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RESUMO 

 

 

Ao se analisar a legislação que trata da Educação Ambiental voltada às escolas do 

Brasil e realizando um estudo de caso em uma escola pública, pretendeu-se 

entender o funcionamento e a dinâmica de execução no âmbito da unidade escolar. 

A partir da análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação se obteve uma visão de quais os acertos e dificuldades e 

eventuais conflitos entre o que é proposto em lei e o que é realizado, permitindo que 

a partir dos dados obtidos no estudo de caso, se busquem alternativas para melhoria 

e maior efetividade da Educação Ambiental na escola. Os dados levantados foram 

obtidos através de questionamentos aos docentes, da observação e avaliação das 

atividades de educação ambiental desenvolvidas na unidade escolar com o objetivo 

de verificar sua efetividade e seu enquadramento nos PCN afim de que se tenha um 

conhecimento real de como e com que profundidade a Educação Ambiental ali 

ocorre. Concluiu-se, no final do estudo, a necessidade de capacitar profissionais da 

unidade escolar observada, a promoção de uma maior conscientização da questão 

ambiental na educação e a necessidade da integração do conteúdo de Educação 

Ambiental às demais disciplinas. Acredita-se, se atendida essa demanda, na 

possibilidade de uma maior aproximação da prática escolar aos os objetivos 

explicitados em leis como a LDB e PCN. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Cidadania. Conflitos. Responsabilidade. Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

When analyzing the legislation that deals with environmental education aimed at 

schools in Brazil and performing a case study in a public school, he sought to 

understand the workings and dynamics of implementation within the school unit. 

From the analysis of the National Curriculum Standards and the Law of Directives 

and Bases of Education was obtained a vision of what the successes and difficulties 

and possible conflicts between what is proposed in the law and what is accomplished 

by allowing the obtained data in the case study, is to seek alternatives for 

improvement and greater effectiveness of environmental education in school. The 

data collected were obtained through questions to teachers, observation and 

evaluation of environmental education activities at schools in order to verify its 

effectiveness and its environment in order to NCP which has a real knowledge of 

how and to what depth environmental education there is. It was concluded at the end 

of the study, the need to train professionals in the school unit observed, to promote 

greater awareness of environmental issues in education and the need for integration 

of environmental education content to other disciplines. It is believed, if heeded this 

demand, the possibility of further approximation of school practice to the objectives 

spelled out in laws such as the LDB and PCN. 

 

 

Keywords: Environment. Citizenship. Conflicts. Responsibility. Education. School. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A lei nº 9.975 de 27 de abril de 1999 (PNEA) dispõe sobre a Educação 

Ambiental no Brasil e cita em seu parágrafo segundo que: “A educação ambiental é 

um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não formal”, o que demonstra uma preocupação 

expressa na forma de lei com o desenvolvimento de uma consciência ecológica 

como parte da formação dos cidadãos. 

Em algumas escolas brasileiras é comum vermos as atividades de 

Educação Ambiental ser relegadas às datas comemorativas, sendo executadas 

apenas para cumprir uma norma ou determinação legal. Este trabalho faz uma 

análise da legislação de Educação Ambiental no Brasil focando a LDB e os PCN os 

quais direcionam o planejamento e a implementação dos currículos nas escolas.  

Ao analisar a Educação Ambiental nas escolas pode-se observar suas 

nuances com ênfase interdisciplinaridade, ressaltando que o envolvimento do corpo 

docente e discente, assim como os funcionários administrativos e operacionais da 

unidade escola faz-se necessário sob pena de insucesso do projeto de Educação 

Ambiental. 

 Este trabalho nos permite ter um parâmetro de avaliação dos PCN 

quanto a sua aplicação e eficácia enquanto direcionador das propostas e projetos de 

Educação Ambiental nas escolas de ensino fundamental.  

Ao final do trabalho, a partir da análise e avaliação do estudo de caso 

de uma escola pública já no primeiro ano do ensino fundamental, pretende-se a 

proposição de alternativas visando a melhoria, e ou, a adequação dos processos de 

Educação Ambiental, colaborando assim com a melhora das condições e processos 

desenvolvidos no colégio estudado no que diz respeito a Educação Ambiental. 
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2 OBJETIVOS  
 
 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Diante da realidade ambiental global nos dias atuais, a Educação 

Ambiental faz-se extremamente necessária e parte imprescindível na formação dos 

indivíduos, por conseguinte da sociedade moderna. 

Este trabalho acadêmico analisa o processo de Educação Ambiental 

nas escolas partindo do disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 

são base para a formação dos projetos político-pedagógicos das escolas brasileiras 

com o objetivo de identificar possíveis não conformidades do processo, bem como 

avaliar o grau de efetividade do mesmo e a partir dos dados obtidos conduzirem a 

uma reflexão, e ou, discussão que leve ao aperfeiçoamento da prática da educação 

ambiental escolar. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 

Ao revisar os PCN e compará-los ao Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Municipal Daisy Moraes Chaves Nicolas em Santana de Parnaíba, pretende-

se através da observação das atividades desenvolvidas no primeiro ano do ensino 

fundamental, a obtenção de informações e dados que permitam avaliar como, 

quando e quantas atividades são desenvolvidas, e se essas atividades tornam 

concretas as bases e propostas expressas nos PCN, bem como se há interesse e 

participação de todos os “atores’ envolvidos, sejam eles, alunos, professores, 

administrativos ou outro funcionário da escola”. 

Ao analisar todos estes aspectos, pretende-se obter ao final do 

trabalho uma clara visão dos PCN quanto a sua efetividade e aplicabilidade dentro 

da realidade da escola estudada e consequentemente propor direções que 

possibilitem uma melhor eficácia no processo. 
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3 JUSTIFICATIVA  
 

 

Este trabalho se justifica pela necessidade de reavaliação contínua dos 

processos de Educação Ambiental, pelas transformações da sociedade e muitas 

vezes pelo desconhecimento dos profissionais da educação em relação e às 

diretrizes as quais o processo está condicionado. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 Levantamento das leis, tratados e bibliografia pertinentes ao 

assunto. 

 

 

O levantamento de leis e tratados bem como de bibliografia direcionada 

à Educação Ambiental, permite um referencial legal e teórico sobre o assunto, além 

de explicitar os princípios da Educação Ambiental no Brasil. 

 

4.2 Estudo de Caso 

 

O estudo de caso se fez necessário a fim de se ter uma ideia real de 

como a Educação Ambiental é trabalhada na escola objeto de estudo e de como os 

seus conceitos são transmitidos aos alunos. Foi desenvolvido um estudo de caso em 

uma escola pública onde foram analisadas as atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas pelos professores do ensino fundamental, devidamente documentado 

e registrado através de relatórios. 

O estudo ora desenvolvido compreendeu o primeiro quadrimestre de 

2015, foi realizado com o consentimento do Secretário de Educação do Município de 

Santana de Parnaíba, no estudo foram avaliadas as práticas de educação ambiental 

no Colégio Municipal Professora Daisy Moraes Chaves Nicolas no bairro Germano, 

onde se observou em sete turmas o trabalho de educação ambiental desenvolvido 

nesse período. 
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5 DESENVOLVIMENTO DA PEQUISA. 
 

 

A pesquisa foi desenvolvida conforme as seguintes etapas: 

levantamento da cronologia ambiental no Brasil, educação ambiental, leis que tratam 

da educação ambiental no Brasil e estudo de caso em uma escola pública onde foi 

aplicado um questionário (anexo A) aos professores. Tal percurso teve a finalidade 

de subsidiar uma discussão que conduzisse a uma visão de como se dá a educação 

ambiental dentro do ambiente escolar. 

