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O Surgimento da Educação Ambiental no Mundo

As questões ambientais no planeta são conhecidas
desde muito tempo. A conscientização sobre a necessidade
de o homem estabelecer uma relação não destrutiva, não
predatória, respeitando os limites dos recursos naturais,
exige muito mais que a simples promulgação de leis. Em
todo o mundo, a exploração de bens naturais alcançou pro-
porções alarmantes, e, aos poucos, foi-se percebendo que
algo estava errado e que providências deveriam ser toma-
das incisiva e urgentemente. Aos poucos, foram sendo per-
cebidas mudanças nas perspectivas éticas. Vários exemplos
de destruição, poluição e exaustão dos bens naturais moti-
varam mudanças no comportamento do homem em relação
à natureza. Com isso, veio o reconhecimento de que o ho-
mem é parte da natureza e se habita o mesmo oikos2 junto
com as plantas e animais.

De acordo com vários pesquisadores, as alterações
nas relações do homem com seu meio perpassa por uma
questão ética, que, em si, é possível de mudanças e trans-
formações. O termo ética é utilizado aqui como um dos prin-
cipais extratos do saber, ao lado da ciência, estética e da
política. A forma ética de estruturar o saber vai resultar na
moral e na religião, que são conhecimentos e práticas
convencionados socialmente. Sobre a ética e meio ambien-
te, Michel Serres (1988) diz o seguinte:

O século XX foi palco de uma enorme influência da
forma de saber da ciência, técnica sobre ética. A
forma de saber estético, a arte, também contribui
para mudanças de perspectivas na ética. Assim, já
não se tolera a adoção de tecnologia de produção
que não seja limpa; ademais, a poluição ambiental
já é percebida como algo esteticamente deplorável.
Por último, o saber político, que preside as relações
de poder dos homens entre si, resultando em for-
mas específicas de conhecimento como direito, a
economia, a sociologia, a antropologia, as ciências
da comunicação, da política e da administração, já
mostra a adesão à força do contrato ambiental. O
contrato ambiental é a maior demonstração de res-
ponsabilidade da humanidade para com a nature-
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za, na compreensão de que a produção não pode
acontecer com o sacrifício ao mundo natural, que,
enfim não há oposição entre o mundo natural e o
mundo social, antes, sim, complementaridade entre
sociedade e natureza, que vem a ser a raiz do con-
ceito do Contrato Natural (Id. Ibid.).

A necessidade de as sociedades proporem o Contra-
to Natural, do qual nos fala Michel Serres (op. cit.), encontra
suas origens a partir do final década de 1950, quando, nos
países avançados, a preocupação com o meio ambiente apa-
rece justamente como uma crítica profunda, feita pelos mo-
vimentos de protestos da época; principalmente entre os
jovens, quanto ao estilo de vida, comportamentos e valores
de uma sociedade consumista e predadora. Otávio Paz apud
Reigota, em suas aulas no Texas, em 1969, disse:

Esqueçamos por um momento dos crimes e das bur-
rices que foram cometidas em nome do desenvolvi-
mento, da Rússia comunista à Índia socialista, da
Argentina peronista ao Egito nasserista e vejamos
o que acontece nos Estados Unidos e na Europa oci-
dental: a destruição do equilíbrio ecológico, a polui-
ção dos espíritos e dos pulmões, as aglomerações e
os miasmas nos subúrbios infernais, os estragos
psíquicos na adolescência, o abandono dos velhos,
a erosão da sensibilidade, a corrupção da imagina-
ção, o aviltamento do Eros, a acumulação do lixo, a
exploração do ódio. Diante dessa visão, porque não
retroceder e procurar outro modelo de desenvolvi-
mento? Trata-se de uma tarefa urgente que requer
ciência e imaginação, honestidade e sensibilidade,
uma tarefa sem precedentes, porque todos os mo-
delos que conhecemos, venham do oeste ou do les-
te, levam ao desastre (1997).

Nesse período, o mundo, que vivia atordoado pela
corrida armamentista, pelo crescimento populacional e pelo
desenvolvimento industrial, dá-se conta de que a poluição
e a possibilidade de exaustão dos recursos naturais afetari-
am a qualidade de vida de grande parte da população mun-
dial e que poderiam causar danos irreparáveis no presente
e no futuro da humanidade.

