
 

Doutora em Direito e Psicóloga pela PUC-SP. Professora Pesquisadora do Núcleo de Pós-

graduação da UNIT. 

 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NO ENSINO SUPERIOR 
 
 

Ana Carla Pinheiro Freitas 
 
 

RESUMO 
 
A degradação ambiental é um acontecimento contemporâneo, da segunda metade do século 
XX, e desde então a educação ambiental vem sendo considerada um importante instrumento 
para a construção de novas maneiras do ser humano se relacionar com o meio ambiente 
buscando qualidade de vida. Considerando que a educação ambiental está diretamente 
relacionada a formação de cidadãos conscientes e críticos, o presente trabalho se constrói com 
base em discussões sobre o conhecimento produzido na área de educação ambiental, e a 
importância que isso tem na vida de todos. A análise realizada demonstrou a grande variedade 
de concepções definidas por “educação ambiental” e “sustentabilidade”, enfatizando a 
necessidade de conscientização e responsabilidade das universidades, se adaptarem em busca 
de projetos para a inserção da educação ambiental. 
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ABSTRACT 
 
The ambiental degradation is a contemporaneous event, from the second half of the 20th 
century, and since then the environment learning has become an important instrument for new 
ways of human being to relate with the natural environment and pursuit good life quality. 
Considering that the environment learning is directly related with the formation of a critic and 
conscious citizen, this document is guided by discussions about the knowledge related with 
environment learning, and it’s importance on our lives. The analysis done could show the 
great number of conceptions defined by “environment learning“ and “sustainability”, 
emphasizing the necessity of awareness and resposability of universities so it can adapt to 
persuit projects for environment learning insertion. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
Com grandes catástrofes ambientais, e a veiculação da mídia em relação as 

questões ambientais, há um reconhecimento por parte da sociedade a respeito da grave crise 
ambiental, e isso tem despertado preocupação e interesse na sociedade em busca de fazer algo 
para a solução do problema. 

O meio ambiente, a sustentabilidade são palavras corriqueiras presentes nas 
escolas, trabalho, grupos sociais, universidades, ou seja, temas que estão na moda, e que por 
isso, vem gerando algum ativismo. Entretanto, saber da existência e da importância por si só 
não é suficiente. 
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A educação é o começo. Tudo que o ser humano faz é porque de alguma forma foi 
educado para isso, ou seja, é a formação de identidade. Dessa forma, a educação ambiental 
deve ser um processo contínuo e duradouro, que seja constantemente debatido com a 
finalidade de enfrentar os problemas, dentro da sociedade contemporânea, gerar melhorias 
para a formação de sujeitos, considerando que a aprendizagem ocorre em casa, no trabalho, na 
escola, nas universidades. 

Este trabalho considera um conjunto de questões ligadas a educação ambiental na 
tentativa de contribuir ao esclarecer a importância da educação ambiental no mundo de hoje, 
enfatizando a necessidade da implementação junto as universidades. 

Sendo assim, o primeiro passo foi traçar o panorama histórico sobre as questões 
ambientais no mundo e mais especificamente no Brasil.   

Busca-se a reflexão da importância da educação ambiental, sustentabilidade e suas 
diversas concepções, destacando a educação ambiental para a sustentabilidade, educação 
ambiental crítica, educação ambiental transformadora e educação ambiental emancipatória.   

Posteriormente foi analisado o papel das instituições de ensino superior em 
relação a educação ambiental e a importância de sua implementação. Nesse sentido, foi 
demonstrado os desafios da educação ambiental no ensino superior, bem como as estratégias 
para a incorporação da EA, destacando a interdisciplinaridade e a formação dos educadores. 

 
1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Inicialmente a educação ambiental surge com a preocupação dos movimentos 

ecológicos, alertando os cidadãos para a finitude e a má distribuição no acesso aos recursos 
naturais. (CARVALHO, 2004a). 

Em 1972, sob o impacto causado pelo Relatório do Clube de Roma sobre o uso de 
recursos naturais disponíveis no planeta, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a 
Primeira Conferência Internacional sobre Meio Ambiente, na cidade de Estocolmo, na Suécia. 
Essa Conferência é considerada um marco histórico-político internacional, onde a Educação 
Ambiental (EA) começa a ser objeto de discussão de políticas públicas. 

Em 1975, em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, foi criado 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e 
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) o Programa 
Internacional de Educação Ambiental (PIEA), destinado a promover o intercâmbio de 
informações e experiências nos países membros no desenvolvimento de programas da EA. 
(PELICIONI, 2005).  

Em Belgrado, na Iugoslávia, ocorreu o Encontro Internacional sobre Educação 
Ambiental, onde foi gerada a Carta de Belgrado. Neste documento recomendava que os 
recursos do mundo fossem usados para beneficiar a humanidade, possibilitando um aumento 
na qualidade de vida. (DIAS, 2004) 

Após a Carta de Belgrado, ocorreu no ano de 1977 em Tbilisi (ex-URSS) o evento 
mais importante para a evolução da EA no mundo, a Conferência Intergovernamental sobre 
Educação Ambiental, sendo considerado o ponto culminante do PIEA, iniciado em 1975, em 
Belgrado. As discussões ocorridas na Conferência de Tbilisi, como ficou conhecida 
contribuiu para instituir a EA como prioridade nas políticas nacionais, definindo seus 
princípios, objetivos e características, formulando recomendações e estratégias pertinentes aos 
planos regional, nacional e internacional. (DIAS, 2004)  

O Documento Nosso Futuro Comum, produzido pela Comissão de Brundland e 
apresentado em 1987, para Assembléia Geral da ONU, preconizava um desenvolvimento 
sustentável, que atenderia as necessidades do presente sem prejudicar o atendimento daquelas 
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futuras gerações ou seja, manteria os padrões de consumo dentro do limites ecológicos da 
Terra. 

Mais tarde, em 1987, foi realizado em Moscou, o Congresso sobre Educação 
Ambiental e Treinamento, promovido pela UNESCO, em colaboração com o PNUMA.  

Em 1992, vinte anos depois da Conferência de Estocolmo, foi promovido pela 
ONU no Rio de Janeiro, a Primeira Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida por Rio-92. Na ocasião, reuniu representantes de 
172 países, sendo considerado um marco importante para a evolução da EA, reforçando as 
recomendações da Conferência de Tbilisi, em 1987, destacando a Agenda 21, capítulo 36, 
onde a EA aplicada agora teria o fim específico de contribuir na viabilização de um 
desenvolvimento sustentável. Esta aplicada a todos os níveis de ensino, com abordagem 
interdisciplinar, na educação formal e não formal, capacitaria as pessoas a integrar o conceito 
de meio ambiente e de desenvolvimento, desdobrando uma consciência ambiental, ética e 
atitudes compatíveis com o desenvolvimento sustentável. O documento identifica ainda, o 
papel que as organizações não governamentais (ONGs) têm desempenhado ao contribuir para 
a implantação de programas educacionais junto à sociedade. (CNUMAD). 

Em 1997, foi promovido pela UNESCO em Tessalônica, na Grécia, a Conferência 
Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Conscientização Pública para a 
Sustentabilidade. