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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA TRAJETÓRIA 

HISTÓRICA NA AGENDA DAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

SOBRE O MEIO AMBIENTE 
 

RESUMO – A educação ambiental objetiva despertar a consciência de que a humanidade é parte integrante do 

meio ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica de que homem é o centro de tudo, dando maior 

importância à natureza. A educação ambiental entra em discussão enfatizando a mudança comportamental da 

humanidade para assegurar uma efetiva sustentabilidade do meio ambiente. Essa discussão torna-se fundamental, 

pois a consequência dos atos do progresso do capitalismo atual poderá comprometer no futuro a permanecia da 

vida humana, no nosso planeta. Assim, o objetivo deste trabalho é o de propiciar uma discussão sobre a educação 

ambiental frente à degradação da natureza, analisando sua trajetória histórica dentro das Conferências 

internacionais sobre o meio ambiente. Este artigo foi construído por procedimentos metodológicos de pesquisa 

bibliográfica, na intenção de verificar a trajetória histórica e possibilidades da educação ambiental para a 

construção de uma nova consciência voltada para o ecológico. O desenvolvimento de novos paradigmas de ação, 

envolvendo toda a sociedade, em seus diversos setores, é a conclusão do que se faz necessário para um pressuposto 

em busca da sustentabilidade, e a educação ambiental contempla isso. Pode ser uma tarefa árdua, e somente terá 

sucesso com a participação social de todos. A conclusão é que a educação ambiental está apontada na atualidade 

como uma forma de superação para a crise que ameaça os seres vivos em geral e os ecossistemas como um todo, 

nesse contexto incluindo a humanidade e essa perspectiva vem sendo discutidas nas diversas conferências por 

pesquisadores ambientalistas de todo o mundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A degradação dos recursos naturais aparece como consequência da globalização e do 

desenvolvimento econômico e tecnológico, numa nova configuração de apropriação da 

natureza. A utilização destes recursos para a produção de bens de consumo está proporcionando 

uma exploração desenfreada numa proporção muito maior do que o planeta consegue suportar. 

Educação ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, que se propõe 

atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo permanente que procura incutir 

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

capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 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. 

O surgimento da educação ambiental tem como motivo, as ações antrópicas que causam 

sensíveis alterações no meio ambiente. Os movimentos ambientalistas contribuem diretamente 

para o desenvolvimento desta corrente de pensamento, que tem em seus objetivos a melhoria 

da qualidade de vida com a preservação da natureza. 

Raquel Carson fez história quando publicou em 1962, em sua obra “Primavera 

Silenciosa” com várias críticas e discussões sobre a questão ambiental. Ela afirmou que a 

qualidade de vida da população em todas as partes do mundo estava decaindo, e que a causa 

deste fenômeno era consequência, da queda da qualidade ambiental, em decorrência da 

exploração predatória produzida pela ganância humana para o lucro. 

Desde então, vários encontros em escala mundial, foram realizados, no intuito de 

debater a problemática das questões ambientais do planeta. Nestas discussões, eles tomaram 

como estratégia de preservação da natureza, o incremento da educação ambiental. A reflexão 

sobre o que é educação ambiental é fundamental, para que se possam consolidar práticas 

educativas, com o intuito de desenvolver novos valores para uma nova ótica, em que a 

cidadania, o respeito, a inclusão, a convivência harmônica sejam constantes no meio social. 

As atividades de educação ambiental, tem que ser estabelecida dentro de uma 

perspectiva em que as comunidades e seus componentes, assim como as grandes corporações 

tenham consciência das possibilidades dos prejuízos que o uso dos recursos naturais possam 

trazer. 

Diante disto, este trabalho objetiva fazer uma discussão sobre a importância da educação 

ambiental nos tempos atuais e de sua trajetória histórica nas agendas das Conferências sobre o 

meio ambiente, refletindo sobre suas possibilidades diante da problemática ambiental. 



2. METODOLOGIA 

 

Como metodologia, foi utilizada neste trabalho uma profunda pesquisa bibliográfica 

sobre o tema, abordando os trabalhos e informativos mais relevantes para essa proposta, com a 

intenção de refletir e discutir as perspectivas e trajetória histórica da Educação Ambiental na 

agenda das Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente. Então, este estudo trata-se de 

uma pesquisa teórico-metodológica, desenvolvida após um amplo levantamento bibliográfico, 

com a intenção de relacionar as distintas áreas que fundamentam este tema. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Uma das ferramentas mais largamente utilizadas pelos ambientalistas e pesquisadores 

correlatos no enfrentamento da questão ambiental é a chamada educação ambiental. Ancorada 

na ideia-força do Desenvolvimento Sustentável, a educação ambiental emerge como 

propagadora de uma nova relação ética entre sociedade e natureza, projeto este colocado acima 

das clássicas disputas entre capital e trabalho e seus projetos societários: capitalismo e 

socialismo. Diversos programas governamentais e não governamentais, de viés educativo, 

colocam a questão ambiental dentro do terreno político e ideológico, situando no campo da 

mudança comportamental do ser humano.  

A educação ambiental objetiva despertar a consciência de que a humanidade é parte 

integrante do meio ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica de que homem é o centro 

de tudo, dando maior importância à natureza. Ela se configura como uma ação educativa 

permanente, na qual os sujeitos tomam consciência da sua realidade, dos tipos de relações com 

a natureza e dos problemas derivados destas relações e suas causas. Ela ainda desenvolve, 

mediante práticas que vinculam a população com valores a atitudes promotoras de um 

comportamento direcionado para a transformação de uma realidade predatória em seus aspectos 

sociais e naturais, desenvolvendo habilidades e atitudes visando à sustentabilidade dos recursos 

da natureza, e de uma ética condutora para a melhoria da qualidade de vida (BIGOTTO, 2008). 

Varine (2000, p. 61-62) “descreve a natureza como um grande patrimônio da sociedade, 

o que consequentemente, torna a Educação Ambiental como uma prática social preocupada 

com a preservação de sua riqueza”. Este autor ainda salienta que os problemas da crise 

ambiental acontecem devido ao rápido crescimento demográfico da população humana, 

provocando na natureza, a decadência da sua qualidade e capacidade de sustentação da vida. 

Como contrapartida, a denunciação destes acontecimentos não é suficiente para frear esses 



estragos, mas promove uma reflexão sobre esses problemas e seus riscos. Nesse contexto, seria 

necessário um processo educativo que vise à sustentabilidade dos recursos naturais, e é aí que 

entra como proposta a Educação Ambiental. 

Para a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, a Educação Ambiental se configura como 

um componente permanente e fundamental, que deve estar presente no processo de formação 

cidadã. De acordo com esta mesma lei, 

 

[...] entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

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

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999, s.p). 

 

Por esta lei, a definição da Educação Ambiental, se apresenta com uma perspectiva 

holística, humanista, participativa e interdisciplinar, que contribui para a renovação de práticas 

sociais, com uma permanente avaliação crítica e adequação de seus conteúdos à realidade de 

cada lugar, além do envolvimento promovido da sociedade em ações visando à transformação 

desta realidade.  

Para compreender o conceito de Educação Ambiental, deve-se transcorrer inicialmente 

a compreensão de meio ambiente, para então fundamentar a sua essência. Nesse sentido serão 

explanados dois conceitos distintos de meio ambiente. No primeiro, Reigota (2001) faz uma 

definição de meio ambiente, caracterizando-o como um lugar onde acontecem relações 

dinâmicas e constantes interações entre os aspectos sociais e naturais, no qual acarretariam 

processos históricos de transformações da sociedade e da natureza. Porém, o segundo conceito 

está descrito na Lei 6938/81 que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA – 

como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981, s.p). 