 
 

5.1 Cronologia ambiental no Brasil 
 

 

Dias (2004) estabelece uma cronologia ambiental desde a formação da 

Terra até eventual extinção, porém este trabalho contemplará apenas aos dados 

necessários para que se tenha uma visão como evoluiu a questão ambiental, 

surgimento e implementação da chamada Educação Ambiental e consequentemente 

sua prática à partir das diretrizes expressas nos PCNs. 

Para efeito de entendimento da dinâmica de acontecimentos que 

levaram à reflexão e ao enfrentamento da problemática ambiental decorrente da uso 

de recursos indiscriminado naturais bem como da poluição e de agressões a 

natureza provocados pela ação do homem, o que proporcionou o surgimento da 

Educação Ambiental, este trabalho apresenta de forma resumida o que Dias (2004) 

aborda mais detalhadamente, o que no tocante a esse trabalho não seria adequado. 

 

1808 Criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro.  

1850 Lei 601 de Dom Pedro II proibindo a exploração florestal nas terras 

descobertas. A lei foi ignorada, continuando o desmatamento para implantação da 

monocultura de café. 

1876 - André Rebouças sugere a criação de parques nacionais na Ilha de Bananal e 

em Sete Quedas. 

1891 - Decreto 8.843 cria reserva florestal em Acre. 

1896 - Foi criado o primeiro parque estadual em São Paulo, o Parque da Cidade.  

SÉCULO XX 
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1920 - O pau-brasil é considerado extinto na natureza. 

1932 - Realiza-se no Museu Nacional a primeira Conferência Brasileira de Proteção 

à Natureza. 

1934 - Decreto 23.793 que transforma em Lei o Anteprojeto de Código Florestal. 

1937 - Cria-se o Parque Nacional de Itatiaia. 

1939 - Cria-se o Parque Nacional do Iguaçu. 

1961 - Jânio Quadros, declara o pau-brasil como árvore símbolo nacional, e o ipê 

como a flor símbolo nacional 

1971 - Cria-se em Rio Grande do Sul a associação Gaúcha de Proteção ao 

Ambiente Natural-AGAPAN. 

1972 - A Delegação Brasileira na Conferência de Estocolmo declara que o País está 

“aberto à poluição porque o que se precisa é dólares, desenvolvimento e empregos”. 

Além disso, contraditoriamente, o Brasil lidera os países do Terceiro Mundo para 

não aceitar a Teoria do Crescimento Zero proposta pelo Clube de Roma. 

1972 - A Universidade Federal de Pernambuco inicia uma campanha de 

reintrodução do pau-brasil, considerado extinto em 1920. 

1973 - Cria-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, no âmbito do 

Ministério do Interior, que entre outras atividades, começa a fazer Educação 

Ambiental. 

1976 - A SEMA, a Fundação Educacional do Distrito Federal e a Universidade de 

Brasília realizam o primeiro curso de Extensão em Ecologia para professores do 

Primeiro Grau. 

1977 - Implantação do Projeto de Educação Ambiental em Ceilândia, DF (1977 - 81). 

1977 - SEMA constitui um grupo de trabalho para elaboração de um documento de 

Educação Ambiental para definir seu papel no contexto brasileiro. 

1977 - Seminários Encontros e debates preparatórios à Conferência de Tbilisi são 

realizados pela FEEMA-RJ. 

1977 - A disciplina Ciências Ambientais passa a ser obrigatória nos cursos de 

Engenharia. 

1978 - A Secretaria de Educação de Rio Grande do Sul desenvolve o Projeto 

Natureza (1978 - 85). 

1978 - Criação de cursos voltados para as questões ambientais em várias 

universidades brasileiras. 
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1978 - Nos cursos de Engenharia Sanitária inserem-se as disciplinas de 

Saneamento Básico e Saneamento Ambiental. 

1979 -  O MEC e a CETESB/ SP publicam o documento “Ecologia uma Proposta 

para o Ensino de 1o e 2o Graus. 

1981 - Lei 6.938 do 31 de Agosto, dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Presidente Figueiredo). 

1984 - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), apresenta uma resolução 

estabelecendo diretrizes para a Educação Ambiental.  

1986 -  A SEMA junto com a Universidade Nacional de Brasília, organiza o primeiro 

Curso de Especialização em Educação Ambiental (1986 a 1988). 

1986 - I Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente. 

1986 -  Seminário Internacional de Desenvolvimento Sustentado e Conservação de 

Regiões Estuarino – Lacunares (Manguezais), em São Paulo. 

1987 - O MEC aprova o Parecer 226/87 do conselheiro Arnaldo Niskier, versando 

sobre a necessidade de inclusão da Educação Ambiental nos currículos escolares 

de 1o e 2o Graus. 

1987 - Paulo Nogueira Neto representa ao Brasil na Comissão Brundtland. 

1987 - II Seminário Universidade e Meio Ambiente, Belém, Pará. 

1988 - A Constituição Brasileira, de 1988, em Art. 225, no Capítulo VI - Do Meio 

Ambiente, Inciso VI, destaca a necessidade de ‘’promover a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente’’. Para cumprimento dos preceitos constitucionais, leis federais, decretos, 

constituições estaduais, e leis municipais determinam a obrigatoriedade da 

Educação Ambiental. 

1988 - Fundação Getúlio Vargas traduz e publica o Relatório Brundtland sob o título 

de "Nosso Futuro Comum". 

1988 - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente de SP e a CETESB, publicam a 

edição piloto do livro “Educação Ambiental”, um guia para professores de 1o e 2º 

Graus. 

1989 - Criação do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), pela fusão da 

SEMA, SUDEPE, SUDEHVEA e IBDF. Nele funciona a Divisão de Educação 

Ambiental. 

1989 - Programa de Educação Ambiental em Universidade Aberta da Fundação 

Demócrito Rocha, por meio de encartes nos jornais de Recife e Fortaleza.  
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1989 - Primeiro Encontro Nacional sobre Educação Ambiental no Ensino Formal, 

IBAMA/ UFRPE. Recife, PE. 

1989 Cria-se o Fundo Nacional de Meio Ambiente FNMA no Ministério do Meio 

Ambiente MMA. 

1989 - III Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente. Cuiabá, MT. 

1990 - I Curso Latino-Americano de Especialização em Educação Ambiental. 

PNUMA/IBAMA/CNPq/CAPES/UFMT. Cuiabá, MT (1990 a 1994). 

1990 - IV Seminário Nacional sobre Universidade e Meio Ambiente, Florianópolis, 

SC. 

1991 - MEC resolve que todos os currículos nos diversos níveis de ensino deverão 

contemplar conteúdos de Educação Ambiental (Portaria 678, de 14/05/91). 

1991 - Projeto de Informações sobre Educação Ambiental, IBAMA/ MEC. 

1991 - Grupo de Trabalho para Educação Ambiental coordenado pelo MEC, 

preparatório para a Conferência do Rio 92. 

1991 - Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental. 

MEC/IBAMA/Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República/ UNESCO/ 

Embaixada do Canadá. 

1992 - Criação dos Núcleos Estaduais de Educação Ambiental do IBAMA, os NEA’s. 

1992 - Participação das ONG’s do Brasil no Fórum de ONG’s e na redação do 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. Destaca-se o papel 

da Educação Ambiental na construção da Cidadania Ambiental. 

1992 - O MEC promove no CIAC do Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro, o Workshop sobre Educação Ambiental cujo resultado encontra-se na Carta 

Brasileira de Educação Ambiental, destacando a necessidade de capacitação de 

recursos humanos para EA. 

