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RESUMO 

 

A necessidade de preservação dos recursos naturais para a salvaguarda da 
vida humana no Planeta Terra é um importante tema que saiu das discussões 
somente de ambientalistas e entrou como relevante assunto discutido no 
âmbito universitário, do poder público e social. Assim, o objetivo geral deste 
artigo foi identificar se a Constituição Federal protege a educação ambiental 
no ensino superior. Para o alcance do objetivo traçado, foi desenvolvida uma 
pesquisa bibliográfica, com base em dados secundários e análise qualitativa. 
Verificou-se que a Constituição Federal brasileira promoveu a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino, enfatizando sua importância no 
ensino superior, buscando discutir e elaborar soluções para a 
sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem, desde os 

primórdios da humanidade, foi um 

ser extrativista por natureza. Num 

primeiro momento, essencialmente 

nômade, explorava todos os 

recursos naturais de um ambiente 

para depois se deslocar buscando 

novos pontos de exploração. Mais 

tarde, com o processo de evolução 

das sociedades, o homem foi 

compreendendo a necessidade de 

não ser apenas um ser extrativista e 

destruidor dos recursos naturais, 

que, embora existam em 

abundância na natureza, possuem 

duas características essenciais: são 

findáveis e não renováveis. 

A questão problema que 

embasou este estudo se relacionou 

à seguinte dúvida: A educação 

ambiental, no ensino superior, tem 

o respaldo da Constituição Federal 

no Brasil? 

Com o intuito de melhor 

compreender tal realidade, este 

estudo foi desenvolvido com o 

objetivo geral de identificar se a 

Constituição Federal protege a 

educação ambiental no ensino 

superior. 

O objetivo geral traçado foi 

alcançado a partir de uma pesquisa 

bibliográfica com análise 

qualitativa, que permite, segundo 

Severino (2007; 48), a interação da 

subjetividade interpretativa dos 

pesquisadores com o tema 

pesquisado. 

No decorrer deste artigo, 

foram abarcados diversos temas 

que se relacionam diretamente com 

a preservação dos recursos 

naturais e, especificamente, as 

mudanças que vêm ocorrendo nas 

instituições de ensino superior, a 

partir da exigência social, ou seja, a 

lei que emana da vontade e 

necessidade do povo. Desse modo, a 

responsabilidade socioambiental, 

as novas exigências de uma 

sociedade industrializada e 

extremamente produtiva e os novos 

rumos da educação superior 

brasileira foram temas abordados 

neste estudo. 

A visão aqui apresentada 

envolveu duas importantes ciências 

da área da educação, quais sejam a 
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Pedagogia e o Direito, buscando 

apresentar que a educação 

ambiental é um tema que deve ser 

amplamente discutido e difundido 

para os estudantes em todos os 

graus do ensino e, para todos os 

cidadãos, que devem também estar 

comprometidos para a construção 

da sustentabilidade na sociedade. 

Foi ainda enfatizado, neste 

estudo, que a sustentabilidade 

depende da responsabilidade 

socioambiental de todas as pessoas 

formadoras da sociedade, com a 

consciência de preservação dos 

recursos naturais sendo 

continuamente adquirida a partir 

da prática da educação ambiental 

em todos os níveis do ensino. 

Tratou-se do ensino superior 

como ponto crucial para a educação 

ambiental estando tal ação sob o 

manto protetor da Constituição 

Federal, como elemento construtor 

de uma sociedade mais digna e 

cidadã. 

Também foram discutidos os 

pontos que envolvem a construção 

da sociedade moderna a partir de 

ações de respeito aos recursos 

naturais e sua preservação. 

 

A SUSTENTABILIDADE NA 

SOCIEDADE MODERNA 

 

A primeira abordagem a ser 

tratada neste estudo se relaciona à 

sustentabilidade, posto que 

somente a partir desse processo de 

conscientização em relação à 

proteção dos recursos naturais é 

que os empresários e toda a 

sociedade passarão a compreender 

a importância das questões que 

demandam políticas públicas para a 

salvaguarda da preservação 

ambiental e a redução efetiva da 

devastação. 

