escolas, tendo extremo interesse em educar e informar a po-

pulação sobre as questões ambientais, visando incentivar as dis-

cussões e a busca por soluções para a sustentabilidade, de ma-

neira a fomentar a economia. Existe, ainda, uma política de va-

lorização do profissional de educação; a maioria possui mes-

trado e formação específica nas áreas de ensino. Os professores 

são bem remunerados para exercer a função pedagógica, fator 

esse que serve como um dos maiores incentivos ao exercício da 

função da formação de cidadãos críticos e conscientes das ques-

tões socioambientais e econômicas.  

O Governo desenvolve parcerias com organizações am-

bientais e empresas privadas, na intenção de envolver toda uma 

comunidade em políticas conjuntas. A Agência Nacional do 

Meio Ambiente, em Singapura, investe milhões por ano em 

campanhas e atividades de conscientização ambiental, a exem-

plo da divulgação e do incentivo para a coleta e o tratamento do 

lixo. 

Esses exemplos mostram como a educação se integra na 

vida do ser humano, transformando os valores sociais dos indi-

víduos para atender aos anseios de uma dada realidade. A edu-

cação ambiental deve se projetar para o futuro, buscando atingir 

todas as camadas sociais a fim de elevar o nível e a qualidade de 
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vida das comunidades. Deve, sobretudo, tornar viável a mu-

dança de valores e atitudes, a fim de garantir a proteção devida 

ao meio ambiente. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NO BRASIL (LEI 9.795/99): CONCEPÇÃO ARROJADA E 

FALTA DE EFETIVIDADE 

 

Relevante, para compreender o processo na fixação de 

políticas públicas, o estudo desenvolvido por Viana (1996, p. 2-

4), fruto de uma revisão bibliográfica sobre este tema, com ên-

fase em autores alienígenas, razão por que a sua compreensão 

deve ser desenvolvida sob a ótica da ordem constitucional bra-

sileira. 

No plano do processo decisório, quatro modelos são des-

tacados: Modelo de Processo Burocrático, Modelo de Recursos 

Humanos, Modelo Político e Modelo Anárquico ou Simbólico. 

Nos modelos analisados e mencionados pela autora, o que se ob-

serva é a aplicação no Estado brasileiro do modelo burocrático. 

Este modelo, como bem observa Viana, é repleto de pontos fra-

cos, o que tem resultado no insucesso de várias ações governa-

mentais na área educacional. 

Os autores analisados por Viana definem a agenda como 

sendo constituída por uma lista de problemas ou assuntos que 

chamam a atenção do Governo e dos cidadãos que atuam com o 

Governo. 

Como já dito, a finalidade do Estado brasileiro é aquela 

consignada no art. 3º da CF. Registre-se que isso representa o 

mínimo necessário. No Estado brasileiro, a agenda deve atender 

aos objetivos fundamentais. Na implementação das políticas pú-

blicas educacionais não se tem observado na formulação da 

agenda a participação dos atores que necessariamente deveriam 

estar envolvidos, a saber, Governo, agentes públicos executores 

e cidadãos destinatários das ações governamentais. 
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Importante, ainda, destacar que o Estado brasileiro, se 

efetivamente pretende atender aos seus objetivos fundamentais, 

deveria observar na fixação das políticas educacionais as condi-

ções políticas, econômicas e sociais, compreendendo, neste ce-

nário, a disponibilidade de recursos orçamentários, os reflexos 

das condições sociais e econômicas do território de implantação, 

a opinião dos atores destinatários das ações, os partidos de opo-

sição e os grupos da sociedade civil (não institucionais) compro-

metidos com a solução dos problemas. 

No processo de implantação de políticas públicas, neces-

sária se faz a observância dos fatores que influenciaram no pro-

cesso de tomada de decisão. Relevante, no campo das políticas 

públicas educacionais, atentar para o que corresponde à avalia-

ção política e à avaliação de políticas. Esta apreciação é muito 

bem estudada por Figueiredo e Figueiredo (1986, p. 108), no 

texto “Avaliação política e avaliação de políticas: um quadro de 

referência teórica”. Para os autores, a avaliação política corres-

ponde à análise e à elucidação do critério ou critérios que funda-

menta(m) determinada política. Na escolha dessa política, cum-

pre ressaltar os princípios que a justificam em relação a qualquer 

outra. 