1993 - Elaboração de uma Proposta Interdisciplinar de Educação Ambiental para 

Amazônia pelo IBAMA, Universidades e SEDUC’s da região, publicação de um 

Documento Metodológico e um de caráter temático com 10 temas ambientais da 

região (1992 a 1994). 

1993 - Criação dos Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade de 

elaborar e difundir metodologias em Educação Ambiental. 

1994 - Aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental , PRONEA, com a 

participação do MMA/IBAMA/MEC/MCT/MINC. 



22 
 

1994 - Publicação da Agenda 21 feita por crianças e jovens em português. UNICEF. 

1994 - 3º Fórum de Educação Ambiental. 

1995 - Todos os Projetos Ambientais e de desenvolvimento sustentável devem 

incluir como componentes atividades de Educação Ambiental. 

1996 - Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONAMA. 

1996 - Novos Parâmetros Curriculares do MEC, nos quais incluem a Educação 

Ambiental como tema transversal do currículo. 

1996 - Cursos de Capacitação em Educação Ambiental para os técnicos das 

SEDUC’s e DEMEC’s nos Estados, para orientar a implantação dos Parâmetros 

Curriculares. Convênio UNESCO/MEC. 

1996 - Criação da Comissão Interministerial de EA no MMA. 

1997 - Criação da Comissão de Educação Ambiental do MMA. 

1997 - I Conferência Nacional de Educação Ambiental - I CNEA, em Brasília, DF. 

1997 - Cursos de Educação Ambiental organizados pela Coordenação de Educação 

Ambiental do MEC, para as escolas técnicas e segunda etapa de capacitação das 

SEDUC’s e DEMEC’s dentro do Convênio UNESCO/MEC. 

1997 - IV Fórum de Educação Ambiental e I Encontro da Rede de Educadores 

Ambientais, em Vitória, ES. 

1997 - I Teleconferência Nacional de Educação Ambiental no MEC, em Brasília DF. 

1997 - No Brasil são instituídos os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. 

1998 - Publicação dos materiais surgidos da I CNEA. 

1999 - Criação da Diretoria de Educação Ambiental do MMA, junto ao Gabinete do 

Ministro. 

1999 - Aprovada a Lei 9.795/99 que institui a Política Nacional de EA. 

1999 - Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA). 

1999 - Criação do Movimento dos Protetores da Vida e da Carta de Princípios, em 

Brasília, DF. 

1999 - A Coordenação de EA-COEA do MEC passa a formar parte da Secretaria de 

Ensino Fundamental. 

2000 - Seminário de Educação Ambiental organizado pela COEA/MEC, em Brasília 

DF. 

2000 - Curso Básico de Educação Ambiental a Distância DEA/MMA/UFSC/LED/LEA. 

2002 - Lançado o Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental e 

Práticas Sustentáveis (SIBEA). 
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2002 - Publicado o Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que Regulamenta a 

Lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

2004 - Em setembro, é realizada a Consulta Pública do ProNEA, o Programa 

Nacional de Educação Ambiental, que reuniu contribuições de mais de 800 

educadores ambientais do país. Em novembro foi realizado o V Fórum Brasileiro de 

Educação Ambiental, após sete anos de intervalo ocorrido entre o IV Fórum, com o 

lançamento da Revista Brasileira de Educação Ambiental e com a criação da Rede 

Brasileira de Educomunicação Ambiental - REBECA. 

 
 

5.2 A educação ambiental 
 
 

De acordo com o Congresso de Belgrado, promovido pela UNESCO 

em 1975, a Educação Ambiental é um processo que visa:  

"(...) formar uma população mundial consciente e 
preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe 
dizem respeito, uma população que tenha os 
conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as 
motivações e o sentido de participação e engajamento 
que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente 
para resolver os  problemas  atuais e impedir que se 
repitam (...)" (SEARA FILHO, G. 1987). 

 

No Capítulo 36 da Agenda 21, define-se a Educação Ambiental como 

um processo que busca: 

"(...) desenvolver uma população que seja consciente e 
preocupada com o meio ambiente e com os problemas 
que lhes são associados. Uma população que tenha 
conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e 
compromissos para trabalhar, individual e coletivamente, 
na busca de soluções para os problemas existentes e 
para a prevenção dos novos (...)"     (Capítulo 36 da 
Agenda 21) 

 

Partindo dessa referência, pode-se entender a Educação Ambiental 

como um processo de formação permanente, dinâmico e participativo, onde os 

indivíduos envolvidos tornam-se agentes transformadores, com participação ativa na 

busca por alternativas que permitam a redução de impactos ambientais e que 

promovam o uso sustentável dos recursos naturais. 
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5.3 Leis que tratam da educação ambiental no brasil 
 

5.3.1.  Educação ambiental na constituição de 1988 
 

A Constituição brasileira de 1988 trouxe grande avanço no que toca às 

questões ambientais, posto ser uma das primeiras constituições do mundo a tratar 

do meio ambiente em capítulo próprio, o que veio a ser seguido em demais países 

por meio de emendas, conforme lembra Édis Milaré (2005, p.121), ao abordar as 

modificações nas Constituições do Chile e Panamá (1972) Portugal (1976), 

Iugoslávia (1974) e Espanha (1978). 

As bases da Educação Ambiental estão expressamente insertas no 

corpo da Carta Magna, que através do art. 225, §1°, VI, diz que: 

 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: [...] 
VI – promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente”; 

 

 

5.3.2.  Política nacional de educação ambiental (PNEA) 
 

 

Após a previsão constitucional datada de 1988, somente depois de 

mais de 10 anos, em 27 de abril de 1999, foi promulgada a Lei 9.795, que é 

pertinente ao assunto. 

Segundo Pereira e Terzi (2010), A regulamentação da Matéria 

demandou grande espera. A norma do art. 225 §1°VI, da CRFB/88 é de eficácia 

plena, e por isso, a Educação Ambiental já tinha se inserido como assunto relevante 

no ensino, apesar da inexistência de previsões específicas e maior regulamentação 

no âmbito federal. 

A LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 dispõe sobre a Educação 

Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. (BRASIL, 1999) 

A lei 9.795/99 trata de uma forma ampla as questões de como e qual a 

importância dada a educação ambiental no Brasil, estabelecendo uma política 
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nacional para o tema, direcionando todas as ações e regulamentando por meio de 

uma base legal  conectada a realidade brasileira, provendo subsídio legal para as 

ações educativas com foco ambiental. 

 

5.3.3.   Educação ambiental na LDB lei de diretrizes e bases da 
educação 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9394, de dezembro de 

1996, reafirma os princípios definidos na Constituição com relação à Educação 

Ambiental:  

A Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, 

implicando desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental 

e respeito à natureza, a partir do cotidiano da vida, da escola e da sociedade.  

 
 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (Brasil, 1996) 
Art. 26º § 7

o
  Os currículos do ensino fundamental e médio 

devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a 
educação ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios. 

 
 
 

Ao se analisar o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 

seu artigo 26º § 7º fica claro que a mesma preconiza a interdisciplinaridade da 

Educação Ambienta, tendo a mesma que ser incluída nos currículos das demais 

disciplinas, sendo trabalhada de forma conjunta e abrangente. 

 

5.3.4.  Os PCN parâmetros curriculares nacionais. 
 

No Brasil a Educação em geral tem como base os Parâmetros 

Curriculares Nacionais PCN que orientam e propõem uma direção de planejamento 

e implementação dos diversos conteúdos e componentes curriculares, 

uniformizando e padronizando o conteúdo do currículo das escolas. 
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No tocante à Educação Ambiental, os PCN contemplam diversos 

aspectos e prismas, respeitando as faixas de educação do nível básico ao nível 

superior estabelecendo que:  

 A educação ambiental deve facilitar a cooperação mútua e equitativa 

nos processos de decisão, em todos os níveis e etapas. 