Em toda a história da vida do homem, vários aciden-
tes contra a natureza provocados pelas intenções de desen-
volvimento, abalaram o mundo e mataram milhares de
pessoas. No presente trabalho, serão citados apenas os mais
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significativos e que foram a “gota d’água” para o despertar
da necessidade de construção de uma nova relação entre
homem e natureza.

Por volta de 1952, a cidade de Londres, na Inglaterra
viu-se recoberta por uma pesada e mal cheirosa nuvem
acinzentada provocada pela liberação de resíduos industri-
ais, que os londrinos denominaram de smog, provocou a
morte de mais de 1.600 pessoas por intoxicação, deixando o
mundo inteiro estarrecido. Provavelmente pelos desígnios
divinos ou capricho da natureza, a capital do País que deu
origem à Revolução Industrial sofria agora os transtornos
provocados pelos efeitos colaterais do desenvolvimento.
Pouco tempo depois, em Minamata, no Japão, um acidente
com a manipulação do mercúrio mata uma multidão de ja-
poneses e, durante vários anos, nasceram crianças com de-
formações congênitas vítimas desse acidente.

Mas o alerta que fez de fato o mundo despertar para
os efeitos danosos das inúmeras ações humanas sobre o
meio ambiente veio com a publicação, em 1962, em Los
Angeles, do livro “Primavera Silenciosa”, escrito pela jorna-
lista Rachel Carlson, onde ela faz um relato estarrecedor
sobre os efeitos contrários da utilização de pesticidas e in-
seticidas químicos e sintéticos nos campos agrícolas.

Em 1965, a expressão “Educação Ambiental” é utili-
zada pela primeira vez em uma conferência sobre educação
na Universidade de Keel na Grã Bretânia. A partir de então,
vários documentos e estudos foram elaborados para infor-
mar, intermediar, discutir, sugerir e orientar as relações do
homem com o meio ambiente, com base em uma educação
e orientada para o estabelecimento de limites no uso dos
bens naturais, levando-se em consideração e antecipando
o que Guatarri (1989) chamou de ecosofia, ou seja, as três
dimensões da ecologia: o meio ambiente, as relações soci-
ais e a subjetividade.

Em 1972, surge o Clube de Roma, que produz o relató-
rio denominado “os limites do crescimento econômico” e
faz um estudo de diversas ações que deveriam ser desenvol-
vidas para obter no mundo um equilíbrio global baseado na
redução do consumo, tendo em vista as prioridades sociais.

O documento fazia um alerta sobre as conseqüências
danosas que poderiam trazer para o planeta, o ritmo frené-
tico de produção das indústrias e o forte estímulo ao consu-
mo de bens industrializados; por isso mesmo foi considerado
alarmista e severamente criticado por diferentes correntes
de intelectuais, principalmente os economistas.

Porém, as manifestações a favor continuaram a acon-
tecer. Ainda em 1972, foi realizada em Estocolmo na Suécia
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a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Huma-
no, na qual foi constituída uma declaração em que está ex-
pressa a convicção de que tanto as gerações presentes,
quanto as futuras tenham reconhecidas como direito funda-
mental a vida num ambiente sadio e não degradado. A Con-
ferência de Estocolmo fez com que Países menos
desenvolvidos se posicionassem sobre a relação de contro-
le do desenvolvimento “vesus” controle da poluição, resul-
tando na internacionalização da questão e da proteção do
meio ambiente.

Nesse sentido, cabe destacar o princípio 21 da Decla-
ração de Estocolmo, que determina:

 De acordo com a carta das Nações Unidas e com os
princípios do direito internacional, os Estados têm
o direito soberano de explorar seus próprios recur-
sos, de acordo com a política ambiental, e a respon-
sabilidade de assegurar que as atividades levadas
a efeito, dentro de sua jurisdição ou sob seu contro-
le, não prejudiquem o meio ambiente de outros es-
tados ou de zonas situadas fora dos limites da
jurisdição nacional.

Ainda como resultado da Conferência de Estocolmo,
nesse mesmo ano, a ONU criou um organismo denominado
de Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente –
PNUMA, sediado em Nairobi, com o objetivo de coordenar
movimentos a favor da preservação do Meio Ambiente em
todo o mundo.

