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RESUMO 
 
Discute-se a Educação Ambiental nas vertentes formal, não formal e informal. 
Faz-se um histórico da Educação Ambiental, expondo a forma como estão 
sendo tratadas as questões ambientais doutrinariamente e na Legislação 
Brasileira. Aborda-se o desenvolvimento sustentável como sendo a solução 
para os problemas ambientais. O método de pesquisa escolhido foi a revisão 
bibliográfica. Concluiu-se que, para a Educação Ambiental alcançar seus reais 
objetivos é necessária a reformulação do que seja educar ambientalmente. 
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INTRODUÇÃO 
 

De todos os problemas enfrentados pelo mundo, a degradação 

ambiental é o mais intrinsecamente transnacional, tanto que temas como 

preservação do ambiente, desenvolvimento sustentável e educação ambiental 

ganharam importância significativa em meio a um contexto mundial que 

apresenta um ambiente extremamente fragilizado, isso ocorre em virtude da 

degradação ambiental atingir seu apogeu nas ultimas décadas. 

Em busca de um equilíbrio e harmonia entre homem e ambiente é 

que surgiu a Educação Ambiental, tema que antes era preocupação exclusiva 

de biólogos, geógrafos e ecologistas e que, felizmente, deixou de ser restrita 

aos profissionais que lidam diretamente com problemas dessa ordem, para 

envolver uma parte maior da população. 

                                                 
1 Aluna do 10º período do Curso de Direito da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB. 
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Talvez uma das principais inquietações do homem moderno seja a 

certeza de que as condições da terra podem se agravar de tal forma que seja 

inviabilizada a existência da vida humana na mesma, caso continue sendo 

explorada da maneira desregrada como vem sendo. Por outro lado, o inquieta 

também saber que a sustentabilidade passa por uma série de questões que 

implicará necessariamente em uma mudança de hábitos e, sobretudo, na 

mudança desse modo de produção atual dada a incompatibilidade deste modo 

com a preservação ambiental. 

Para a elaboração deste trabalho fez-se um levantamento 

bibliográfico dos autores que discutem temas ligados ao meio ambiente e, 

ainda, autores que abordam modelos econômicos. 

Elegeu-se no método de pesquisa, a revisão bibliográfica, tendo em 

vista a maior adequação desta com o tipo de trabalho desenvolvido. Entende-

se que esse modelo de pesquisa possibilita uma leitura acerca do significado 

dos fenômenos e processos sociais, indicativos das motivações, crenças e 

valores, assim como, das representações sociais que permeiam a rede de 

relações sociais. 

Teve-se como fio condutor para a pesquisa a análise e interpretação 

da literatura eleita para produção deste trabalho dos temas como 

desenvolvimento sustentável, educação ambiental, ecologia, modelo 

econômico, entre outros. 

Desse modo, inicialmente, faz-se um histórico da Educação 

Ambiental; em seguida, aborda-se conceitualmente a Educação Ambiental; 

verifica-se como essa questão vem sendo tratada na legislação brasileira; e, 

por fim, analisa-se como, de fato, tem sido configurado o desenvolvimento 

sustentável. 

 

1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

Os problemas relacionados ao meio ambiente são antigos, porém 

pensar ações mitigadoras voltadas para estes problemas é um fenômeno 

recente, isso porque quando só quem sofria diretamente com os problemas 

ambientais era o proletariado, não era interessante cuidar do ambiente e de 
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fato, historicamente, a principal vítima da degradação ambiental foi a classe 

trabalhadora (os pobres), uma vez que foram estes que sempre sofreram com 

as enchentes, com água poluída, com as doenças causadas pelo ambiente 

poluído, uma vez que foram  esses que sempre viveram em situação de risco, 

nas margens de rios, palafitas verdadeiras sub-moradias. 