As políticas públicas educacionais, a exemplo das de-

mais, quando idealizadas, implantadas, executadas e avaliadas, 

devem gerar resultados. Tais resultados, como identificam os au-

tores acima referidos, podem representar um produto físico, tan-

gível e mensurável, ou um impacto que modifique atitudes, com-

portamentos e/ou opiniões. 

Inúmeros eventos referentes à educação ambiental, coor-

denados pela ONU, serviram de base e influência para a criação 

da Lei nº 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA). A Conferência de Estocolmo, mencionada 

diversas vezes nesse estudo, reconheceu na Recomendação nº 96 

do Plano de Ação Mundial “o desenvolvimento da educação am-

biental como um elemento crítico para o combate à crise 
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ambiental do mundo”.  

 Dias (2003, p. 34) lembra que a Conferência de Bel-

grado (1975) traz princípios e orientações para um programa in-

ternacional de educação ambiental. Já a Conferência em Tbilisi 

define os objetivos, características e estratégias no âmbito naci-

onal e internacional. O Congresso Internacional sobre Educação 

e Formação Ambientais (Moscou, 1987) estabeleceu ações com 

base nas dificuldades encontradas na área de educação e forma-

ção ambientais. Por fim, como já mencionado anteriormente, a 

Conferência Rio-92 abordou o tema da educação ambiental 

como alavanca fundamental na busca pelo desenvolvimento sus-

tentável. 

Vale mencionar, ainda: a Lei nº 4.771/65, que instituiu o 

Código Florestal e prevê em seu artigo 42 a educação ambiental; 

a Lei nº 5.197/67, que dispõe sobre proteção à fauna e à flora, 

contempla a educação ambiental em seu artigo 35; e a Lei nº 

6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Essas leis serviram de base legislativa para a criação da Lei nº 

9.795/99, cujo art. 2º, X, transcreve-se a seguir: 
Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por obje-
tivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambi-

ental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos 

os seguintes princípios: 

(...) 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive 

a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para parti-

cipação ativa na defesa do meio ambiente. 

Sato (2002, p. 55) acredita que o legislador incluiu “edu-

cação da comunidade”, pois levou em conta a complexidade am-

biental e a necessidade de esta ser difundida em todas as esferas 

sociais. Nenhum dos desafios da educação ambiental deve ser 

buscado isoladamente. A educação ambiental questiona a quali-

dade de vida e evidencia a interdependência de ambiente e soci-

edade. 
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Em menção às Constituições brasileiras, nenhuma que 

antecedeu a Carta Maior de 1988 contemplou a educação ambi-

ental. Esta, por sua vez, dedicou um capítulo inteiro ao meio am-

biente e reservou o art. 225, § 1º, VI, para a educação ambiental. 

A nossa Carta Maior não adota o conceito da educação 

ambiental nem especifica seus conteúdos e formas, no entanto, 

sabe-se que o direito ambiental consiste em educar comporta-

mentos humanos voltados à busca do meio ambiente ecologica-

mente equilibrado.  

Anota Derani (2013, p. 247-272): 
A finalidade da norma ambiental é a construção do direito 

constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

indispensável à sadia qualidade de vida. Portanto, o Direito 

Ambiental deve, sobretudo, estimular, educar comportamentos 

humanos conduzindo ao horizonte de sustentabilidade da rela-

ção do ser humano com a natureza, coerentemente com o di-

reito fundamental prescrito no capítulo VI da Constituição Bra-

sileira. 

Em 27 de abril de 1999 foi instituída a Política Nacional 

de Educação Ambiental, através da Lei nº 9.795/99, que traz em 

seu bojo o conceito de educação ambiental. 
Art. 1º da Lei nº 9.795/1999. […] os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabili-
dade. 

Mediante definição em lei, a educação ambiental é insti-

tuída mediante processos. Segundo Steinmetz (2009, p. 3), esses 

processos compreendem três dimensões: a) axiológica, uma vez 

que devem produzir valores sociais que aspirem à conservação 

do meio ambiente; b) epistemológica, pois esses processos de-

vem construir conhecimentos ambientais; e, por fim, c) praxeo-

lógica, pois devem despertar atitudes voltadas à conservação do 

meio ambiente. 

De acordo com Milaré (2002, p. 120), o artigo 2º da re-

ferida lei contempla o pensamento basilar da Política Nacional 
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de Educação Ambiental, trazido nos seguintes termos: “A edu-

cação 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 ca-

ráter formal e não formal”. O referido autor acrescenta que a 

PNEA possui como objetivo a compreensão do conceito de meio 

ambiente e suas relações múltiplas e complexas, uma vez que 

engloba não só os elementos naturais do meio físico, mas todas 

as formas de organização de espaço que se relacionem com o 

indivíduo. 

É consabido que é dever do Estado promover a educação 

que incorpore a dimensão ambiental; para isso, a educação am-

biental no ensino formal está disciplinada nos artigos 9º a 12, e 

no ensino não formal, no artigo 13 da Lei nº 9.795/99. A educa-

ção formal refere-se aos processos educacionais que ocorrem no 

âmbito escolar. O artigo 10 da Lei prescreve que “a educação 

ambiental não deve ser implantada como disciplina específica 

no currículo de ensino”; deixa claro que todas as disciplinas de-

vem trabalhar com as questões do meio ambiente, propiciando a 

compreensão do processo ambiental como um todo e trazendo 

uma característica de interdisciplinaridade à educação ambien-

tal.  

Para que o meio ambiente seja estudado de maneira in-

terdisciplinar, são necessárias muitas adaptações aos currículos 

escolares, bem como uma maior capacitação dos educadores no 

que se refere às questões ambientais da atualidade. Por esse mo-

tivo, o artigo 11 da lei estabelece que “a dimensão ambiental 

deve constar dos currículos de formação de professores, em to-

dos os níveis e em todas as disciplinas”. O parágrafo único aduz 

que “os professores em atividade devem receber formação com-

plementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 

adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental”. 

O artigo 13 da lei ora analisada traz o caráter não formal 
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da educação ambiental, referindo-se às ações e práticas educati-

vas que se dão fora do âmbito escolar, nas instituições governa-

mentais, organizações não governamentais, igrejas, casas de cul-

tura e associações civis. Amplia-se, assim, a noção de educação 

ambiental para além das unidades escolares, incluindo nesse 

processo toda uma coletividade na promoção da educação ambi-

ental.  

A respeito da educação ambiental no ensino não formal, 

Carvalho (2002, p. 157) apresenta a seguinte contribuição: 
Tais práticas educativas não formais envolvem ações em co-

munidade e são chamadas de EA comunitária ou, ainda, EA 
popular. Estas dizem respeito a uma intervenção que, de modo 

geral, está ligada à identificação de problemas e conflitos con-

cernentes às relações dessas populações com seu entorno am-

biental, seja ele rural ou urbano. Nesses contextos, a EA busca 

melhorar as condições ambientais existentes das comunidades 

e dos grupos, valorizando as práticas culturais locais de manejo 

do ambiente. Nesse sentido, o ambiente apresenta-se como es-

paço onde se dá, na prática cotidiana, o encontro com a natu-

reza e a convivência com os grupos humanos. É nessa teia de 

relações sociais, culturais e naturais que as sociedades produ-

zem suas formas próprias de viver. 

É inegável que a educação ambiental no ensino formal e 

não formal possui uma interligação, visto que ambas possuem 

um único objetivo: a criação de uma consciência e da mobiliza-

ção da sociedade na busca de soluções para os problemas ambi-

entais que assolam a vida planetária. 

Em continuidade à análise da referida lei, é possível iden-

tificar os princípios que regem a educação ambiental, visto que 

figuram em rol exemplificativo do texto: 
Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, conside-

rando a interdependência entre o meio natural, o socioeconô-

mico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na pers-

pectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
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práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo edu-

cativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversi-

dade individual e cultural. 

Com base na exposição dos princípios básicos da educa-

ção ambiental no Brasil, torna-se claro que a essência da referida 

política reside na participação da comunidade no processo edu-

cativo de conscientização ambiental, bem como no caráter inter-

disciplinar e permanente. Assim, a educação ambiental não pode 

ser reduzida a um programa com duração predeterminada. O Es-

tado deve ter como prioridade a questão da educação e não se 

limitar a programas restritos, que acabam por se configurar 

como mais uma norma ineficaz. 

O artigo 5º da Lei nº 9.795/99 arrola os objetivos da edu-

cação ambiental: 
Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 

aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos; 
II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, perma-

nente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio am-

biente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como 

um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, 

em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de 

uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos prin-

cípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, jus-

tiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência 

e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos 
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povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da hu-

manidade. 

Em suma, o objetivo da educação ambiental é desenvol-

ver uma consciência crítica no indivíduo sobre os problemas am-

bientais, instigando-o na busca de soluções, fortalecendo assim 

o senso de cidadania e solidariedade como fundamentos para um 

futuro melhor.  

Sobre o assunto, Yoshida (2013, p. 13) esclarece: 
A Política Nacional de Educação Ambiental, sob a visão hu-

manista, holística, democrática e participativa, e integrada de 

todos os aspectos do meio ambiente (art. 4º, I e II),volta-se para 

as diversidades regionais, culturais e sociais da realidade naci-

onal (art. 4º, VII e VIII; art. 5º, V), em consonância com os 

fundamentos e objetivos do Estado Brasileiro (CF, art. 1º, III e 
art. 3º). E contempla a imprescindível transversalidade da di-

mensão ambiental ao prever, entre os seus objetivos, que in-

cube ao Poder Público definir políticas públicas que incorpo-

rem a dimensão ambiental (Lei 9.795/1999, art. 3º, I), visando 

à promoção da sociedade ambientalmente equilibrada (art. 5º, 

V). 

Apesar do disposto em lei, a Política Nacional de Educa-

ção Ambiental é pouco eficiente para o fim a que se destina, e 

sua implementação deve ser urgentemente revista. Não se pode 

atualmente afirmar que se faz educação ambiental por completo, 

da forma holística e transversal proposta na PNEA. As ações e 

projetos que predominam no ambiente escolar trabalham isola-

damente o aspecto cognitivo do educando no processo de apren-

dizagem.  

Guimarães (2003, p. 101) define a educação corrente da 

seguinte forma: 
Essa educação tradicional e hegemônica é iminentemente teó-

rica, informativa, pelo papel do professor como transmissor de 

conhecimentos, e é passiva, pelo autor ser o receptor desse co-

nhecimento como verdade absoluta; portanto, inquestionável. 

Reforça valores fragmentários e individualistas quando acre-
dita que a soma das partes (indivíduos) é que forma o todo (so-

ciedade), quando não valoriza a atomização do indivíduo na 

sociedade. É presa ao conteúdo dos livros sem contextualizar 
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em uma realidade socioambiental, podendo, portanto, ficar res-

trita à sala de aula ou a uma reserva ecológica, não estimulando 

a interação crítica na realidade socioambiental. 

A educação ambiental deve superar essa tendência de 

educação limitada e acrítica, que está longe de ser a solução da 

crise ambiental que vivemos. As práticas educacionais que vem 

sendo utilizadas tornam-se repetitivas e muitas vezes descontex-

tualizadas da realidade socioambiental. 

Freire (1992, p. 94) vem desde os anos 60 combatendo a 

ideia tradicional de ensino. Preconiza que esse modelo conser-

vador pouco transforma o pensamento do aluno, pois, na visão 

dele, a educação que liberta é a que desenvolve a consciência 

crítica do aluno, fazendo com que ele tenha ânsia de participar 

ativamente do processo de aprendizagem.  

A formação de uma educação crítica impõe a consolida-

ção de novos paradigmas para a promoção de uma sensibilização 

e mobilização social, na busca de soluções às questões ambien-

tais. A educação ambiental crítica deve estabelecer uma relação 

entre as experiências do passado e a vivência atual. Necessário 

se faz o planejamento de ações pedagógicas em que a prática 

seja viabilizada, tornando-se capaz de desenvolver uma perspec-

tiva crítica no indivíduo, pois assim este estará apto a compre-

ender o mundo em sua totalidade, e não de maneira fragmentada. 

Vale ainda salientar que a nossa Constituição é conside-

rada, na atualidade, uma Constituição de vanguarda em relação 

à questão ambiental. No entanto, nossa legislação ambiental, 

aqui em destaque a Política de Educação Ambiental Brasileira, 

parece resumir-se a meras declarações de intenções, uma vez 

que se observa na prática, salvo algumas exceções, uma ausência 

de efetividade nas ações. 
No campo da educação nota-se que as políticas não contem-

plam diretrizes de EA: a LDB ‒ Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

9394/96), o Plano Nacional de Educação – PNE e em diversas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica e Superior, as Ba-

ses Nacionais Comuns Curriculares. No caso do PNE, apenas 

a décima, e última, diretriz (Art. 2º) aborda a sustentabilidade 
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entre outras questões justapostas: “valorização dos(as) profis-

sionais da educação; promoção dos princípios do respeito aos 

direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioam-

biental”; sem sequer contemplar objetivos, diretrizes e metas. 