Oportuno se torna 

argumentar que a sustentabilidade 

ou o desenvolvimento sustentável 

traz a lume a concepção de 

preservação do meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações, 

garantindo, desse modo, a 

qualidade de vida na sociedade 

moderna. Entende Milaré que a 

noção de sustentabilidade tem sua 
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origem relacionada com a 

imprescindibilidade do homem 

preservar os ecossistemas e a 

biodiversidade, evitando, assim, o 

comprometimento do meio 

ambiente e a perpetuação da 

própria espécie humana. (MILARÉ, 

2004. p. 149). 

À luz desta contextualização, 

se analisa que a ideia de 

sustentabilidade se alicerça na 

concepção da preservação da 

diversidade de todos os seres vivos. 

Tenha-se presente que a 

sustentabilidade somente possui 

eficácia se houver uma mudança 

radical dos processos de produção, 

seja no que se relaciona ao aspecto 

quantitativo como também 

qualitativo. 

Sob tal enfoque há que se 

analisar o seguinte entendimento: 

A sustentabilidade do 

crescimento econômico sempre foi 

a questão central dos modelos de 

desenvolvimento. Entretanto, os 

modelos adotados pelos países nos 

últimos cinquenta anos da era do 

planejamento e da intervenção 

governamental, excepcionalmente 

referiam-se às questões ambientais 

como uma restrição, sem 

considerar a finitude dos recursos 

naturais. Da questão da 

sustentabilidade surge a 

necessidade de tratar o capital 

material diferentemente do capital 

natural. Enquanto as formas de 

capital material podem ser 

reproduzidas via crescimento do 

produto, o capital natural tende a 

decrescer e impor restrições ao 

crescimento futuro, criando 

condições de não-sustentabilidade 

ao crescimento ou ao bem-estar das 

gerações futuras. [...]. Todavia, tais 

conclusões só podem ser 

construídas a partir da 

consideração do bem ambiental 

como algo sempre passível de 

valoração econômica e, portanto, 

adotando-se uma concepção 

antropocêntrica na qual o meio é 

visto sob o prisma de sua função 

precípua: prover e manter a vida e 

o bem-estar do homem. 

(FERNANDES, 2005. p. 02). 

É de ser revelado de forma 

reiterada que a sustentabilidade 

deve ter elo com o crescimento e 

bem estar das gerações presentes 
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sem, no entanto, comprometer as 

gerações futuras, mas, para que isso 

ocorra, a consciência quanto a 

importância desse processo é 

pertinaz no campo das Políticas 

Públicas e também no ensino 

superior. 

Segundo Aglieri, Aglieri e 

Kruglianskas: “[...] O bem-estar 

humano começa a ser percebido 

como derivado do bem-estar do 

planeta e o desempenho social da 

empresa compreende também a 

preocupação ambiental, originado o 

conceito de responsabilidade 

socioambiental.” (AGLIERI; 

AGLIERI; KRUGLIANSKAS, 2009. p. 

12). 

É indubitável apontar que o 

bem estar do ser humano, assim 

como dos demais animais, está 

diretamente ligado à preservação 

da natureza, não podendo assim 

colocar o desenvolvimento 

industrial e econômico acima da 

preservação dos recursos naturais. 

Nesse sentido, cabe a educação 

ambiental e o respeito às leis que 

protegem tais recursos 

especificamente a Constituição 

Federal. 

RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

As questões que se 

relacionam à responsabilidade 

socioambiental deixaram de fazer 

parte unicamente das discussões de 

filósofos e ambientalistas e 

ganharam as ruas, empresas e 

instituições de ensino de todos os 

níveis, sendo que, na última década, 

constitui uma realidade vivenciada 

com mais determinação no ensino 

superior. 