Em resposta às recomendações da Conferência de
Estocolmo, a UNESCO promove em Belgrado, na Iugoslá-
via, o Encontro Internacional de Educação Ambiental – PIEA,
quando foram formulados os princípios de que a Educação
Ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integran-
do diferenças regionais voltadas para os interesses nacio-
nais. A Carta de Belgrado, como é conhecida, constitui-se
em um dos documentos mais lúcidos produzidos naquela
época, e até hoje continua sendo um marco conceitual no
tratamento das questões ambientais, principalmente, no que
diz respeito à Educação Ambiental.

A recente Declaração das Nações Unidas para a nova
ordem econômica internacional atenta para o novo conceito
de desenvolvimento – o que leva em conta a satisfação das
necessidades e desejos de todos os cidadãos da terra,
pluralismo de sociedades e o balanço e harmonia entre huma-
nidades e Meio Ambiente. O que se busca é a erradicação das
causas básicas da pobreza, da fome, do analfabetismo, da po-



Guaramiranga – Ceará

236
I ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
V ENCONTRO CEARENSE DE HISTORIADORES DA EDUCAÇÃO

luição, da exploração e dominação. Não é mais aceitável lidar
com esses problemas cruciais de uma forma fragmentada.

 É absolutamente vital que os cidadãos de todo o
mundo insistam a favor de medidas que darão suporte ao
tipo de crescimento econômico que não traga repercussões
prejudiciais às pessoas, que não diminuam de nenhuma
maneira as condições de vida e de qualidade do meio ambi-
ente. É necessário encontrar meios de assegurar que ne-
nhuma nação cresça ou se desenvolva às custas de outra
nação, e que nenhum indivíduo aumente o seu consumo às
custas da diminuição do consumo dos outros.

[...] A reforma de processos e sistemas educacionais
é central para a constatação dessa nova ética de
desenvolvimento e ordem econômica mundial.
Governantes e planejadores podem ordenar mudan-
ças e novas abordagens de desenvolvimento e po-
dem melhorar as condições do mundo, mas tudo isto
se constituirá em soluções de curto prazo se a ju-
ventude não receber um novo tipo de educação. Isto
vai requerer um novo e produtivo relacionamento
entre estudantes e professores, entre escola e co-
munidade entre o sistema educacional e a sociedade.

As propostas se internacionalizaram e atingiram o pon-
to culminante com a realização da Conferência Intergover-
namental de Educação Ambiental, realizada em Tbilissi (ex-
Rússia), em 1977, quando ficaram definidos os objetivos, as
características da Educação Ambiental, assim como as es-
tratégias pertinentes ao plano nacional e internacional. Em
razão disto, mais de 70 países de todos os continentes man-
daram seus representantes. Em pleno Regime Militar, o Bra-
sil não participou do evento, alegando não manter relações
diplomáticas com a União Soviética. Sobre a omissão do Bra-
sil nesse evento, Marcos Reigota (1997, p. 54) comenta:

O Brasil vivendo a sua fase de glória do período co-
nhecido como “o milagre brasileiro”, busca se dis-
tanciar dos outros Países do continente como
potência em emergente, todos os seus projetos que
afetam drasticamente o Meio Ambiente é conside-
rado pelo militares e tecnocratas como sendo um luxo
de países ricos, além de ser um atentado à seguran-
ça nacional.

Na Conferência de Tbilissi e em outra posterior, ocor-
rida em Moscou, em 1987, foram estabelecidas as orienta-
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ções e avaliadas as metas e ações concebidas para a
efetivação da Educação Ambiental em todas as sociedades
do planeta. Hoje, todas as políticas de Educação Ambiental
pensadas, desenvolvidas, assumidas pelos governos, bem
como pelas organizações não-governamentais em todo o
mundo têm seus fundamentos e orientações inspirados nos
princípios determinados pela conferência de Tbilissi.

A Educação Ambiental no Brasil

As idéias de preservação e proteção ao Meio Ambiente
e Educação Ambiental que o IBAMA e a FUMDHAM ten-
tam introduzir na região Sudeste do Piauí, com o objetivo de
preservar o patrimônio arqueológico guardado no Parque
Nacional Serra da Capivara, trazem algum reflexo das dis-
cussões, decisões, tratados e acordos produzidos pelas Con-
ferências Internacionais citadas nos itens anteriores; muito
embora, conforme foi mostrado anteriormente, as práticas
utilizadas por essas duas instituições não sigam exatamen-
te as orientações desses documentos.

O Brasil, com presença pouco participativa e, às ve-
zes, até omissa nos momentos em que outros Países discu-
tiam os destinos do planeta, foi pressionado pelo resto do
mundo a começar a pensar, agir, discutir e criar políticas a
favor da preservação. Houve alguns acidentes e crimes eco-
lógicos que fizeram com que os olhos do mundo se voltas-
sem para cá, cobrando do governo brasileiro atitudes e ações
de proteção ao Meio Ambiente. Como por exemplo o aci-
dente ocorrido com a má manipulação do césio 137, em
Goiânia e o assassinato do sindicalista Chico Mendes, to-
dos ocorridos na década de 80, que teve uma repercussão
negativa para o País. A partir de, então, as pressões inter-
nacionais se intensificaram, levando o Brasil a pensar com
mais seriedade as questões relativas à preservação e a im-
plantar uma política mais ampla de proteção ambiental.

E como o resto do mundo, também aqui todo o plane-
jamento da política nacional de cuidados com o meio ambi-
ente foi inspirado nos conceitos, preceitos e recomendações
da Conferência de Tbilissi, de 1977.

Outra importante Conferência Internacional sobre
Meio Ambiente e desenvolvimento foi realizada no Rio de
Janeiro em 1992. Com relação a esse evento, Marcos Reigota
(2001, p. 17) afirma que:

Nos vinte anos que separam as conferências mun-
diais em Estocolmo e a do Rio de Janeiro houve uma
considerável mudança de concepção de meio ambi-
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ente. Na primeira se pensava basicamente na rela-
ção homem e natureza; a segunda o enfoque é pau-
tado pela idéia de desenvolvimento econômico. Essa
mudança se fará sentir nos discursos, projetos e prá-
ticas diversas da educação ambiental que surgiram
desde então.

Porém, antes de toda movimentação provocada pela
ECO 92, em 1981, ainda no governo do presidente João
Figueiredo, foi criada a primeira Lei que dispunha sobre
Política Nacional de Meio Ambiente, a qual apresentava uma
resolução estabelecendo diretrizes para a Educação
Ambiental, mas que, de fato, nunca foram cumpridas. Mes-
mo assim, as universidades brasileiras continuaram promo-
vendo discussões sobre questões relacionadas ao Meio
Ambiente. A própria comunidade começou a se organizar,
exigindo decisões nesse sentido. Culminou a Constituição
de 1988, dedicando o Capítulo V ao Meio Ambiente e, no
inciso VI, determinou ao “poder público promover a Educa-
ção Ambiental em todos os níveis para preservação do Meio
Ambiente”. Para o cumprimento dos preceitos constitucio-
nais, leis nacionais, decretos, constituições estaduais e leis
municipais foram criadas com o objetivo de determinar a
obrigatoriedade da Educação Ambiental.

A partir de então, vários documentos como decretos,
portarias, leis e outras medidas foram elaboradas sobre a
implantação da Educação Ambiental nos sistemas de ensi-
no do País. Nesse trabalho, serão citados apenas aqueles
que, são considerados os mais importantes para a
implementação de fato da Educação Ambiental no Brasil.

Em 1994, foi elaborado pelos ministérios da Educação,
Meio Ambiente, Cultura e Ciência e Tecnologia, o Programa
Nacional de Educação Ambiental, com o objetivo de capaci-
tar o sistema de educação formal e não-formal, supletivo e
profissionalizante, em seus diversos níveis e formalidades.

Logo após em 1997, o MEC elabora os Parâmetros
Curriculares Nacionais-PCNs, com o tema “ Convívio Soci-
al, Ética e Meio Ambiente”, onde a dimensão ambiental é
inserida como um tema transversal.

Finalmente, por meio do decreto nº 4.281 de 25 de
junho de 2002, é regulamentada a Lei que institui a Política
Nacional de Educação Ambiental. Hoje, a Educação
Ambiental é trabalhada nas escolas como um dos temas
transversais, assim como está previsto nos PCNs.