Portanto, enquanto as consequências deste problema eram 

privilégio da classe operária, a discussão sobre o assunto praticamente 

inexistia, porém foi com o agravamento da crise e a consequente afetação dos 

outros segmentos da sociedade que a questão ambiental ganhou força. 

“Nasce então uma pseudo preocupação para com o meio ambiente 

no século XIX com a elite dos países desenvolvidos”. (KINDEL, 2004,Pg 31). 

Ressalta-se que a maioria das vozes ambientalistas deste século compunham-

se de latifundiários que procuravam proteger a pureza bucólica de suas 

próprias terras; a questão ambiental inexistia ou era marginal, e isto, de certa 

forma, é até compreensível visto que não se sofria as graves consequências da 

degradação dos espaços naturais e do meio em que se vivia como se sofre na 

atualidade. 

As manifestações coletivas em defesa da natureza se resumiam em 

iniciativas esparsas, todas de cunho conservador e conservacionistas não 

constituindo um movimento social. Economicamente falando, o ambientalismo 

emergiu de fato como uma doutrina dos que já estavam bem de vida contra 

aqueles que iniciavam sua luta pelo desenvolvimento e ainda não haviam 

atingido os níveis superiores do sucesso material. 

“Em 1965, durante a conferência de Kelle, na Grã Bretanha é que de 

fato surge o termo educação ambiental, na ocasião foi aceito que a educação 

ambiental deveria se tornar parte essencial da educação de cada cidadão”.  

(DIAS 2000, Pg 25) 

Enquanto alguns países começavam a despertar para a 

problemática ambiental o Brasil, que estava sob regime ditatorial, apresentava 

ao mundo projetos como o grande Carajás e a usina hidrelétrica de Tucuruí, 

iniciativas com alto potencial de degradação ambiental. 
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Nesse contexto surgiu a associação gaúcha de proteção ao 

ambiente natural pioneira de movimentos ambientalistas no Brasil quando 

ainda não se tinha uma legislação específica. 

Em 1968 foi realizada em Roma uma reunião de cientistas, 

especialistas em diversas áreas, que recebeu a denominação Club de Roma. 

Esses cientistas discutiam o consumo e as reservas de recursos naturais não 

renováveis e o crescimento da população até o século XXI. (DIAS, 2000, Pg 

28). 

O relatório do Clube de Roma trouxe em seu bojo uma denúncia da 

busca do enriquecimento a qualquer custo da sociedade o desejo de se tornar 

cada vez mais rica e poderosa, sem se importar com os custos que isso 

poderia implicar. As conclusões do Clube de Roma deixaram evidente a 

extrema necessidade da busca de táticas para a conservação dos recursos 

naturais e para controlar o crescimento da população, ou seja, o relatório 

mostrou a necessidade de se investir em uma mudança radical na mentalidade 

de consumo e procriação. 

Quatro anos mais tarde, em 1972, a cidade de Estocolmo foi palco 

de um grandioso acontecimento que se tornou um dos marcos da educação 

ambiental (DIAS, 2000, Pg 35). Trata-se da conferencia da ONU sobre o 

ambiente humano ou Conferência de Estocolmo, como ficou conhecida. 

Resultou dessa reunião de líderes a Declaração sobre o ambiente 

humano, além de estabelecer um plano de ação mundial, e explicitá-lo no 

documento como Recomendação de n°. 96. 

Durante a realização desta Conferência, surgiu uma grande 

polêmica onde os países em desenvolvimento acusavam os países 

industrializados de quererem limitar seus programas de desenvolvimento 

usando as políticas ambientais e de controle de poluição como um meio de 

inibir a sua competição no mercado internacional. 

Um desses países foi o Brasil de cuja delegação declarou na 

ocasião que não hesitaria em pagar o preço da degradação ambiental desde 

que o resultado fosse o crescimento do seu produto interno bruto. 

Depois deste evento aconteceu no ano de 1975 em resposta às 

recomendações da Conferencia de Estocolmo, o Encontro Internacional sobre 
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Educação Ambiental, promovido pela UNESCO, na cidade de Belgrado, na 

Iugoslávia. Neste encontro foram formulados princípios e orientações para o 

programa internacional de educação ambiental. 

Até então no Brasil não se podia falar de ações concretas acerca de 

educação ambiental. A secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) já havia 

sido criada porem ainda caminhava a passos lentos visto que esta só dispunha 

de três funcionários (LOUREIRO, 2004, Pg 50). E com tantas outras limitações 

que impediam o total desenvolvimento de suas ações, neste contexto, as 

causas ambientais no Brasil necessitavam de ações mais ousadas visto que a 

qualidade ambiental estava passando por um processo de decadência, 

fortemente discutida internacionalmente. 

Diante destes problemas, os órgãos ambientais brasileiros 

finalmente tomaram a iniciativa de promover a educação ambiental no Brasil e 

a partir de então começaram a surgir parcerias entre instituições de meio 

ambiente e secretarias de educação dos Estados. 

Depois de Belgrado, aconteceu o mais importante evento para a 

evolução da educação ambiental no mundo. Foi no ano de 1977, em Tiblise, na 

Geórgia (ex-União Soviética) onde se deu a primeira Conferencia 

intergovernamental sobre educação ambiental, organizada pela UNESCO, em 

colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente - 

PNUMA. Nesse Congresso, de acordo com (DIAS 2000, Pg 36), “apresentaram 

os primeiros trabalhos que estavam sendo desenvolvidos em vários países”. 

Esta conferencia foi o ápice da primeira fase do programa internacional de 

educação ambiental iniciado em 1975, em Belgrado. 

De grande importância a conferência de Tiblise reuniu especialistas 

de todo o mundo para apreciar e discutir propostas elaboradas em vários 

encontros sub-regionais promovidos em todos os países da ONU e contribuiu 

para ratificar a importância da educação ambiental, definindo os seus princípios, 

características e objetivos, formulou estratégias e recomendações ligadas aos 

planos regional, nacional e internacional. 

“Uma das deliberações de Tiblise foi a realização do Congresso 

Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, na cidade de Moscou em 

1987” (DIAS, 2000, Pg 48). Esse congresso foi promovido pela UNESCO em 
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colaboração com o PNUMA, e teve como principal finalidade desse congresso 

era analisar as conquistas e dificuldades encontradas pelos países no 

desenvolvimento da educação ambiental. E a partir de tal análise, visava 

estabelecer estratégias a nível internacional para ações direcionadas à 

educação ambiental na década de 90. 

A participação do Brasil neste congresso foi pequena. Esse país 

mesmo sabendo que o congresso só ocorreria após dez anos, se negou a 

apresentar o documento no qual constaria sucessos e insucessos na 

implantação da educação ambiental, documento esse que seria elaborado pela 

Secretaria de Especial do Meio Ambiente (SEMA) e pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Resulta-se que o documento não foi entregue 

porque não houve acordo entre as partes. 

A conclusão a que os especialistas que participaram do congresso 

de Moscou foi a de que a crise ambiental havia se agravado nos últimos dez 

anos. 

“Em 1989, criou-se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis, IBAMA” (DIAS, 2000, Pg 70). Este nasce com 

a finalidade de formular, coordenar e executar a política nacional de meio 

ambiente, também era sua função a preservação, a conservação, o fomento e 

o controle dos recursos naturais renováveis em todo território federal, assim 

como proteger bancos genéticos da flora e da fauna brasileiras e estimular a 

educação ambiental em suas diferentes formas. 

 
A criação do IBAMA foi marcada por erros gritantes, onde segundo 
um dos grandes erros cometidos após a criação do IBAMA foi o não 
investimento em capacitação profissional de seus servidores 
conforme recomendado pela comissão interministerial criada para 
propor a sua estrutura. O outro seria em relação à educação 
ambiental e significou a quase inoperância desse órgão, em relação a 
essa área. (DIAS, 2000, p. 88). 

 

Isso aconteceu porque o Instituto foi vítima de um jogo político onde 

reinava a disputa de poderes que forçava, entre outras medidas, a criação de 

cargos comissionados.  Devido a esse problema a estrutura do IBAMA foi 

sendo fragmentada, dificultando assim a devida implementação da educação 

ambiental que continuou sendo realizada, esporadicamente, sem a 
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continuidade nas ações, o que prejudica diretamente os resultados dessa 

prática de educação. 

Outra importante Conferência realizada para tratar dos problemas 

ambientais foi a do Rio de Janeiro realizada de 3 a 14 de junho de 1992, que 

ficou conhecida como Rio 92 ou Conferencia das Nações Unidas Sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Esta confirmou as recomendações de Tiblise 

para a Educação Ambiental. (DIAS, 2000, Pg 90). 

A Rio 92 reuniu representantes de 170 países com o objetivo de 

fazer um apanhado geral da situação ambiental no mundo e das mudanças 

ocorridas depois da Conferência de Estocolmo em 1972. Foram pontos de 

discussão nesta Conferência a identificação de estratégias regionais e globais 

para ações apropriadas referentes às principais questões ambientais, a 

promoção e o aperfeiçoamento da legislação ambiental internacional, examinar 

estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável, traçar metas para 

eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento, entre outros assuntos 

discutidos. (DIAS, 2000, Pg 95). 

De acordo com o autor um dos resultados da Rio 92 foi a criação do 

Programa Agenda 21 uma estratégia de ação para o século XXI que visa a 

sustentabilidade da vida na terra. Admite-se que a educação ambiental ganhou 

um impulso significativo a partir da década de 90, e a partir de então 

especialistas se reuniam com muita frequência, no Brasil para discutir o 

assunto e em Encontros como o Nacional dos Centros de Educação Ambiental 

em dezembro de 1992, em Foz do Iguaçu, a Conferência Nacional de 

Educação Ambiental em Brasília 1997 os participantes faziam deliberações a 

cerca do tema e debatiam formas de ampliar ações de educação ambiental. 

 
Depois da Eco 92, aconteceu na Grécia, em 1997, a última grande 
conferência sobre educação ambiental realizada pela UNESCO e que 
gerou a Declaração de  Thessaloniki; “repetições e apelos dramáticos; 
Discute-se o sexo dos anjos e deixam-se de lado discussões 
absolutamente importantes para a contextualização e ordenamento 
de metas e estratégias para a área” (DIAS, 2000, p. 92). 

 
Nos 20 anos que separa as Conferências mundiais de Estocolmo e 

Rio de Janeiro houve uma significativa mudança na concepção para meio 

ambiente. Na primeira pensava-se basicamente na relação homem e natureza; 
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na segunda, o enfoque pautou-se na ideia de desenvolvimento econômico. 

Essa mudança de foco é perfeitamente compreensível, visto que todo cenário 

mundial sofreu mudanças neste intervalo de tempo. 

Na atualidade, um plano de educação ambiental que tenha seu foco 

apenas na dupla homem e meio ambiente, decididamente, não serve, visto que 

para que se observem resultados no plano efeitos deve-se levar em conta a 

realidade em que o homem está inserido. Então a evolução do conceito de 

meio ambiente foi acompanhada pela evolução do conceito de educação 

ambiental, essa que outrora era apenas definida como um processo que 

deveria objetivar a formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do 

ambiente biofísico e seus problemas associados pudessem alertá-los e habilitá-

los a resolver seus problemas, hoje incorpora outras dimensões como a 

socioeconômica, política, cultural, histórica e por incorporar tais dimensões, é 

completamente flexível e de aplicações diversificadas, e considera as 

condições de cada país, região e comunidade. 

Portanto, a Educação Ambiental que se realiza hoje deve permitir a 

compreensão da natureza complexa do meio ambiente e considerar a 

interdependência entre os diversos elementos que o compõem. 

 

2 UMA ABORDAGEM CONCEITUAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
A Educação Ambiental é o ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar sua 

preservação e utilização sustentável dos recursos; é o conjunto de ações 

educativas voltadas para compreensão da dinâmica dos ecossistemas, 

considerando efeitos da relação do homem com o meio e ressaltando que 

determinação social, variação e a evolução histórica dessa relação, deve 

preparar o indivíduo para integrar-se criticamente ao meio, e que este indivíduo 

deve questionar a sociedade junto a sua tecnologia, seus valores e seu 

cotidiano de consumo, de maneira a ampliar sua visão de mundo numa 

perspectiva de integração do homem com a natureza. 

A Educação Ambiental é realizada em três maneiras: formal, não-

formal e informal. 
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A educação formal é compreendida no âmbito da rede de ensino 

regular, cujos objetivos estão distribuídos por uma malha curricular, 

multidisciplinar, envolvendo atividades de ensino regular. Entende-se que um 

dos grandes empecilhos para o desenvolvimento da educação ambiental formal 

na atualidade é a dificuldade dos professores em trabalhar temas ligados ao 

meio ambiente, por falta de qualificação necessária isso porque os professores 

que devem trabalhar com a educação ambiental em sala de aula não são 

apenas aqueles professores com formação na área ambiental, visto que este é 

um tema interdisciplinar. 

A não-formal é aquela que opera através de programas direcionados 

para os aspectos bem definidos da realidade social e ambiental; usa meios 

multivariados e tem função de informar e formar; atua com comunidades 

desenvolvendo ações na área da educação, comunicação, extensão e cultura; 

tem ainda o propósito informativo para o esclarecimento e gestão de ordem 

tecnológica. 

E por fim, a educação ambiental informal esta se dirige ao grande 

público, ou seja, a sociedade que se vale dos meios de comunicação 

convencionais para se manter informada, se presta à difusão de informações e 

usa o espaço de programas institucionais no âmbito da política, da educação e 

da cultura ambiental. 

 

3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 
O ano de 1988 trouxe para a população brasileira a lei maior do país. 

Trata-se da Constituição Federal, que traz um capítulo tratando especialmente 

sobre o meio ambiente; além de um artigo que faz relatos especificamente 

sobre o papel do poder público em promover a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino, e prover a conscientização publica para a preservação do 

mesmo, este foi um tema que causou muita polemica entre os legisladores, 

uma vez que eram modificados constantemente durante o processo da 

constituinte, comprometendo sua eficácia. 
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[...] Essas manobras eram executadas por dezenas de políticos, que 
queriam ver afastadas da carta constitucional a consideração das 
questões referentes ao ambiente, eram os fieis representantes dos 
grupos nacionais e transnacionais, acostumados a utilizar os recursos 
naturais sem nenhuma responsabilidade, e que viam nesses 
dispositivos constitucionais a diminuição de seus lucros (DIAS, 2000, 
p. 87). 

  

Após tantas discussões e tentativas de implementar na carta 

dispositivos que traduziam interesses pessoais, graças  ao bom senso de 

alguns parlamentares, o dispositivo a cerca do meio ambiente foi implementado 

de uma maneira que viesse a primar pela sua preservação e proteção. 

 A lei maior do Brasil traz em seu bojo, no artigo 225, a seguinte 

informação: 

 
Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações e para assegurar a 
efetividade deste direito. O poder público deve promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988). 

 
A Constituição Brasileira ao consagrar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como direito de todos, bem de uso comum e 

essencial à sadia qualidade de vida, atribuiu a responsabilidade de sua 

preservação e defesa não apenas ao poder público, mas também á 

coletividade, a legislação ambiental brasileira é bem progressiva do ponto de 

vista do conteúdo, na medida em que elabora leis bem rígidas de proteção ao 

meio ambiente em todas as suas vertentes. 