Relacionar estas duas definições permite um olhar mais amplo do conceito de meio 

ambiente, transcendendo sobre a natureza física e abordando também aspectos ecológicos, 

sociais e culturais. Assim, a Educação Ambiental nessa perspectiva, deve ser analisada dentro 

de uma dimensão emancipatória com poder de transformação da sociedade, sendo colaborativa 

numa relação harmoniosa entre sociedade e natureza, com claras intenções de formação para a 

“consciência ecológica” voltada para a Questão “Socioambiental” (CARVALHO, 2006, p. 11). 

Em outro conceito, Loureiro (2009) define a Educação Ambiental como uma práxis 

social, que favorece a interdependência constitutiva entre as relações sociais com a natureza, 

estabelecendo processos dialógicos, tendo a finalidade emancipatória das pessoas, 



transformando a realidade através de metodologias baseadas na reflexão, e politicamente 

comprometida com as mudanças das práticas sociais na contemporaneidade. 

Guimarães (1998) define a Educação Ambiental como uma prática educativa 

interdisciplinar, conduzida para a resolução de problemas de magnitude local, na intenção de 

transformar valores e atitudes por meio da construção de novos conhecimentos e hábitos, 

sensibilizando e conscientizando sobre as relações integradas entre o ser humano, sociedade e 

natureza, com o objetivo de equilíbrio local, e consequentemente global, como forma para a 

obtenção de melhor qualidade de vida em todos os seus níveis. 

Assim, pode-se entender que a Educação Ambiental objetiva transformar 

comportamentos e valores, favorecendo possibilidades de construção do saber fazer, em defesa 

do bem comum. Em outras palavras, objetiva compreender os elementos naturais como 

patrimônio coletivo, promovendo uma reflexão nos modos de pensar e agir, reaproximando as 

relações sociais entre o homem e a natureza. 

Para estabelecer estes objetivos, a discussão sobre a Educação Ambiental já passou e 

ainda passa por diversos encontros internacionais, percorrendo uma trajetória na história 

apontada para uma única e maior direção, mesmo perpassando por diversas áreas de estudos, 

que é fazer com que a sociedade compreenda que os problemas causados ao meio ambiente, 

são da atividade antrópica, além de incentivar a esta população buscar práticas para resolução 

destes problemas. 

O termo “Educação Ambiental” foi usado pela primeira vez em 1965, num evento 

realizado pela Universidade Britânica do Keele, mas efetivamente o movimento ganhou força 

em 1972 na Conferência de Estocolmo, quando então foi inserida na agenda internacional a 

temática sobre Educação Ambiental, por meio do Princípio 19 da Declaração do evento 

(LOUREIRO, 2009, p. 13).  

 

Princípio 19 - A educação em assuntos ambientais, para as gerações jovens bem como 

para os adultos e com ênfase especial aos menos favorecidos, é essencial para ampliar 

as bases de uma opinião esclarecida e de uma conduta responsável por parte de 

indivíduos, empresas e comunidades quanto à proteção e melhoria do meio ambiente 

em sua plena dimensão humana. É igualmente essencial que os veículos de 

comunicação de massa não só evitem contribuir para a deteriorização do meio 

ambiente como, pelo contrário, disseminem informações de caráter educativo sobre a 

necessidade de proteger e melhorar o meio ambiente de modo a possibilitar o 

desenvolvimento do homem em todos os sentidos (DECLARAÇÃO DE 

ESTOCOLMO, 1972, s.p.). 

 



Nesse princípio foi destacada a importância de uma abordagem entre o ambiente e a 

educação, principiando discussões específicas como destaque em assuntos oficiais da 

Organização das Nações Unidas – ONU, e consequentemente em projeção mundial. 

Em 1975, foi lançado em Belgrado na antiga Iugoslávia, o Programa Internacional de 

Educação Ambiental. Neste evento, foram definidas as orientações e os princípios pensando no 

futuro do planeta, descritos no documento Carta de Belgrado. Na época este programa 

transparecia uma visão economicista liberal, mas foi a partir daí que a Educação Ambiental 

ganhou notoriedade como um processo educativo, que envolve dimensões sociais, culturais e 

políticas (SATO, 2002). 