Deve recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a história 

indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, linguística e 

ecológica. Isto implica uma visão da história dos povos nativos para modificar os 

enfoques etnocêntricos, além de estimular a educação bilíngue. 

O trabalho com a  Educação Ambiental deve estimular e potencializar o 

poder das diversas populações, promovendo oportunidades para as mudanças 

democráticas de base que estimulem os setores populares da sociedade. Isto 

implica que as comunidades devem retomar a condução de seus próprios destinos. 

Ela valoriza as diferentes formas de conhecimento. Este é diversificado, acumulado 

e produzido socialmente, não devendo ser patenteado ou monopolizado. A 

educação ambiental deve ser planejada para capacitar as pessoas a trabalharem 

conflitos de maneira justa e humana. 

Deverá promover a cooperação e do diálogo entre indivíduos e 

instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida, baseados em atender às 

necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, 

religião ou classe. A educação ambiental requer a democratização dos meios de 

comunicação de massa e seu comprometimento com os interesses de todos os 

setores da sociedade. 

A comunicação é um direito inalienável e os meios de comunicação de 

massa devem ser transformados em um canal privilegiado de educação, não 

somente disseminado informações em bases igualitárias, mas também promovendo 

intercâmbio de experiências, métodos e valores. A educação ambiental deve integrar 

conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações. Deve converter cada 

oportunidade em experiências educativas de sociedades sustentáveis. 

 A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência 

ética sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, 

respeitar seus ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos 

seres humanos. (BRASIL, 1997) 
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5.3.5.  Parâmetros curriculares para o ensino fundamental 
 
 

Segundo os PCN Brasil (1997), ao se decidir pelo trabalho com a 

Educação Ambiental, deve-se ter em conta que há necessidade do professor 

trabalhar com o aluno a fim de obter sucesso ao final da sua proposição de trabalho. 

A opção pelo trabalho com o tema Meio Ambiente traz a necessidade 

de aquisição de conhecimento e informação por parte da escola para que se possa 

desenvolver um trabalho adequado junto dos alunos. Pela própria natureza da 

questão ambiental, a aquisição de informações sobre o tema é uma necessidade 

constante para todos. Isso não significa dizer que os professores deverão “saber 

tudo” para que possam desenvolver um trabalho junto dos alunos, mas sim que 

deverão se dispor a aprender sobre o assunto e, mais do que isso, transmitir aos 

seus alunos a noção de que o processo de construção e de produção do 

conhecimento é constante. 

O trabalho de Educação Ambiental deve ser desenvolvido a fim de 

ajudar os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao 

meio para que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua 

proteção e melhoria. (BRASIL, 1997) 

 

5.4 Estudo de caso 
 
 

Para a obtenção de dados que permitissem uma avaliação do real 

quadro da educação ambiental em um colégio público. 

No estudo foi levado em conta aspectos didático, técnicos, materiais e 

de formação dos professores na área da Educação Ambiental. 

Foi elaborado um questionário ao qual  professores foram submetidos, 

e que teve por função avaliar aspetos sobre a condição e modo na qual se dão as 

aulas de Educação Ambiental 

O questionário (anexo A) focou no preparo, no tempo dedicado às 

aulas, e na logística empregada. É uma ferramenta que permitiu através de 

amostragem, traçar um perfil da Educação Ambiental e das condições nas quais ela 

ocorre no colégio objeto de estudo, bem como permitiu detectar não conformidades 

e apontar possíveis melhorias no processo. 
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5.4.1.  Dados obtidos através do estudo de caso 
 

 

Pode-se através do estudo de caso observar que os professores têm o 

conhecimento dos PCN e da LDB no tocante a Educação Ambiental em cem por 

cento dos casos. Quando questionados sobre a educação ambiental nos PCN e na 

LDB, verificou-se o seguinte resultado sendo “SIM” se conhecer e “NÃO” para caso 

não conheça o assunto dentro das leis e parâmetros citados. 

Como professor você tem consciência e o conhecimento dos PCN e da 

LDB no tocante a Educação Ambiental? 

DADOS APURADOS 

Sim  
Não 

100% 
Zero 

 

As leis brasileiras tratam da desconstituição de a Educação Ambiental, 

pode-se através do estudo, constatar que apenas 28,57% dos professores tiveram 

alguma capacitação sobre o assunto, enquanto 71,43% não foram devidamente 

capacitados. 

As leis brasileiras tratam da Educação Ambiental , teve  contato ou 

alguma capacitação sobre o assunto? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

28,57% 
71,43% 

 

A LDB e os PCN determinam que a Educação Ambiental seja 

interdisciplinar não tendo o status de disciplina específica. Percebeu-se quem em 

sua maioria, os professores ouvidos pela pesquisa acreditam ser uma medida 

eficiente, enquanto apenas 14,29% discordam da eficiência do caráter 

interdisciplinar da Educação Ambiental. 

A LDB e os PCN determinam que a Educação ambiental seja 

interdisciplinar não tendo o status de disciplina específica. Acredita que  essa 

medida é eficiente? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

85,71% 
14,29% 
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Apenas 14,29% dos professores acreditam estar devidamente 

capacitados para abordar com propriedade o tema “Educação Ambiental” no 

contexto de suas disciplinas. 

Os professores estão devidamente capacitados para abordar com 

propriedade o tema  “Educação Ambiental” no contexto de suas disciplinas? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

14,29% 
85,71% 

 

A maioria dos entrevistados julga que carga horária não permite que o 

professor possa trabalhar a Educação Ambiental durante suas aulas.(no contexto 

interdisciplinar). 

A carga horária permite que o professor possa trabalhar a Educação 

Ambiental durante suas aulas? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

14,29% 
85,71% 

 

 Segundo os entrevistados houve um número pequeno de atividades 

de Educação Ambiental desenvolvidas com os alunos  no período compreendido 

entre  fevereiro e maio de 2015. 

 Das sete turmas avaliadas pela pesquisa, ao menos em três turmas 

não houve atividades de Educação Ambiental e em apenas uma das turmas foram 

desenvolvidas cinco ou mais atividades de Educação Ambiental. 

Quantas atividades de Educação Ambiental foram desenvolvidas no 

período de fevereiro de 2015 até maio de 2015? 

DADOS APURADOS 

Nenhuma 
Apenas uma  
Até três 
Cinco ou mais atividades 

43% 
29% 
14% 
14% 

 

Para os professores 85,71% dos alunos demonstraram interesse pela 

questão ambiental enquanto 14,29% não demonstraram interesse pelo assunto. 

Os alunos demonstram interesse nas atividades de Educação 

Ambiental? 
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DADOS APURADOS 

Sim 
Não                                                                            

85,71% 
14,29% 

 

A reciclagem e a reutilização são fundamentais para a melhoria da 

qualidade de vida do ponto de vista ambiental. A pesquisa no colégio Daisy apurou 

que das sete turmas avaliadas, apenas três turmas realizaram atividades de 

reciclagem e reutilização, uma turma desenvolveu atividades reutilização enquanto 

três turmas não desenvolveram nenhuma atividade de reciclagem ou reutilização. 

A reciclagem e a reutilização são fundamentais para a melhoria da 

qualidade de vida do ponto de vista ambiental. Quais atividades foram desenvolvidas 

com os alunos? 

DADOS APURADOS 

Reciclagem 
Reutilização 
Reciclagem e Reutilização 
Nenhuma das anteriores 

0 
14% 
43% 
43% 

 

Apenas 28,57% dos entrevistados desenvolveram atividade de 

compostagem, horta ou plantio de árvores com suas turmas. 

Houve alguma atividade de compostagem, horta ou plantio de árvores? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

28,57% 
71,43% 

 

Em cem por cento dos casos, foi trabalhada com os alunos a questão 

da água, sua condição finita e o não desperdício. 

Foi trabalhada com os alunos a questão da água, sua condição finita e 

o não desperdício?  

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

100% 
Zero 

 

Para 28,57% dos professores houve apoio técnico e logístico, como 

capacitação ou material pedagógico para o desenvolvimento da Educação Ambiental 

no contexto das aulas ministradas. 
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Houve apoio técnico e logístico para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental no contexto das aulas ministradas? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

28,57% 
71,43% 

 

Observou-se na pesquisa que para 85,71% dos entrevistados se a 

Educação Ambiental fosse tratada como disciplina específica, seria mais eficaz em 

sua proposta. 

Se a Educação Ambiental fosse tratada como disciplina específica, 

seria mais eficaz em sua proposta?  

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

85,71% 
14,29% 

 

Foi apurado no estudo através de questionário que 85,71% dos 

entrevistados não participaram de capacitação específica ou palestras, cursos ou 

seminários para que pudessem desenvolver o tema Educação Ambiental 

adequadamente no contexto de suas aulas. 

Houve uma capacitação específica ou palestras, cursos ou seminários 

para o preparo dos professores para que pudessem desenvolver o tema Educação 

Ambiental no contexto de suas aulas? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

14,29% 
85,71% 

 

Entre os entrevistados, apenas 14,79% julgam que espaço físico e 

geográfico da escola, bem como suas instalações são adequados para que se 

desenvolva a Educação Ambiental de forma eficiente e eficaz. 

O espaço físico e geográfico da escola, bem como suas instalações 

são adequados para que se desenvolva a Educação Ambiental de forma eficiente e 

eficaz? 

DADOS APURADOS 

Sim 
Não 

14,79% 
85,71% 
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Segundo os professores entrevistados, houve por parte dos alunos 

grande interesse nas questões ambientais nas turmas onde se trabalhou o tema, 

especialmente nas atividades baseadas na percepção sensorial e observação da 

natureza. Houve também interesse por pesquisas de espécies distantes da realidade 

dos alunos que proporcionaram um novo conhecimento ambiental aos alunos que 

descobriram e trocaram informações com os colegas. 

Os entrevistados apontaram alguns recursos ou suporte necessários 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental no âmbito da unidade escolar tais 

como: 

 Espaço físico adequado e seguro para experimentação e 

observação da natureza bem como interação com o meio. 

 Material de apoio pedagógico a fim de proporcionar um melhor 

entendimento do meio ambiente e sua inter-relação. 

 Laboratório para experimentos relacionados ao meio ambiente. 

 Espaços para reciclagem e armazenamento do material 

reciclável. 

 Vídeos e mídias com conteúdo de Educação Ambiental afim de 

que os alunos possam ter contato com maior variedade de 

ambientes e situações onde a Educação Ambiental possa ser 

trabalhada mais profundamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

6 DADOS  DO COLÉGIO MUNICIPAL DAISY MORAES CHAVES 
NICOLAS. 

 
 

O colégio Daisy, avaliado com nota 5,4 do IDEB, situa-se no bairro 

Germano no município de Santana do Parnaíba no estado de São Paulo. Atende os 

bairros da periferia do município tendo como clientela principalmente as classes C e 

D funcionando como escola de período integral e atendendo da pré-escola ao nono 

ano do ensino fundamental. 

Para fornecer dados que permitam conhecer o colégio e assim tornar 

conhecida a realidade do ambiente no qual se deu o estudo, abaixo segue uma 

relação do equipamento disponível bem como do ambiente físico da unidade 

escolar. 

 
Fases escolares atendidas: 
 

 Educação Infantil 
o Pré-escola 

 Ensino Fundamental 
o Ensino Fundamental 

 
Infraestrutura: 
 

 Água filtrada 
 Água da rede pública 
 Energia da rede pública 
 Esgoto da rede pública 
 Lixo destinado à coleta periódica 
 Acesso à Internet 
 Banda larga 

 
Dependências 
 

 10 salas de aulas 
 Sala de diretoria 
 Sala de professores 
 Elevador 
 Laboratório de informática 
 Quadra de esportes coberta 
 Cozinha 
 Biblioteca 
 Sala de leitura 
 Banheiro dentro do prédio 
 Banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida 
 ala de secretaria 
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 Banheiro com chuveiro 
 Refeitório 
 Despensa 
 Pátio coberto 
 Lavanderia 

 
 
Equipamentos 
 

 TV 
 Videocassete 
 DVD 
 Antena parabólica 
 Retroprojetor 
 Impressora 
 Aparelho de som 
 Projetor multimídia (Datashow) 
 Fax 
 Câmera fotográfica/filmadora 
 
Fonte: IBGE (2012) 
 

6.1 Imagens do Colégio Daisy 

 
 

 

                        Figura 1: Colégio Daisy Moraes Chaves Nicolas  (Arquivo do Colégio) 
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                        Figura 2: Alunos do Colégio Daisy em atividade pedagógica ( Arquivo do Colégio) 
 

 
 
 
 

 
                          Figura 3: Imagem aérea do Colégio Daisy e arredores (google Earth) 
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7 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Foi observado o caráter interdisciplinar pertinente à Educação 

Ambienta. A análise da legislação conduz ao entendimento de que há necessidade 

de empenho e integração entre os componentes da unidade escolar afim de que se 

possa levar adiante qualquer projeto de que tenha como centro a Educação 

Ambiental. 

A observação no Colégio Municipal Professora Daisy Moraes Chaves 

Nicolas em Santana de Parnaíba SP, ocorrida no primeiro quadrimestre de 2015, 

permitiu uma avaliação da aplicação do conteúdo da Educação Ambiental na 

unidade escolar, bem como criar um perfil de como se dá essa aplicação dentro da 

atividade pedagógico do colégio. 

O estudo foi focado no ensino fundamental e teve como objetivo central 

avaliar a forma e efetividade da Educação ambiental no colégio Daisy. 

Durante o desenvolvimento do estudo, foi avaliado o nível de 

conscientização dos professores, bem como o grau de capacitação dos mesmos, 

assim como necessidades, expectativas e envolvimento com o tema ambiental do 

trabalho. 

Embora seja explicitado nos PCN e na LDB que o conteúdo de 

educação ambiental deva ser interdisciplinar, observou-se que nem todos os 

professores foram devidamente capacitados para exercer plenamente a função de 

educador ambiental, notou-se que existe uma carência de capacitação e de 

aperfeiçoamento continuado, uma vez que a questão ambiental é dinâmica e assim 

como a vida evolui em soluções e problemas. 

A falta de uma capacitação adequada faz com que muitos educadores 

associem ao meio ambiente apenas a flora ou fauna ou até mesmo aspectos da 

física, o que embora estejam ligados a questão ambiental não são necessariamente 

conteúdo de educação ambiental.  

Uma capacitação adequada permitiria ao professor uma maior 

flexibilidade e consequentemente uma facilidade de adaptar o conteúdo de 

Educação ambiental dentro do currículo de sua disciplina sem perda de qualidade 

em nenhuma das áreas. 
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O Estudo demonstrou que a maioria dos professores acredita que a 

Educação Ambiental seria mais efetiva caso fosse uma disciplina com conteúdo 

próprio e com uma carga específica dentro da grade de aulas, há ainda que se 

considerar o fato de que muitos ainda não têm consciência do que é ou do que 

deveria ser abordado pela sua disciplina no contexto da Educação Ambiental. Assim 

sendo nota-se a carência na capacitação ou formação dos professores no quesito 

Educação Ambiental. 