Na concepção de Bauer e 

Bassi (2013; 02), a 

responsabilidade socioambiental 

deve ser aplicada aos negócios 

possibilitando que as empresas 

atuem com compromisso ético e se 

volte à construção de valores que se 

relacionam com todos os atores que 

a formam, como os clientes, 

funcionários, fornecedores, 

comunidade, acionistas, governo e 

meio ambiente.  

Essa interação deve permitir 

a construção de uma economia 

forte, em que o processo produtivo 
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das empresas não passa 

unicamente pelo uso 

indiscriminado dos recursos 

naturais, sendo a responsabilidade 

socioambiental uma ferramenta em 

constante interação com o meio em 

que a organização produtiva se 

encontra inserida. 

Cabe, assim, salientar que as 

empresas devem oferecer produtos 

e serviços a sociedade, porém 

interagir com os recursos naturais 

e a preservação ambiental, fazendo 

da responsabilidade socioambiental 

uma ação contínua e não 

intermitente, pois a salvaguarda 

dos recursos naturais não pode ser 

apenas uma questão de desejo 

momentâneo, mas de necessidade 

vital e duradoura. 

Donaire (1999; 23) 

considera que as ações de 

responsabilidade socioambiental 

devem ser desenvolvidas por todas 

as formas organizacionais e 

institucionais, pois a população 

vem tornando-se consumidora 

consciente e exige o fomento de 

ações para preservar o meio 

ambiente, sendo que a palavra de 

ordem na modernidade não é 

somente lucratividade, mas 

racionalidade no uso dos recursos 

naturais. 

Essa atuação consciente em 

relação ao uso dos recursos 

naturais deve estar presente 

inclusive no meio acadêmico e no 

cotidiano de todas as pessoas, 

posto que o objetivo primordial da 

responsabilidade socioambiental 

consciente é, de acordo com 

Tachizawa (2008; 10), uma 

consciência econômica e 

ecologicamente satisfatória. 

 

OS NOVOS RUMOS DO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Absorvendo a compreensão 

de que o ensino superior vem 

traçando novos rumos no campo da 

construção da sociedade, Ribeiro 

consentiu “contribuir para o debate 

travado no mundo inteiro, sobre o 

papel da universidade na 

civilização emergente e seu lugar 

na luta contra o 

subdesenvolvimento”. (RIBEIRO, 

1975. p. 05). 
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As discussões sobre o real e 

efetivo papel das instituições de 

ensino superior, com ênfase para as 

universidades, na construção de 

uma sociedade mais justa e digna 

passa pelo trabalho de 

conscientização quanto à 

necessidade de cultivar a 

sustentabilidade. Sob esse enfoque, 

tem-se, que de acordo com Santos 

(2005; 116), tais instituições são 

bens públicos que possuem estreita 

ligação com o projeto da construção 

de um país capaz de definir os 

rumos desta complexa sociedade 

contemporânea. 

Os desafios das instituições 

de ensino superior, na 

contemporaneidade, conforme 

esclarecem Sorrentino e 

Nascimento (2010; 18), é conciliar 

a sala de aula e os objetivos 

acadêmicos, junto ao papel social 

que envolve, dentre outras ações, 

um processo de debates e 

conscientização sobre Ciência e 

Política, considerando os 

movimentos ambientalistas e o 

resgate ao desenvolvimento 

sustentável. 

Um dos principais elementos 

a serem tratados para que a 

educação ambiental esteja presente 

nas instituições superiores trata da 

elaboração curricular a partir dos 

conteúdos ambientais que 

contextualizam a teoria das ciências 

ambientais com práticas cotidianas 

de ações efetivas para a proteção 

dos recursos naturais, cabendo o 

trabalho interdisciplinar em todos 

os cursos de nível superior. 

Andrade (2000; 03) aponta 

que as instituições de ensino 

necessitam manter um 

posicionamento em prol da 

preservação do meio ambiente, 

alicerçada na cooperação, 

participação e geração de projetos 

que influenciem a melhoria da 

qualidade da vivência em sociedade 

a partir da preservação dos 

recursos naturais e da consciência 

da imprescindibilidade de ações 

que elevem à sustentabilidade. 