Em 1977, aconteceu em Tbilisi, na Geórgia (país integrante da antiga União Soviética), 

a Conferência Intergovernamental em Educação Ambiental, evento organizado em parceria da 

UNESCO e do Programa de Meio Ambiente da ONU – PNUMA. Neste encontro foram 

definidas as conceituações, as recomendações, as diretrizes e os procedimentos para a 

efetivação da Educação Ambiental. 

As definições da conferência de Tbilisi são usadas até os dias atuais, como referencia 

no mundo todo, isso devido ao momento histórico e pela participação de vários chefes de Estado 

em escala mundial. Lá foram apontadas articulações sobre a Educação Ambiental nas 

dimensões ambiental e social, o que possibilitou problematizar a realidade e o porquê da crise 

ambiental. Ainda nessa conferência foram tomadas as devidas precauções sobre em não se 

creditar para a Educação Ambiental a total responsabilidade na resolução dos problemas 

ambientais do mundo, e sim como uma proposta de ferramenta metodológica auxiliadora 

(GUIMARÃES, 1998). Loureiro (2009) complementa a concepção de Guimarães, afirmando 

que, 

 

[...] dentre as recomendações, sugere aos Estados-membros da ONU a implementação 

de políticas públicas específicas a serem permanentemente revisadas a partir de 

avaliações sistemáticas, de modo a consolidar e universalizar a Educação Ambiental 

(LOUREIRO, 2009, p. 71). 

 

Em 1987, com realização da UNESCO, foi organizada em Moscou a II Conferência 

Intergovernamental em Educação Ambiental. Nesse evento, foram reforçadas as discussões 

realizadas na 1ª Conferência em Tbilisi, traçando planos de ação para a década seguinte e 

avaliando o que foi realizado no período de 10 anos, entre a 1ª e o 2ª encontro (1977/1987). Foi 

enfatizado também, o estímulo para a organização de sistemas de informações e comunicação 

entre os atores da causa, e também foi defendido o incentivo da capacitação profissional, para 

intervenções com ações compatíveis com a sustentabilidade (GUIMARÃES, 1998, p. 27). 



Na década seguinte em 1992, foi realizado no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, evento conhecido como RIO-92 ou ECO-

92, com a participação de 173 países. Lá foi aprovado um documento, a Agenda 21, de 

propostas para colocar o planeta em direção para o desenvolvimento sustentável. Este 

documento é um projeto de metas e um plano de ação adotado pelos países participantes; pelas 

organizações que fazem parte do sistema da ONU; pela sociedade civil, com abrangência local, 

nacional e global. Aprofundando essa discussão, a Agenda 21 se configura num planejamento 

participativo para analisar a situação dos países, regiões, suas unidades federadas e municípios, 

para planejar o futuro de maneira “socioambientalmente” sustentável (BRASIL, 2007, p. 12). 

No mesmo momento da ECO-92, aconteceu também o Fórum Global, durante esse 

evento ocorreu a 1º Jornada de Educação Ambiental, organizado pela sociedade civil para 

elaborar dois importantes documentos: o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, e a Carta da Terra (GUIMARÃES, 1998). 

Segundo Gadotti (2008-2010): 

 

A Carta da Terra emerge como uma declaração de princípios éticos e valores 

fundamentais para a construção de uma sociedade global mais justa, sustentável e 

pacífica. Ela inspira todos os povos a um novo sentido de interdependência global e 

responsabilidade compartilhada; ela nos desafia a examinar nossos valores e 

princípios éticos (GADOTTI, 2010, p. 07). 