O conceito de Educação Ambiental tem variado bas-
tante ao longo do seu breve tempo de vida como uma moda-
lidade pedagógica, observa-se, porém, que as definições vão
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sendo formuladas de acordo com o contexto em que será ou
está sendo aplicada ou de acordo com a formação e experi-
ência profissional de quem a reformula. Assim, um biólogo
ou ecólogo enfatiza o meio ambiente biológico; o sociólogo,
o ambiente humano; o geógrafo, o meio ambiente físico e
assim por diante. Logo se vê que não é fácil, diante de tan-
tas diversidades de conceitos, encontrar um que atenda a
todos os campos em que a Educação Ambiental pode atuar.

Diante da complexidade de conceituar e das diversas
correntes da Educação Ambiental, Marcos Sorrentino (1995)
buscou classificá-la, colocando-a em três grandes categori-
as, considerando teoria e prática. As categorias definidas
por ele são as seguintes: conservacionista, educação “ao ar
livre”, gestão ambiental e economia ecológica. A educação
conservacionista é aplicada por entidades que defendem a
natureza biofísica intocável. A educação “ao ar livre” está
presente no trabalho dos antigos naturalistas como esco-
teiros, espeleólogos, naturalistas, montanhistas etc. A se-
gunda categoria, chamada de gestão ambiental, está
presente nas lutas dos movimentos sociais, como, por exem-
plo, as críticas ao sistema capitalista e predador da natureza,
na defesa de uma participação maior da comunidade nas
decisões que lhe afetam. À terceira corrente, denominada
economia ecológica, incluem-se as organizações governa-
mentais, não-governamentais, entidades ambientalistas
defensoras do desenvolvimento sustentável.

Somando a contribuição das diversas correntes, po-
deria se concluir como objetivo da Educação Ambiental a
contribuição para a conservação da biodiversidade, para a
auto-realização individual e comunitária e para a auto ges-
tão política e econômica, mediante processos educativos que
promovam melhoria do Meio Ambiente e da qualidade de
vida (LEONARDI, 1997).

Os organismos responsáveis pela implantação da Edu-
cação Ambiental no Brasil e no mundo também têm suas
definições, porém, de uma forma ou de outra, todos estão
embasados na busca de um equilíbrio entre o homem e o meio
ambiente. Na I Conferência Intergovernamental sobre Edu-
cação Ambiental em Tbilissi, a EA foi definida como uma di-
mensão dada ao conteúdo e à prática da educação orientada
para a solução dos problemas concretos do Meio Ambiente,
através dos enfoques interdisciplinares e de uma participa-
ção ativa e responsável de cada indivíduo na coletividade.

Para a UNESCO, Educação Ambiental é:

Um processo permanente no qual os indivíduos e a
comunidade tomam consciência do seu meio ambi-



Guaramiranga – Ceará

240
I ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
V ENCONTRO CEARENSE DE HISTORIADORES DA EDUCAÇÃO

ente e adquirem conhecimentos, valores, habilida-
des, experiências e determinação que os tornam
aptos a agir – individual e coletivamente – e resol-
ver problemas ambientais presentes e futuros.

O art. 1º da Lei Nacional n. 9.795, de 27 de abril de
1999, diz que Educação Ambiental é:

Um processo por meio do qual o indivíduo e a coleti-
vidade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para
a conservação do meio ambiente, bem como o uso
comum do povo, essencial à saia qualidade de vida
e sua sustentabilidade.

No Brasil, mesmo com a obrigatoriedade da Educação
Ambiental em todos os níveis do sistema educacional, com
seu espaço previsto na Constituição Federal e com uma quan-
tidade enorme de entidades, instituições e organismos em-
penhados em fazer com que ela aconteça e atinja um maior
número de pessoas, esta ainda é uma novidade que parece
ainda vai levar muito tempo para ser apreendida. Se é assim
nos centros urbanos, nas localidades distantes ela ainda soa
como algo estranho, que pode trazer muito mais dificuldades
do que benefícios para aquelas pessoas que tradicionalmen-
te encontram na natureza a única fonte de sobrevivência.

NOTAS

1 Jornalista, mestre em Cências da Educação- UFPI; Douto-
randa em Educação Brasileira-UFC
2 Palavra grega da qual deriva o prefixo eco, de ecologia,
que é significado de casa, habitat ou, genericamente, meio
ambiente.