Embora os professores tenham observado interesse por parte dos 

alunos, perceberam também que aspectos ligados a experiências sensoriais 

produzem um melhor resultado do que os meramente teóricos ou que não 

proporcionem uma vivência ambiental.  

No estudo verificou-se que no primeiro quadrimestre, três dos 

entrevistados informaram que não desenvolveram atividades de educação ambiental 

com suas turmas, por outro lado todos disseram que trabalharam a questão da 

água, que por sua vez é um conteúdo básico da Educação Ambiental. Pode-se 

então considerar a hipótese de que os atores envolvidos no processo de Educação 

Ambiental dentro da unidade escolar carecem de capacitação e de continuidade em 

sua formação no tocante a Educação Ambiental, uma vez que tendo trabalhado um 

conteúdo pertinente e básico do ponto de vista ambiental, não associaram tal prática 

a Educação Ambiental. 

Uma vez feita a análise dos dados a luz da legislação (LDB e PCN), o 

estudo  apontou à necessidade de continuidade da pesquisa afim de melhorar todo o 

processo e tornar efetivo o que está disposto em lei quanto à Interdisciplinaridade da 

Educação Ambiental.  

Para tanto, o estudo de caso demonstrou a necessidade imediata de 

promover a capacitação dos professores de forma contínua e de uma política 

educacional baseada na sustentabilidade e na conscientização de todos os 

envolvidos no processo quanto a importância e necessidade de uma Educação 

Ambiental efetiva e que promova a mudança necessária para que se tenha uma 

consciência ambiental plena. 

O estudo demonstrou ainda que é necessário o envolvimento dos 

atores, desde o executivo municipal (detentor dos recursos logísticos e financeiros e 

que tem o poder de decisão dentro do sistema educacional municipal), Secretarias 

da Educação e do Meio Ambiente, bem como os demais níveis da hierarquia dos 



38 
 

setores ligados à questão, afim de que se elabore um programa que envolva os 

diversos aspectos pertinentes ao tema e que se tenha uma integração onde se 

contemple a capacitação dos profissionais, a dotação de recursos para projetos e 

cursos, o envolvimento e suporte de áreas correlatas dentro do município, bem 

como a disposição de provocar uma mudança significativa e transformadora a 

princípio no ambiente escolar mas que também possa extrapolar os muros e 

alcançar familiares e amigos, proporcionando assim um comportamento ambiental 

educado que produza uma melhora na qualidade do meio ambiente no entorno e 

com o tempo no bairro e na cidade. 
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9 ANEXOS 
 

 

ANEXO A 

 

Questionário aplicado no colégio Daisy  

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso  

Aluno: Hamilton Bezerra de Santana 

Orientadora: Prof. Msc. Duzolina Alfredo Felipe de Oliveira  
Tema: Educação Ambiental a partir dos PCN e LDB 

 

Questionário sobre Educação Ambiental 

 

O presente questionário tem como objetivo o recolhimento de dados 

para posterior análise com o objetivo de obter uma visão clara das condições e 

processos   pertinentes a Educação Ambiental no âmbito da unidade escolar. 

 

1. Como professor você tem consciência e o conhecimento dos PCNs 

e da LDB no tocante a Educação Ambiental? 

(   ) sim         (   ) não 

2. As leis brasileiras tratam da Educação Ambiental , teve  contato 

ou alguma capacitação sobre o assunto? 

 

 

3. A LDB e os PCN determinam que a Educação ambiental seja 

interdisciplinar não tendo o status de disciplina específica. 

a. Acredita que  essa medida é eficiente? 
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 (   ) sim         (   ) não 

 

b. Os professores estão devidamente capacitados para abordar 

com propriedade o tema  “Educação Ambiental” no contexto de suas disciplinas? 

 

(   ) sim         (   ) não 

 

c. A carga horária permite que o professor possa trabalhar a 

Educação Ambiental durante suas aulas ? 

(   ) sim         (   ) não 

 

4. Quantas atividades de Educação Ambiental foram 

desenvolvidas no período de fevereiro de 2015 até maio de 2015? 

(  ) nenhuma 

(  ) apenas uma 

(  ) até três atividades 

(  ) cinco ou mais atividades 

 

5. Os alunos demonstram interesse nas atividades de Educação 

Ambiental? 

                      (   ) sim         (   ) não 

  

6. Das atividades de Educação Ambiental  desenvolvidas com os 

alunos , qual despertou maior interesse? Por quê?  

Observou-se que os alunos se interessam em geral pelas atividades 

com foco ambiental, especialmente aquelas com estímulos sensoriais e que 

proporcionem algum tipo vivência e/ou experimentação. 

                           

7. Das atividades de Educação Ambiental  desenvolvidas com os 

alunos , qual despertou menor interesse? Por quê? 

Não foi observado pelos entrevistados o desinteresse pelos alunos em 

atividades de Educação Ambiental 

 

8. Os alunos mostraram interesse pelas questões ambientais? 
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9. (   ) sim         (   ) não 

 

10. A reciclagem e a reutilização são fundamentais para a melhoria 

da qualidade de vida do ponto de vista ambiental. Quais atividades foram 

desenvolvidas com os alunos? 

 
(   ) Reciclagem 

(   ) Reutilização 

(    )Reciclagem e Reutilização 

(    )Nenhuma das atividades mencionadas 

 

11. Houve alguma atividade de compostagem, horta ou plantio de 

árvores? 

(   ) sim         (   ) não 

 

12. Como foi trabalhada com os alunos a questão da água, sua 

condição finita e o não desperdício?  

(   ) sim         (   ) não 

 

13. Houve apoio técnico e logístico para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental no contexto das aulas ministradas? 

(   ) sim         (   ) não 

  

14. Se a Educação Ambiental fosse tratada como disciplina 

específica, seria mais eficaz em sua proposta? 

(   ) sim         (   ) não 

  

15. Houve uma capacitação específica ou palestras, cursos ou 

seminários para o preparo dos professores para que pudessem desenvolver o tema 

Educação Ambiental no contexto de suas aulas? 

(   ) sim         (   ) não 
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16. O espaço físico e geográfico da escola, bem como suas 

instalações são adequados para que se desenvolva a Educação Ambiental de forma 

eficiente e eficaz? 

(   ) sim         (   ) não 

  

17. Quais os recursos ou suporte você considera necessários para 

o desenvolvimento da Educação Ambiental no âmbito da unidade escolar? 

Entre os suportes e recursos citados pelos professores figuram como 

ponto comum a necessidade de um espaço, laboratório, área para experimentação e 

a necessidade de um veículo de transporte para que possam ser trabalhadas 

atividades extra classe. 
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ANEXO B 

 

A LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 dispõe sobre a Educação 

Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. (Brasil, 1999) 

CAPÍTULO I 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 1o Entendem-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. 

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 
e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, 
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; 

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira 
integrada aos programas educacionais que desenvolvem; 

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; 

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 
ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação; 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 
melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as 
repercussões do processo produtivo no meio ambiente; 

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à 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. 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 
multi e transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 
e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 
 
CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. 
Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de 

ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - Sisnama, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 
ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e organizações não-governamentais com atuação em educação 
ambiental. 

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 
devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio 
das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas: 

I - capacitação de recursos humanos; 
II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 
III - produção e divulgação de material educativo; 
IV - acompanhamento e avaliação. 
§ 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 

serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei. 
§ 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: 
I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 
II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e 

atualização dos profissionais de todas as áreas; 
III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão 

ambiental; 
IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio 

ambiente; 
V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que 

diz respeito à problemática ambiental. 
§ 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: 
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I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação 
da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 
ambiental; 

III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação 
dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à 
problemática ambiental; 

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na 
área ambiental; 

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção 
de material educativo; 

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às 
ações enumeradas nos incisos I a V. 
Seção II 
Da Educação Ambiental no Ensino Formal 

Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida 
no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 

I - educação básica: 
a) educação infantil; 
b) ensino fundamental e 
c) ensino médio; 
II - educação superior; 
III - educação especial; 
IV - educação profissional; 
V - educação de jovens e adultos. 
Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica 
no currículo de ensino. 

§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 
metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a 
criação de disciplina específica. 

§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os 
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades 
profissionais a serem desenvolvidas. 

Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender 
adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de 
Educação Ambiental. 

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino 
e de seus cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do 
disposto nos arts. 10 e 11 desta Lei. 
Seção III 
Da Educação Ambiental Não-Formal 
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Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e 
à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, 
incentivará: 

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços 
nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas 
relacionados ao meio ambiente; 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-
governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à 
educação ambiental não-formal; 

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as 
organizações não-governamentais; 

IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de 
conservação; 

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades 
de conservação; 

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 
VII - o ecoturismo. 

CAPÍTULO III 
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a 
cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei. 

Art. 15. São atribuições do órgão gestor: 
I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional; 
II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na 

área de educação ambiental, em âmbito nacional; 
III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e 

projetos na área de educação ambiental. 
Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua 

competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios 
para a educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política 
Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos 
públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada 
levando-se em conta os seguintes critérios: 

I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de 
Educação Ambiental; 

II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de 
Educação; 
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ANEXO C 

 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012   
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CONSELHO PLENO 
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012 (*) 