 

Percebe-se que a Carta da Terra se confronta diretamente com os objetivos de uma 

sociedade mais justa e pacífica, com responsabilidades para todos os cidadãos visando valores, 

princípios éticos e sustentabilidade. Gadotti (2008) reafirma a importância educativa do 

documento: 

 

A Carta da Terra tem um grande potencial educativo ainda não suficientemente 

explorado, tanto na educação formal, quanto na educação não-formal. Por meio de 

sua proposta de diálogo intertranscultural, pode contribuir na superação do conflito 

civilizatório que vivemos hoje (GADOTTI, 2008, p. 11). 

 

Já no Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, foram estabelecidos os princípios fundamentais de educação ambiental para as 

sociedades sustentáveis, onde foi pontuada a necessidade de se desenvolver um pensamento 

coletivo com criticidade e solidariedade; de multiplicidade; interdisciplinaridade; e diversidade. 

Esse mesmo documento estabelece ainda, relações entre a sustentabilidade e as políticas de 

Educação Ambiental, onde foram enfatizados os processos participativos direcionados “para a 



recuperação conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida” (GOMES, 2010, 

p. 32-33). 

Nesse tratado, alguns de seus princípios propõem que a Educação Ambiental deva 

promover o diálogo e a cooperação entre instituições e indivíduos, para a compreensão dos 

atuais modos de vida, visualizando a criação de novos, isso levando em conta as diversidades: 

étnicas; de gênero; físicas; religião; idade; e de classe. Nesse sentido a Educação Ambiental 

torna-se uma discussão individual, com bases no pensamento crítico e propicia no cidadão uma 

consciência local, e consequentemente, global. No sentido coletivo, a Educação Ambiental, 

busca a constituição de sociedades moderadas pelo respeito mútuo; na “autodeterminação dos 

povos e a soberania das nações” (BRASIL, 2007, p. 103). 

Nesse contexto, Gomes (2010) reforça a importância do Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, afirmando que, 

 

[...] a importância desse Tratado deve-se principalmente por ter sido elaborado no 

âmbito da sociedade civil e por reconhecer a Educação Ambiental como um processo 

político dinâmico, em permanente construção, orientado por valores baseados na 

transformação social (GOMES, 2010, p. 33). 

 

Em 1997 aconteceu em Thessaloniki na Grécia, a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, com 

organização da UNESCO (GUIMARÃES, 1998). 

 

As recomendações e planos de ação da Conferência de Belgrado em Educação 

Ambiental (1975), da Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de 

Tbilisi (1977), da Conferência de Educação Ambiental e Treinamento de Moscou 

(1987) e do Congresso Mundial de Educação e Comunicação sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento realizado em Toronto (Canadá, 1992) ainda são válidos e não 

foram totalmente explorados. [...] Ocorreu um insuficiente progresso nos cinco anos 

após a Conferência do Rio, como foi reconhecida pela comunidade internacional 

(DECLARAÇÃO DE THESSALONIKI, 1997). 

 

Nesse encontro foram reforçados os planos de ação de conferências anteriores sobre o 

assunto, evidenciando a necessidade de articulação de ações de Educação Ambiental, com bases 

nos conceitos de sustentabilidade e ética, diversidade e identidade cultural, mobilização, 

participação popular e práticas interdisciplinares (DECLARAÇÃO DE THESSALONIKI, 

1997). 

Nesse contexto Loureiro, afirma que, 

 

[...] em todas as grandes conferências, sem exceção, a dimensão cidadã e ética 

permeou as deliberações e discussões e foi reforçada nos constantes apelos à formação 

de novos códigos morais e de comportamentos condizentes com as perspectivas 



ecológicas de mundo. Apesar do inegável valor político e macro-orientador, o caráter 

genérico presente nos documentos conclusivos fez com que conceitos chave fossem 

apropriados segundo interesses específicos, sendo esse o caso típico de categorias 

como participação e interdisciplinaridade. Ficou-se num patamar das ideias, sem que 

a base epistemológica e filosófica do corpo teórico utilizado e a dinâmica societária, 

política e econômica do que é questionado tivesse condições de ser efetivamente 

confrontadas, negadas e dialeticamente superadas (LOUREIRO, 2009, p. 74-75). 

 

Em 2002, aconteceu em Johanesburgo, na África do Sul, a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+10, com a presença de 189 países. 

As principais discussões dessa cúpula se voltaram na questão do desenvolvimento sustentável 

reafirmando os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que foram 

proclamados no ano 2000 pela Organização das Nações Unidas - ONU. Nesta conferência a 

Educação Ambiental foi colocada novamente como perspectiva, assim como surgiram críticas 

por parte das ONGs pelo modelo de desenvolvimento dos países desenvolvidos que não 

estavam cumprindo das metas estabelecidas no Protocolo de Kyoto.  

Em 2007 foi realizada em Bali na Indonésia, a Conferência sobre Mudança Climática 

da Organização das Nações Unidas – ONU. Neste evento o desenvolvimento predatório foi o 

ponto chave como fator das mudanças no clima, assim como foram estabelecidas as diretrizes 

para substituição do Protocolo de Kyoto, que se encerraria em 2012. Além disso, políticas 

internacionais de desenvolvimento foram discutidas para os países emergentes em prol da 

preservação de suas florestas. Alguns países opositores, liderados pelos EUA e Japão, tiveram 

dificuldades na adesão de metas discutidas no evento.  

Novamente no Rio de Janeiro, após 20 anos do primeiro evento, em 2012, aconteceu a 

Rio+20, Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. As críticas dos eventos 

anteriores voltaram à tona, como a falta de clareza no estabelecimento de metas concretas de 

redução da emissão de poluentes e de preservação e recuperação de áreas naturais. Além disso, 

foram cobradas mais políticas voltadas à educação ambiental focando na responsabilidade das 

grandes corporações. Nesse contexto, foram feitas avaliações dos avanços até então e também, 

foi confeccionado um documento “O futuro que queremos”, onde pode ser reafirmados 

compromissos acordados em eventos anteriores.  

Em 2017, houve a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 

Bonn, na Alemanha. Neste evento ficou renovado o sentido de urgência em relação a 

problemática ambiental, diante do comportamento predatório da humanidade promovido de 

sistema de produção capitalista. Os países presentes se comprometeram em desenvolver 

alternativas para os combustíveis fósseis como forma de conter as emissões de gazes poluentes 

na atmosfera que causam o efeito estufa. 



Levando em consideração todos os aspectos históricos até agora mencionados, pode-se 

inferir que, embora toda essa mobilização de pensadores em Educação Ambiental e de 

aprovação de leis e decretos definindo as políticas para a Educação Ambiental, ainda não se 

consolidaram como políticas públicas no prevalecer de interesses políticos e de mercados 

baseados na ideologia neoliberalista. Essa trajetória histórica, aponta para uma biografia 

contraditória que se move em torno da Educação Ambiental para a luz de uma teoria crítica e 

reflexiva. Diante desse referencial histórico exposto até agora pode-se notar, o quanto a 

problemática da educação ambiental vem se destacando ao longo dos anos, porém, ainda se 

constitui como metas nas agendas de governos. Pouco tem sido feito para realizar e programar 

ações e políticas a propósito de incentivar e promover essas problemáticas. 

Uma vez que, pensa-se numa sociedade mais justa com menos desigualdades nas 

práticas predatórias ao meio ambiente, de forma a nivelar essa problemática à sustentabilidade 

dos recursos. Assim, o consumo desenfreado dos recursos naturais poderá levar a sociedade 

global em um colapso, onde as pessoas, em situação de vulnerabilidade, poderão sofrer 

primeiro, essas consequências, as quais são frutos do sistema capitalista de produção.  

Quanto às discussões sobre a educação ambiental, constatou-se uma grande diversidade 

de concepções. Dias (1994, p. 38) afirma que o meio ambiente se apresenta em duas vertentes 

que de um lado aparece como um tema neutro de estudo, e do outro lado envolve os elementos 

humanos e as suas relações com o ambiente. Ou seja, os estudos relacionados ao meio ambiente, 

estão deixando de lado o enfoque ecológico, para se direcionar em outras ramificações. 