Cabe uma instituição de 

ensino superior edificada segundo a 

capacidade de refletir a formação 

socioambiental, a partir de 

formulação de projetos 

pedagógicos no envolvimento com 
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a comunidade e identificação de 

situações problemas que possam 

ser analisados sob o enfoque 

acadêmico e de forma reflexiva.   

A comunidade escolar é o 

ambiente ideal para a 

conscientização e para o 

desenvolvimento de projetos 

voltados à Responsabilidade Social. 

Os educando podem e devem tomar 

conhecimento das necessidades e 

das problemáticas da sociedade e, 

potencialmente, tornarem-se 

pessoas que respeitem a 

diversidade, que convivam com as 

diferenças e que sejam mais 

comprometidas com o futuro.   

(BAUER; BASSI. 2013. p. 02). 

Compreende-se, assim, a 

importância e responsabilidade das 

instituições de ensino superior no 

que se relaciona à preservação 

ambiental, que se elevam com ações 

dentro e fora do ambiente 

acadêmico, na construção de 

mudanças que fazem da educação 

ambiental um novo aspecto de 

sociabilidade do ensino superior. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Segundo a análise de 

Carvalho:  

meio ambiente, impactos 
ambientais, educação 
ambiental, aquecimento 
global, entre outros termos, 
são chamadas que estão 
ficando cada vez mais 
frequentes nos meios de 
comunicação, sendo muitas 
vezes as principais notícias 
dos jornais. (CARVALHO, 
2010. p. 01). 

Para Dias (1992; 18), a 

educação ambiental constitui um 

processo no qual os indivíduos 

aprendem o funcionamento do 

ambiente em que se encontram 

inseridos e, especialmente, o seu 

grau de dependência deste 

ambiente, o que exige a pertinência 

em promover a sustentabilidade.  

À luz dessa compreensão, a 

educação ambiental não deve 

restringir-se ao ensino fundamental 

ou médio, mas perpetuar em todos 

os níveis da educação, enfatizando 

as Instituições de Ensino Superior – 

IES. 
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Na interpretação de 

Carvalho:  

quando se busca a inserção 
da educação ambiental 
(EA) no ensino, 
independente do grau, 
pretende-se ampliar sua 
abrangência enquanto 
tema social de discussão. 
(CARVALHO, 2010. p. 01). 

Vasconcelos (1997; 17) 

considera que as práticas 

educativas que devem existir na 

educação ambiental, residem na 

interação entre meio-ambiente/ 

homem/meio-ambiente. Isso 

significa relatar a reciprocidade 

entre os seres vivos e a natureza, 

sendo que essa condição é 

dependente de mudanças culturais 

e sociais que se originam no campo 

da educação. 

Na interpretação de Capra, 

Stone e Barlow (2006; 32) a 

educação ambiental inicia-se com a 

educação ambiental para crianças, 

em que não basta apenas a 

apresentação de conceitos sobre 

ecologia biológica e geográfica, mas 

a conscientização de toda a 

sociedade de que o 

desenvolvimento econômico e 

social depende do uso racional dos 

recursos e do papel que a educação 

tem na sociedade. 

Ao comentar acerca da 

realidade vivenciada na atualidade 

e o papel das IES e do meio 

acadêmico na salvaguarda dos 

recursos naturais, defende-se que: 

Os impactos generalizados 
desses fenômenos suscitou 
nos cientistas envolvidos 
com o assunto a adoção de 
uma abordagem global, 
metodologia que corrobora 
não só para a compreensão 
das causas, mas também, 
para uma reflexão conjunta 
acerca das soluções que 
poderão ser 
operacionalizadas ao 
mesmo tempo em 
diferentes regiões do 
planeta. (ANDRADE, 2008. 
p. 40). 