O PNE restringe a EA ao voluntarismo, e consequente frag-

mentação. Sem orientações não há políticas de sustentabilidade 

e resiliência para os milhões de crianças e jovens. (GUERRA 

E FIGUEIREDO, 2017, p. 83). 

Há uma forte tendência para ignorar a educação ambien-

tal, que não engloba apenas o meio ambiente, mas questões de 

qualidade de vida e justiça social. As legislações que contem-

plam a educação referem-se à temática ambiental apenas com 

um sentido biológico ou ecológico, e com palavras como paisa-

gem, meio ambiente e fenômenos naturais. 

Uma pesquisa realizada em cinco escolas em Delmiro 

Gouveia, município de Alagoas, revela que 64% dos professores 

trabalham a educação ambiental na matéria de ciências e apenas 

36% realizam a interdisciplinaridade como disposto em lei. A 

referida pesquisa aponta, ainda, para a falta de informação e co-

nhecimento na área ambiental por parte do corpo docente. Dessa 

maneira, as escolas não conseguem cumprir seu papel de forma-

ção de um sujeito crítico, restando observada a inefetividade da 

lei. Ademais, quando se observa alguma prática de educação am-

biental, esta não apresenta continuidade. 

A implementação da educação ambiental tem sido um 

caminhar repleto de avanços e retrocessos, haja vista os muitos 

fatores que interferem no processo educativo e comprometem o 

nível de engajamento dos professores, obstando a difusão do sa-

ber ambiental.  
Atualmente, a educação brasileira apresenta mais retrocessos 

com consequências incomensuráveis. Eles decorrem da Lei nº 

13.415/2017 que revoga diversas conquistas de diversidade, 

entre elas o artigo 29 da Lei nº 12.608/2012 (Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil). O artigo 29 alterou a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional ‒ LDB (Lei nº 

9.394/1996, artigo 26, parágrafo 7º) ao determinar a inclusão 

dos princípios da proteção e defesa civil e a educação 
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ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios, nos 

currículos dos ensinos fundamental e médio. Agora consta na 

LDB que essa determinação foi substituída por um texto gené-

rico de ‘temas transversais’, remete à Base Nacional Comum 

Curricular, que por sua vez, fez sumirem as temáticas integra-

das de EA, sustentabilidade, mudanças climáticas, prevenção 

de desastres socioambientais. Assim, a educação ambiental é 

delegada, conforme parágrafo 7º da Lei nº 13.415, de 2017, que 
dispõe: a integralização curricular poderá incluir, a critério dos 

sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas 

transversais. (GUERRA 2017, p. 84). 

Em muitas unidades escolares, a implantação da educa-

ção ambiental ocorre lentamente e de maneira descontínua; na 

maioria das vezes, por questões políticas, trocas de governo e até 

mesmo por falta de entendimento sobre os assuntos relativos ao 

meio ambiente, o que evidencia a fragilidade na formação dos 

professores.  

Eis o posicionamento de Guerra (2017, p. 85): 
No contexto nacional, a trajetória das políticas de EA no estado 

brasileiro é marcada pela sua capacidade de ressurgir, de renas-
cer aos desmandos estatais, à incapacidade do Estado e de seus 

governos de percebê-la como estratégia para os ideais de jus-

tiça social e equilíbrio do meio ambiente, ou talvez por perce-

ber isso, a intenção é de não fortalecê-la. 

Pôr em prática a educação ambiental é uma tarefa árdua; 

é preciso, antes de tudo, entender as causas dos problemas am-

bientais e discutir soluções para o enfrentamento da crise que se 

vive, que não deixa de ser uma crise do conhecimento e de va-

lores. O que se observa é que a educação ambiental não está in-

serida no senso comum da sociedade; um exemplo simples dessa 

constatação é que quando se pesquisa sobre o assunto nas plata-

formas digitais, o que aparece como resposta são imagens de cri-

anças segurando uma muda de planta ou imagens do planeta 

Terra envolvido por mãos. Isso não garante uma perspectiva po-

lítica, crítica e transformadora.  