Este enfoque ressalta a fragmentação que a educação ambiental está sofrendo. Ela deixa 

de ter apenas um enfoque ecológico, para levar em consideração também outros aspectos. Nesta 

nova ótica, estão levando em consideração os aspectos econômicos, sociais, políticos, 

científicos, culturais, éticos e tecnológicos. Isso é um aspecto positivo, pois envolve diversas 

áreas de estudos sob diferentes enfoques em suas linhas de estudo, voltando os problemas do 

meio ambiente para uma comunidade de pesquisadores mais ampla. 

Nesse aspecto, abordar a educação ambiental é abranger várias interpretações diferentes, 

pois ela se molda de acordo com o contexto no qual está presente, conforme a vivência de cada 

um. O que é difundido para o grande público é que a educação ambiental está restrita à trabalhar 

questões relativas a natureza. Atualmente, o papel da educação ambiental adota uma realidade 

mais abrangente, se fundamentando na ideia de equilíbrio entre o homem e o ambiente, na 

esperança de uma relação harmoniosa, com progresso e desenvolvimento. Assim, a educação 

ambiental assume o protagonismo, como ferramenta da educação com vista no 

desenvolvimento sustentável. 



4. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, percebe-se que a Educação Ambiental encontra-se presente nas 

agendas de diversos países, mas ressalta-se que ainda falta um comprometimento por parte dos 

governos no cumprimento das metas estabelecidas. As Conferências se mostram importante em 

todos os contextos, por promoverem os debates em torno da problemática ambiental. 

Partindo da realidade de que o progresso é inevitável, então a humanidade precisa em 

contrapartida equilibrar esse desenvolvimento mediando o consumo dos recursos naturais, 

equilibrando o crescimento populacional no intuito de garantir qualidade de vida e bem estar 

social. Então o desenvolvimento sustentável deve ser adotado, com visão holística para que 

essas garantias sejam concretizadas. É o que essa e as próximas gerações estão esperando. 

A educação ambiental com seu caráter informativo e educativo sobre as questões se 

torna relevante numa prática qualitativa de desenvolvimento sustentável, pois possibilita aos 

cidadãos, interação sobre os problemas presentes, como também na organização de ideias sobre 

as questões ambientais. 

Este é o desafio da educação ambiental. Desenvolver com bases na sustentabilidade e 

se desenvolver democraticamente, com tomadas de decisões e medidas efetivas garantindo a 

proteção e conservação da natureza, proporcionando, criticamente, uma educação inovadora na 

sociedade. Esse é o papel da educação ambiental, ser fundamental na construção da consciência 

da coletividade sobre as questões ambientais. 

Diante de toda a abordagem exposta, tem-se um panorama de como aconteceram às 

discussões sobre o surgimento da Educação Ambiental e de seu estabelecimento no mundo. A 

demanda sobre a Educação Ambiental, como também as suas ações pela sociedade, cresce 

exponencialmente, gerando mudanças, práticas e reflexões da relação homem e natureza. As 

questões ambientais são temáticas complexas das relações socioambientais e requer profundas 

reflexões. A condição dos hábitos e costumes da humanidade é decisiva para uma melhor 

qualidade de vida do presente e das gerações futuras. 

E por fim, em conclusão desse estudo, pode-se afirmar que, independente do grau de 

instrução ou da formação educacional, a Educação Ambiental em seu debate e no diálogo que 

proporciona sobre a relação da sociedade com o meio ambiente, pelos padrões de mudanças 

comportamentais, é um componente fundamental para as transformações que podem ser 

promovidos pelos países, na medida em que rever modos de pensar e agir em relação à natureza, 

proporcionando a escolha de uma nova postura, tanto individual como coletiva, harmônica com 

o meio ambiente do qual a humanidade está presente. 
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