Tais impactos e todas as 

consequências vivenciadas na 

sociedade capitalista e 

contemporânea têm como 

enfrentamento, conforme Deluiz e 

Novicki (2004; 22), uma educação 

superior democrática e crítica, que 

não busca apenas direcionar a 

ciência para a complementação 

profissional do acadêmico, mas 

para a formação cidadã de um 

indivíduo responsável para a 
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interpretação da realidade e sua 

transformação. 

Assevera Andrade (2008; 45) 

que essa nova IES necessita 

compreender a realidade 

vivenciada a partir da 

interdisciplinaridade e do trabalho 

de formação de pesquisadores, que 

tenham o bem comum e o 

crescimento da sociedade como 

metas em seu processo de formação 

superior. Nesse campo, surge a 

preocupação com a relação do tripé 

educação/trabalho/meio ambiente, 

que se originam em movimentos 

sociais e devem construir um 

desenvolvimento sustentável e 

democrático. 

O entendimento de que a 
educação ambiental pode 
tornar-se um elemento 
transformador da realidade 
vivenciada, a partir de uma 
perspectiva 
interdisciplinar e 
humanizada, se apresenta 
na compreensão de que: 

Cabe à Educação 
Ambiental, na perspectiva 
da emancipação humana, 
contribuir para o 
entendimento de que a 
fragmentação do Homem 
(dicotomias: trabalho 
intelectual-trabalho 
manual, Homem-natureza) 
é produzida/reproduzida 

constantemente pelo modo 
de produção capitalista, 
através de diferentes 
mecanismos (trabalho 
alienado, 
consenso/ideologia, 
repressão), como 
estranhamento, alienação 
ou ‘falsa consciência’. Em 
nosso entender, a alienação 
é o fator explicativo da 
famosa ‘falta de 
consciência ambiental’ dos 
brasileiros que, à rigor, é 
uma ‘falsa consciência 
ambiental’. (NOVICKI, 
2007. p. 25). 

 

Sob esse enfoque 

compreende-se que a educação 

ambiental possui como principais 

características, segundo Andrade: 

 

(1) compreender as 
relações entre trabalho, 
meio ambiente e educação; 
(2) a resolução de 
problemas ambientais e 
locais; (3) conscientização 
em busca da superação da 
alienação determinada pelo 
modo de produção 
capitalista. (ANDRADE, 
2008. p. 45). 

 

Reitera-se que, para 

identificar essas características e 

trabalhar de forma prática com o 

desenvolvimento de projetos que 
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venham solidificar as ações de 

responsabilidade socioambiental ou 

desenvolvimento sustentável, as 

IES desempenham papel de 

relevância desde que a educação 

ambiental esteja dentro da 

conformidade exigida por lei. 

 

A EDUCAÇÃO E O 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Molina (2001; 25) considera 

que o papel das IES não é somente 

de preservação do meio ambiente, 

mas de construção e repasse de 

novos valores que envolvam o 

conhecimento científico e 

tecnológico, com um modelo de 

preservação que se volte para a 

redução de impactos ambientais e, 

especialmente, o desenvolvimento 

de atividades produtivas 

embasadas na sustentabilidade. 

Nessa contextualização, tem-

se que: 

Mais importante do que 
construir meios de se 
proteger de catástrofes 
naturais ou pensar em 
saídas para a escassez de 

alimentos ou de água e até 
na procura de outros 
planetas habitáveis é agir 
para que essas medidas 
não precisem ser adotadas. 
Há possibilidades de 
corrigir os erros e entrar 
no caminho de um 
desenvolvimento 
sustentável, que pode ser 
mais igual e cooperativo. 
(CARVALHO, 2010. p. 02).   

 

Para Moraes (2002; 43), é 

preciso abordar a questão 

ambiental fazendo um elo com a 

modernidade, o crescimento 

industrial e desenvolvimento 

econômico e os danos causados ao 

meio ambiente. Por outro lado, 

comenta que os movimentos sociais 

urbanos passaram a ganhar maior 

destaque, especialmente, os 

movimentos em prol da 

preservação da natureza. 