 
Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental. 
O Presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto 
na alínea “c” do § 1º e na alínea “c” do § 2º do artigo 9º da Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 
1995, e nos artigos 22 ao 57 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 
fundamento no Parecer CNE/CP nº 14/2012, homologado por despacho do Senhor 
Ministro de Estado da Educação, publicado no DOU de 15 de junho de 2012, 
CONSIDERANDO que: 
A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 determina 
que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino, pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”; 
A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, no inciso X do artigo 2º, já estabelecia que a educação ambiental 
deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a 
participação ativa na defesa do meio ambiente; 
A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a 
compreensão do ambiente natural e social; que os currículos do Ensino 
Fundamental e do Médio devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural; 
que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do 
meio em que vive; que a Educação tem, como uma de suas finalidades, a 
preparação para o exercício da cidadania; 
A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 
de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo; 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica em todas as suas 
etapas e modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação 
Ambiental; 
O Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer CNE/CP nº 8, de 6 de março 
de 2012, homologado por Despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, 
publicado no DOU de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto 
dos internacionalmente reconhecidos, e define que a educação para a cidadania 
compreende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e 
global; 
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O atributo “ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-
americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui 
em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, 
mobilizando (*) Resolução CNE/CP 2/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de 
junho de 2012 – Seção 1 – p. 70. atores sociais comprometidos com a prática 
político-pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a 
cidadania ambiental; 
O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental 
torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que a 
preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 
biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades 
planetárias evidencia-se na prática social, 
RESOLVE: 
TÍTULO I  
OBJETO E MARCO LEGAL 
CAPÍTULO I 
OBJETO 
Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 
instituições de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a 
implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.795, de 
1999, a qual dispõe sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental (PNEA), com os seguintes objetivos: 
I - sistematizar os preceitos definidos na citada Lei, bem como os avanços que 
ocorreram na área para que contribuam com a formação humana de sujeitos 
concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e 
sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais, culturais; 
II - estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da Educação Ambiental na 
formulação, execução e avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das 
instituições de ensino, para que a concepção de Educação Ambiental como 
integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais 
componentes; 
III - orientar os cursos de formação de docentes para a Educação Básica; 
IV - orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados. 
Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 
da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 
em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando 
potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática 
social e de ética ambiental. 
Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 
comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 
ambiente natural e construído. 
Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na 
reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. 
Art. 5º A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, 
interesses, visões de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de 
forma articulada e interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 
Art. 6º A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que considere a 
interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, 
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superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente 
na prática pedagógica das instituições de ensino. 
CAPÍTULO II 
MARCO LEGAL 
Art. 7º Em conformidade com a Lei nº 9.795, de 1999, reafirma-se que a Educação 
Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação 
Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino 
promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos. 
Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e 
acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 
interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 
modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 
componente curricular específico. 
Parágrafo único. Nos cursos, programas e projetos de graduação, pós graduação e 
de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico da 
Educação Ambiental, é facultada a criação de componente curricular específico. 
Art. 9º Nos cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, em 
todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética 
socioambiental das atividades profissionais. 
Art. 10. As instituições de Educação Superior devem promover sua gestão e suas 
ações de ensino, pesquisa e extensão orientadas pelos princípios e objetivos da 
Educação Ambiental. 
Art. 11. A dimensão socioambiental deve constar dos currículos de formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação, considerando a consciência e o respeito 
à diversidade multiétnica e multicultural do País. 
Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação 
complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender de forma 
pertinente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Educação Ambiental. 
TÍTULO II 
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
CAPÍTULO I 
PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Art. 12. A partir do que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, e com base em práticas 
comprometidas com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas 
nos valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade, sustentabilidade e educação como direito de todos e todas, são 
princípios da Educação Ambiental: 
I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, estudos 
e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; 
II - interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque humanista, democrático e participativo; 
III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
IV - vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de 
continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 
V - articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 
desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas 
dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 
VI - respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, 
racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e o 
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valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da 
cidadania planetária. 
CAPÍTULO II 
OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Art. 13. Com base no que dispõe a Lei nº 9.795, de 1999, são objetivos da Educação 
Ambiental a serem concretizados conforme cada fase, etapa, modalidade e nível de 
ensino: 
I - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo; 
II - garantir a democratização e o acesso às informações referentes à área 
socioambiental; 
III - estimular a mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica 
sobre a dimensão socioambiental; 
IV - incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
V - estimular a cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes formas 
de arranjos territoriais, visando à construção de uma sociedade ambientalmente 
justa e sustentável; 
VI - fomentar e fortalecer a integração entre ciência e tecnologia, visando à 
sustentabilidade socioambiental; 
VII - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a 
igualdade e o respeito aos direitos humanos, valendo-se de estratégias 
democráticas e da interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro da 
humanidade; 
VIII - promover o cuidado com a comunidade de vida, a integridade dos 
ecossistemas, a justiça econômica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o 
diálogo para a convivência e a paz; 
IX - promover os conhecimentos dos diversos grupos sociais formativos do País que 
utilizam e preservam a biodiversidade. 
Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base nos referenciais 
apresentados, deve contemplar: 
I - abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e relacione a 
dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, ao 
consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade sexual, e à 
superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social; 
II - abordagem curricular integrada e transversal, contínua e permanente em todas 
as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades escolares e 
acadêmicas; 
III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante estudos científicos, 
socioeconômicos, políticos e históricos a partir da dimensão socioambiental, 
valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 
comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 
presentes na realidade atual; 
IV - incentivo à pesquisa e à apropriação de instrumentos pedagógicos e 
metodológicos que aprimorem a prática discente e docente e a cidadania ambiental; 
 V - estímulo à constituição de instituições de ensino como espaços educadores 
sustentáveis, integrando proposta curricular, gestão democrática, edificações, 
tornando-as referências de sustentabilidade socioambiental. 
TÍTULO III 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
Art. 15. O compromisso da instituição educacional, o papel socioeducativo, 
ambiental, artístico, cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que 
compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são 
componentes integrantes dos projetos institucionais e pedagógicos da Educação 
Básica e da Educação Superior. 
§ 1º A proposta curricular é constitutiva do Projeto Político-Pedagógico (PPP) e dos 
Projetos e Planos de Cursos (PC) das instituições de Educação Básica, e dos 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e do Projeto Pedagógico (PP) constante do 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das instituições de Educação Superior. 
§ 2º O planejamento dos currículos deve considerar os níveis dos cursos, as idades 
e especificidades das fases, etapas, modalidades e da diversidade sociocultural dos 
estudantes, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e dos territórios 
em que se situam as instituições educacionais. 
§ 3º O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo 
reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e 
culturais dos estudantes, promovendo valores de cooperação, de relações solidárias 
e de respeito ao meio ambiente. 
Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos 
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: 
I - pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 
sustentabilidade socioambiental; 
II - como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 
III - pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 
curriculares. 
Parágrafo único. Outras formas de inserção podem ser admitidas na organização 
curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
considerando a natureza dos cursos. 
Art. 17. Considerando os saberes e os valores da sustentabilidade, a diversidade de 
manifestações da vida, os princípios e os objetivos estabelecidos, o planejamento 
curricular e a gestão da instituição de ensino devem: 
I - estimular: 
a) visão integrada, multidimensional da área ambiental, considerando o estudo da 
diversidade biogeográfica e seus processos ecológicos vitais, as influências 
políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na relação entre 
sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia; 
b) pensamento crítico por meio de estudos filosóficos, científicos, socioeconômicos, 
políticos e históricos, na ótica da sustentabilidade socioambiental, valorizando a 
participação, a cooperação e a ética; 
c) reconhecimento e valorização da diversidade dos múltiplos saberes e olhares 
científicos e populares sobre o meio ambiente, em especial de povos originários e de 
comunidades tradicionais; 
d) vivências que promovam o reconhecimento, o respeito, a responsabilidade e o 
convívio cuidadoso com os seres vivos e seu habitat; 
e) reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos ambientais, 
que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à conquista da 
justiça ambiental; 
f) uso das diferentes linguagens para a produção e a socialização de ações e 
experiências coletivas de educomunicação, a qual propõe a integração da 
comunicação com o uso de recursos tecnológicos na aprendizagem. 
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II - contribuir para: 
a) o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e determinantes 
da dinâmica da natureza, contextualizando os conhecimentos a partir da paisagem, 
da bacia hidrográfica, do bioma, do clima, dos processos geológicos, das ações 
antrópicas e suas interações sociais e políticas, analisando os diferentes recortes 
territoriais, cujas riquezas e potencialidades, usos e problemas devem ser 
identificados e compreendidos segundo a gênese e a dinâmica da natureza e das 
alterações provocadas pela sociedade; 
b) a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir outras práticas 
que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das sociedades 
humanas nas diversas dimensões local, regional e planetária; 
c) o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual modelo de 
produção, consumo, organização social, visando à prevenção de desastres 
ambientais e à proteção das comunidades; 
d) a promoção do cuidado e responsabilidade com as diversas formas de vida, do 
respeito às pessoas, culturas e comunidades; 
e) a valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive no meio 
ambiente de trabalho, com ênfase na promoção da saúde para melhoria da 
qualidade de vida; 
f) a construção da cidadania planetária a partir da perspectiva crítica e 
transformadora dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 
gerações. 
III - promover: 
a) observação e estudo da natureza e de seus sistemas de funcionamento para 
possibilitar a descoberta de como as formas de vida relacionam-se entre si e os 
ciclos naturais interligam-se e integram-se uns aos outros; 
b) ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da 
dimensão ética e política das questões socioambientais, situadas tanto na esfera 
individual, como na esfera pública; 
c) projetos e atividades, inclusive artísticas e lúdicas, que valorizem o sentido de 
pertencimento dos seres humanos à natureza, a diversidade dos seres vivos, as 
diferentes culturas locais, a tradição oral, entre outras, inclusive desenvolvidas em 
espaços nos quais os estudantes se identifiquem como integrantes da natureza, 
estimulando a percepção do meio ambiente como fundamental para o exercício da 
cidadania; 
d) experiências que contemplem a produção de conhecimentos científicos, 
sócioambientalmente responsáveis, a interação, o cuidado, a preservação e o 
conhecimento da sóciobiodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra; 
e) trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva favoráveis à 
promoção de educação entre pares, para participação no planejamento, execução, 
avaliação e gestão de projetos de intervenção e ações de sustentabilidade 
socioambiental na instituição educacional e na comunidade, com foco na prevenção 
de riscos, na proteção e preservação do meio ambiente e da saúde humana e na 
construção de sociedades sustentáveis. 
TÍTULO IV 
SISTEMAS DE ENSINO E REGIME DE COLABORAÇÃO 
Art. 18. Os Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios devem estabelecer as normas complementares que tornem efetiva a 
Educação Ambiental em todas as fases, etapas, modalidades e níveis de ensino sob 
sua jurisdição. 
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Art. 19. Os órgãos normativos e executivos dos sistemas de ensino devem articular-
se entre si e com as universidades e demais instituições formadoras de profissionais 
da educação, para que os cursos e programas de formação inicial e continuada de 
professores, gestores, coordenadores, especialistas e outros profissionais que 
atuam na Educação Básica e na Superior capacitem para o desenvolvimento 
didático-pedagógico da dimensão da Educação Ambiental na sua atuação escolar e 
acadêmica. 
§ 1º Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência na Educação Básica, 
e os cursos e programas de pós-graduação, qualificadores para a docência na 
Educação Superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na 
metodologia integrada e interdisciplinar. 
§ 2º Os sistemas de ensino, em colaboração com outras instituições, devem instituir 
políticas permanentes que incentivem e dêem condições concretas de formação 
continuada, para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da 
Educação Ambiental. 
Art. 20. As Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas para os cursos e 
programas da Educação Superior devem, na sua necessária atualização, prescrever 
o adequado para essa formação. 
Art. 21. Os sistemas de ensino devem promover as condições para que as 
instituições educacionais constituam-se em espaços educadores sustentáveis, com 
a intencionalidade de educar para a sustentabilidade socioambiental de suas 
comunidades, integrando currículos, gestão e edificações em relação equilibrada 
com o meio ambiente, tornando-se referência para seu território. 
Art. 22. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa, em regime de 
colaboração, devem fomentar e divulgar estudos e experiências realizados na área 
da Educação Ambiental. 
§ 1º Os sistemas de ensino devem propiciar às instituições educacionais meios para 
o estabelecimento de diálogo e parceria com a comunidade, visando à produção de 
conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais locais e regionais e à 
intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável. 
§ 2º Recomenda-se que os órgãos públicos de fomento e financiamento à pesquisa 
incrementem o apoio a projetos de pesquisa e investigação na área da Educação 
Ambiental, sobretudo visando ao desenvolvimento de tecnologias mitigadoras de 
impactos negativos ao meio ambiente e à saúde. 
Art. 23. Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, devem criar políticas de 
produção e de aquisição de materiais didáticos e paradidáticos, com engajamento 
da comunidade educativa, orientados pela dimensão socioambiental. 
Art. 24. O Ministério da Educação (MEC) e os correspondentes órgãos estaduais, 
distrital e municipais devem incluir o atendimento destas Diretrizes nas avaliações 
para fins de credenciamento e recredenciamento, de autorização e renovação de 
autorização, e de reconhecimento de instituições educacionais e de cursos. 
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 