Dependemos da formação de uma consciência ambiental 

crítica, de firmeza, engajamento e inovações nas ações de cada 
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indivíduo em sua essência individual e coletiva, pois resolver os 

problemas ambientais é uma responsabilidade de todos. A im-

plementação da Política Nacional de Educação Ambiental deve 

ser revista a fim de promover uma efetiva consciência ecológica 

na sociedade. As políticas públicas, no Estado brasileiro, deve-

riam ser todas dirigidas ao cumprimento dos objetivos funda-

mentais da República, no plano mediato, em face da dificuldade 

para se alcançar a plenitude dos objetivos. 

São identificáveis, na observação de Figueiredo e Figuei-

redo (1986, p. 119), cinco problemas que comprometem o grau 

de efetividade dessas políticas, a saber: a) interesse de grupos 

privados em detrimento do grupo beneficiário; b) subordinação 

do programa à política econômica ou a outros objetivos exter-

nos; c) baixa participação dos beneficiários; d) centralização na 

formulação, na efetivação e na organização administrativa; e) 

uso político e/ou clientelístico. 

Esse diagnóstico quanto à avaliação política realizada 

por pensadores da área de educação não difere da avaliação pro-

cedida por pensadores da área jurídica. Para consolidar tal en-

tendimento, oportuna a lição de Duarte (2006, p. 270) ao realçar 

que o processo deve iniciar-se pelas escolhas de prioridades e 

pela definição dos meios adequados para se alcançar os fins ins-

tituídos. Identifica, ainda, como outro elemento imprescindível 

da política pública a previsão de financiamento, pois a alocação 

de recursos é indispensável para os custos dos recursos materiais 

e humanos. Como elemento final do trajeto, impõe-se a realiza-

ção da fase avaliativa de resultados da política implementada, o 

que está a exigir o controle e a ação fiscalizatória da sociedade 

civil, dos Tribunais de Conta, dos Conselhos Gestores e, excep-

cionalmente, a atuação do Poder Judiciário. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebe-se que a implementação da 
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Política de Educação Ambiental no Brasil deve ser revista a fim 

de promover uma efetiva consciência ecológica da sociedade. 

A questão ambiental em muito depende das ações da hu-

manidade. Para a real transformação do cenário de crise socio-

ambiental vigente, a educação ambiental apresenta-se como um 

instrumento fundamental e estratégico na formação de uma 

consciência crítica e da transformação social, uma vez que a 

consciência ambiental está intimamente ligada à preservação e à 

conservação ambientais. 

Ante essa crise ambiental, necessário se faz pensar em 

desenvolvimento sustentável. É essencial o compromisso de 

cada um dos habitantes deste planeta para a efetivação das mu-

danças que o cenário atual exige. 

O meio ambiente, no Brasil, apresenta-se extremamente 

vulnerável. A educação em seu sentido mais amplo enfrenta pro-

blemas de qualidade e ainda não alcançou um nível desejável de 

democratização. O direito à educação é um direito humano fun-

damental garantido por lei. A Constituição Federal confia à edu-

cação o dever de desenvolver todas as potencialidades do ser hu-

mano a fim de transformá-lo. Por sua vez, o direito à educação 

ambiental encontra-se vinculado a esse direito fundamental, mas 

na prática ela vem se mostrando um tanto precária para o fim a 

que se destina e continua revestida por um caráter utópico e dis-

tante.  

Este estudo revela que possuímos uma ampla gama de 

leis, no entanto o fato de o legislador positivar um tema através 

de lei não significa a sua efetiva aplicação, muito menos a efici-

ência do seu alcance, o que nos leva a concluir que a educação 

ambiental deve ser mais bem aplicada. Com o presente estudo 

restou evidente a enorme distância entre os dispositivos das leis 

e a realidade de sua aplicação.  

A Lei de Educação Ambiental completou duas décadas 

de vigência em 2019 e até hoje encontra desafios na busca por 

efetividade nas suas ações. Por vezes, a referida lei parece uma 
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legislação simbólica. A ausência da efetividade da lei caracteriza 

o descaso do poder público, possuindo uma aplicação inade-

quada e insuficiente, seja pela manutenção dos métodos tradici-

onais de ensino na educação formal, seja pelas flutuações de go-

verno com diferentes tendências e prioridades, ou ainda pela au-

sência de profissionais capacitados para tal função ou por falta 

de interesse de alguns entes privados, que não respeitam o pos-

tulado constitucional.   

Na implementação das políticas públicas educacionais 

não se tem observado na formulação das agendas a participação 

dos atores que necessariamente nela deveriam estar envolvidos, 

a saber, o Governo, agentes públicos executores e cidadãos des-

tinatários das ações governamentais. 
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