Importa destacar a 

concepção de que o meio ambiente 

deve ser preservado, de modo a não 

exterminar as fontes naturais que 

são esgotáveis e não renováveis, 

sendo que o seu uso desenfreado 

fará sucumbir a própria 

humanidade. 



Cleia Simone Ferreira 

Everton Neves dos Santos 

33 
Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

A educação ambiental para a 

sustentabilidade equitativa, 

segundo Leonardi (2001; 23), se 

relaciona ao processo de 

aprendizagem contínua, que se 

inicia no ensino fundamental e deve 

perpetuar até mesmo após o ensino 

superior. Dessa forma, a educação 

deve se voltar para os valores e 

ações que contribuam de forma 

efetiva na transformação humana e 

social, que tenha a preservação do 

meio ambiente como uma 

consequência, cabendo às IES 

atuarem na construção de uma 

consciência sustentável de 

responsabilidade individual e 

coletiva. 

Não obstante tal demora em 

discutir e agir de forma a proteger 

os recursos naturais e trabalhar o 

processo produtivo sob o enfoque 

da sustentabilidade, houve, nas 

últimas duas décadas, um processo 

de evolução com relação ao tema e, 

assim: 

[...] o conhecimento sobre o 
meio ambiente implica 
num processo único e 
inalienável, que é fruto de 
uma elaboração pessoal 
envolvendo um processo 
interno de pensamento. 

Entretanto, essa 
construção não dispensa os 
aspectos sociais, [...] nem é 
possível sem que haja 
interação social, condição 
imprescindível na 
atribuição de significados 
ao mundo, pois se trata de 
um processo baseado 
inevitavelmente na 
intersubjetividade. 
(HIGUCHI, 2003.p. 209).  

Pelos diferentes motivos 

acima apresentados, pode-se 

afirmar que a educação ambiental 

não apenas depende da instituição 

e dos professores, mas também dos 

docentes em todos os graus, além 

do reconhecimento da importância 

da salvaguarda dos recursos 

naturais, que, segundo Carvalho  

(2010; 02), está diretamente 

relacionado às situações cotidianas 

e aos fenômenos causados pela 

própria sociedade que vive as suas 

consequências perniciosas. 

Entende-se que, mesmo com 

a garantia da lei em que a educação 

ambiental torna-se um direito, sua 

aplicação nas instituições de ensino 

é sempre complexa e exigem 

esforços de todos, inclusive da 

sociedade. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL À LUZ 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Muito embora no Brasil 

tenha sido aprovada a Lei 

6.938/1981, que tratava da Política 

Nacional do Meio Ambiente e 

instituiu o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente – SISNAMA, o marco 

sobre a proteção dos recursos 

naturais foi a Constituição Federal 

de 1988, considerada como uma 

das mais completas e humanas em 

todo o mundo. No entanto, segundo 

Carvalho (2010; 02), as discussões 

sobre o pensamento ecológico e a 

sustentabilidade nos países 

desenvolvidos tiveram início ainda 

na década de 1960. 

À luz da efetividade de um 

processo de evolução na educação 

ambiental, tem-se que: 

A construção de uma 
consciência ambiental é o 
resultado da ação da 
educação ambiental com 
práticas e metodologias 
empregadas na geração do 
saber e do 
comprometimento em 
gerenciar e cuidar do 
planeta que o homem 
habita. Chegar a esse 
resultado não é uma tarefa 

fácil, visto todos os 
processos pela qual a EA 
passou antes de se tornar 
um tema obrigatório na 
educação formal, mesmo 
que ainda não esteja 
completamente 
estruturada nem venha a 
ser tão bem trabalhada 
quanto se imaginava nas 
suas ideologias. A EA estar 
nos PCNs é uma realidade 
e, portanto, um 
comprometimento que as 
escolas têm perante a 
sociedade de trabalhar as 
questões ambientais 
transversalmente nas 
disciplinas escolares. 
(CARVALHO, 2010. p. 04).  