 O problema surge quando estas leis têm de ser aplicadas, é neste 

momento que os governantes agem com total frouxidão, dando incentivos 

fiscais gigantescos e abrindo completamente as portas do país para a 

implantação de indústrias com grande potencial de poluição, servindo a um 

sistema que vem perpetuando a degradação ambiental ao invés de primar pela 

proteção do meio ambiente. 

A política nacional de meio ambiente também dedica atenção 

especial à educação ambiental quando no seu artigo 2º diz: 
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A política nacional do meio ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental, propiciar a qualidade 
de vida visando assegurar no país condição de desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos entre outros o seguinte 
princípio, a educação ambiental em todos os níveis de ensino, 
inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 
participação na defesa do meio ambiente (Lei nº. 6.933/1981). 

 

Tem-se também a lei de educação ambiental cujo conteúdo dispõe 

sobre a própria educação ambiental e dá outras providencias. A referida lei 

afirma ser a educação ambiental um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo está presente de forma articulada em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. A 

lei reafirma a garantia constitucional de ser direito da sociedade ter um 

ambiente saudável e diz ainda que é direito de todos ter uma educação 

ambiental como parte do processo educativo mais amplo, incumbindo ao poder 

público definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento 

da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente, 

distribui responsabilidades para com a educação ambiental aos mais variados 

seguimentos sociais. 

 
As instituições educativas promovem a educação ambiental de 
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. 
Aos órgãos integrantes do SISNAMA promover ações de educação 
ambiental integrados aos programas de conservação recuperação e 
melhoria do meio ambiente. 
Aos meios de comunicação de massa colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e praticas educativas 
sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua 
programação. 
Às empresas entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, 
visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, 
bem como o sobre as repercussões do processo produtivo no meio 
ambiente. 
À sociedade como um todo, manter atenção permanente a formação 
de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual 
e coletiva voltada para a prevenção a identificação e a solução de 
problemas ambientais. (LEI n°. 9.795/99). 

 

Pela distribuição de deveres para com a educação ambiental feita 

pela própria lei que regula sua existência, anote-se que o dever de implementá-
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la não se restringe ao poder público, estendendo-se à comunidade como um 

todo, indivíduos e famílias, pessoas físicas e jurídicas. Fica claro que essa 

parceria é de suma importância para que a educação ambiental alcance seus 

objetivos, que é, entre outros, 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. 

 

 

4 O QUE É, DE FATO, O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 

 

Dentre os temas discutidos na Eco 92, aceitou-se o desenvolvimento 

sustentável, na ocasião, como caminho a ser seguido para solucionar os 

problemas ambientais no mundo. Seguindo às recomendações desta 

Conferência, é assim que vem sendo incentivada a educação ambiental pelo 

governo brasileiro, como uma educação ambiental para o desenvolvimento 

sustentável. 

Dez anos após a Eco 92, realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, 

de 26 agosto a 4 de setembro de 2002, a cúpula mundial sobre o 

desenvolvimento sustentável que gerou a Declaração de Joanesburgo e plano 

de implementação. Trata-se do texto final dos acordos negociados pelos 

governos presentes nesta cúpula, um dos objetivos centrais deste encontro foi 

reafirmar os compromissos com os acordos e tratados internacionais. O 

primeiro tópico desta declaração diz o seguinte: 

 
Nós representantes dos povos do mundo, reunidos durante a cúpula 
mundial reafirmamos nosso compromisso como desenvolvimento 
sustentável, reconhecemos que a erradicação da pobreza, a 
mudança dos padrões de consumo e produção e a proteção e manejo 
da base de recursos naturais para o desenvolvimento econômico e 
social são os principais objetivos e os requisitos essenciais do 
desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2002). 