Quando IES e as leis 

trabalham em parceria para a 

educação ambiental, ocorre 

aumento de eficiência nas ações, 

especialmente, quando tais ações 

são deliberadas e implantadas a 

partir das políticas públicas. 

Conforme Brasil, a 

Constituição Federal de 1988 

reconheceu o direito de todas as 

pessoas em viver no meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, 

determinando que esse meio é um 

bem comum e que “[...] compete ao 

poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras 

gerações”, e ainda, a 
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responsabilidade de promover a 

EA”. (BRASIL, 2004. P. 55). 

Foi a partir da Constituição 

Federal que o Brasil avançou 

significativamente na 

institucionalização da educação 

ambiental, de forma específica, 

segundo Batista e Ramos (2011; 

02), no limiar da década de 1990, 

sendo que o período que antecedeu 

à Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Rio 92 – foi um 

marco para as discussões sobre 

temas como meio ambiente, 

sustentabilidade e educação 

ambiental. 

Raddatz (2006; 02) afirma 

que a Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 225, §1º, VI, impôs ao 

Poder Público a promoção da 

educação ambiental em todos os 

níveis de ensino, bem como a 

responsabilidade de conscientizar 

toda a população com relação à 

preservação do meio ambiente. 

Entende-se, assim, que a 

Constituição Federal do Brasil 

tratou de forma direta sobre a 

promoção a educação ambiental, 

tratando-a como necessária em 

todos os níveis de ensino, o que 

gerou uma obrigação que ainda não 

vem sendo cumprida por todas as 

IES. 

 

 

5.AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

Com enfoque para a 

educação ambiental e as políticas 

públicas, Sorrentino e Nascimento 

pontuam que 

a indissociabilidade entre a 
utopia de sociedades 
sustentáveis e a ação 
educacional ambientalista 
passa necessariamente 
pelo planejamento e 
construção de políticas 
públicas com esse foco e 
compromisso. 
(SORRENTINO; 
NASCIMENTO, 2010. p. 19). 

Invocam Nascimento e 

Vianna (2007; 26) que, somente 

com efetivação de políticas públicas 

que trabalhem a educação 

ambiental, é que poderá existir um 

processo de transformação nos 

pensamentos e ações permitindo a 
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construção de uma sociedade 

sustentável a partir de ações 

democráticas, em que a educação 

busca o processo de 

conscientização e participação 

popular na preservação ambiental. 

Elaborar e executar uma 

política pública comprometida com 

a preservação dos recursos 

naturais e a sustentabilidade 

necessita não somente da 

responsabilidade e 

comprometimento do poder 

público, mas também da sociedade 

em que as instituições de ensino 

superior desempenham importante 

papel. 

Existem diferenças, de 

acordo com Batista e Ramos  (2011; 

03), no modo com que a educação 

ambiental é inserida no ensino 

superior em todo o mundo, o que 

possibilita o diagnóstico de uma 

grande diversidade de experiência, 

que levam a necessidade de maior 

ou menor intervenção do poder 

público, especialmente quanto ao 

desenvolvimento de políticas 

públicas. 

Com a promulgação da Lei 

9.795/99: 

[...] que estabelece a 
Política Nacional de 
Educação Ambiental – 
PNEA, a temática passa a 
ser vista como uma função 
educativa a ser 
desenvolvida em todos os 
níveis do ensino. A PNEA 
enfatiza a necessidade de 
que os sistemas de ensino 
estabeleçam parcerias com 
outras instituições e 
segmentos sociais, o que 
explicita a necessidade de 
interação entre escolas, 
universidades e sociedade 
para a abordagem 
articulada das questões 
ambientais. A referida 
legislação define no artigo 
8º que as atividades de 
educação ambiental devem 
ser desenvolvidas na 
educação em geral e na 
educação escolar, por meio 
de quatro linhas de atuação 
e de forma integrada: 
capacitação de recursos 
humanos; desenvolvimento 
de estudos, pesquisas e 
experimentações; produção 
e divulgação de material 
didático; acompanhamento 
e avaliação. (BATISTA; 
RAMOS, 2011. p. 04-05). 