 

A citação basicamente sintetiza o projeto de desenvolvimento 

sustentável, é lógico que este possui ainda alguns mecanismos a serem 

seguidos para a implementação deste desenvolvimento, mas em nenhum 
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momento fala-se em mudança de modelo econômico nesse contexto cabem 

alguns questionamentos que são pertinentes, devido à impraticabilidade das 

propostas, se continuar vigente a mesma lógica do sistema econômico que 

impera na atualidade, onde por exemplo não é possível se pensar a diminuição 

do consumo visto que o capitalismo necessita do consumismo para sobreviver, 

e sem um outro dimensionamento para os padrões de consumo, torna-se 

impossível erradicar a pobreza, pois sempre existira a parcela da população 

que não estará incluída no rol dos consumidores. Essas são só algumas das 

impropriedades que o modelo de desenvolvimento sustentável, idealizado 

pelos protagonistas do sistema, apresenta. 
[...] A ideologia do desenvolvimento sustentável se baseia em três 
erros ontológicos: o primeiro é a primazia ontológica do capital; o 
segundo é a separação ontológica entre a produção e a conservação, 
tornando esta ultima dependente do capital; e o terceiro erro é dá por 
sustentada a substituição da natureza do capital (CUNHA 2005, p. 91).       

 
Salienta-se, portanto, que o famigerado projeto de desenvolvimento 

sustentável é uma falácia, pois este constitui uma tentativa de convencer a 

população de que é possível manter este sistema que vem destruindo o 

ambiente e ao mesmo tempo preservar a natureza. Defende-se que é essencial, 

de início, definir que não é possível um desenvolvimento sustentável com esta 

lógica de mercado capitalista. 

Apesar de o discurso dominante procurar consolidar um consenso 

em torno da noção de sustentabilidade como forma de preservação da ordem 

estabelecida, esse mesmo modelo de desenvolvimento vem sendo alvo de 

críticas diversas devido às inúmeras ambiguidades e contradições. A ideia de 

desenvolvimento sustentável não serve e tem-se em vista que a própria noção 

de desenvolvimento, implantada pelo sistema vigente, pressupõe depredação 

dos recursos naturais, é preciso em principio, que se rompa com este sistema 

causador de desigualdade social e de degradação ambiental. 

Portanto, chama-se a atenção da humanidade para a necessidade 

de serem adotadas novas formas de se lidar com os recursos naturais e é 

neste campo que se situa a educação ambiental que deve ser crítica à noção 

de sustentabilidade em construção e se posicionar por outra noção de 

sustentabilidade. 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
CONCLUSÃO 
 

O século XX foi palco de inúmeras transformações sociais e estas se 

refletiram em vários segmentos dentre estes, teve-se o agravamento 

significativo da poluição do meio ambiente, a chamada crise ambiental, que 

gerou vários estudos na tentativa de analisar e compreender as relações que 

determinam o acontecimento. 

Identificou-se através da análise de estudos voltados para a temática 

ambiental a tentativa de vários autores de buscar soluções de mercado para a 

crise ambiental. 

Mas ressalta-se que existem vários autores que são bem 

progressivos e que não concebem essa tentativa dos capitalistas de ludibriar a 

população a acreditar que seja possível dar continuidade a este sistema sem 

piorar a situação do meio ambiente através do desenvolvimento sustentável. 

Menciona também que este desenvolvimento sustentável proposto é 

impraticável, pois a própria lógica de desenvolvimento proposta pelo 

capitalismo pressupõe a geração de lucratividade imediata, que se dá através 

da produção, mediada pelo uso sem escrúpulos dos recursos naturais. 

Para que a Educação Ambiental alcance seus reais objetivos, 

precisa-se antes de tudo uma reformulação do que seja educar 

ambientalmente. Educar o cidadão para viver em harmonia com o ambiente 

requer que se faça, antes de tudo, uma análise das mazelas do sistema 

capitalista, responsável por muitas desgraças sociais e, sobretudo ambientais. 
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