No Brasil, a Política Nacional 

de Educação Ambiental – PNEA – e 

o Programa Nacional de Educação 

Ambiental – ProNEA –, segundo 

Brasil envolvem o dever das 

universidades em participar da EA, 

sendo o tema meio ambiente 
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considerado como disciplina com 

abordagem transversal não apenas 

ao ensino, mas também à pesquisa 

e à extensão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises textuais 

que embasaram este artigo, foram 

discutidos temas relacionados com 

a sustentabilidade na sociedade 

moderna. Assim, demonstrou-se 

que não há mais espaço para 

empresas que tenham como únicos 

objetivos os lucros e a constante 

superação na produtividade. É 

pertinaz que se reconheça a 

necessidade de construir um 

mundo em que a sustentabilidade 

esteja presente como símbolo de 

que o homem respeita o meio 

ambiente e preserva os recursos 

naturais. 

Abordou-se também a 

responsabilidade socioambiental, 

difundida no Brasil com maior 

ênfase nas últimas duas décadas, 

muito embora em países 

desenvolvidos ações de 

responsabilidade socioambiental já 

são realizadas há mais de quatro 

décadas, o que aponta para maior 

nível de desempenho nesta área, 

posto que a tardia aceitação de que 

todos os formadores da sociedade 

são responsáveis pela qualidade de 

vida no planeta, tenha surgido mais 

tarde no Brasil. 

A identificação de que a 

responsabilidade socioambiental 

não é uma forma de caridade ou 

ações esporádicas a serem 

realizadas no ambiente 

organizacional produtivo, mas um 

programa de aplicação contínua e, 

consequentemente, resultados 

favoráveis de perpetuação de todas 

as espécies, inclusive a humana em 

um ambiente com recursos naturais 

protegidos. 

As análises nos textos 

estudados permitiram identificar 

que as instituições de ensino 

superior vêm caminhando para 

uma nova realidade, com ações 

práticas de preservação dos 

recursos naturais e consciência 

sobre a imprescindibilidade da 

transformação em sua forma de 
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ensinar a sustentabilidade a partir 

da educação ambiental. 

Concluiu-se que a educação 

ambiental no ensino superior é uma 

ação cada dia mais presente nas 

universidades e IES em todo o 

Brasil, porém, algumas instituições 

ainda não compreendem a 

importância da 

interdisciplinaridade que rege a 

educação ambiental e a sua 

qualidade no cotidiano dessas 

instituições formadoras de 

cidadãos e não somente de 

profissionais de excelência. 

Considerou-se que a 

educação ambiental é 

imprescindível para a concretização 

do desenvolvimento sustentável em 

todos os segmentos formadores da 

economia, como é o caso do 

agronegócio que é a base 

econômica da região Centro-Oeste. 

A partir das análises textuais 

realizadas, compreendeu-se que a 

educação ambiental à luz da 

Constituição Federal foi promovida, 

posto que o artigo 225, §1º, VI, 

tratou da promoção da educação 

ambiental em todos os níveis, 

destacando especialmente a 

educação em nível superior, que é 

uma das limitações de algumas IES. 

Observou-se que as políticas 

públicas que tratam da educação 

ambiental foram mais efetivas e 

frequentes no princípio de suas 

ações, nas últimas duas décadas, 

sendo que hoje vem sucumbindo à 

decisão equivocada por parte de 

algumas IES de não utilizar-se de 

interdisciplinaridade para o 

desenvolvimento de educação 

ambiental e melhoria da qualidade 

de vida de todos os cidadãos. 

Por fim, a sugestão deste 

estudo é que todas as IES 

desenvolvam projetos para a 

efetiva aplicação da educação 

ambiental, com ações possíveis e 

verdadeiramente eficientes para a 

proteção dos recursos naturais, 

hoje ainda degradados em nome de 

um pseudo crescimento econômico 

e social. 
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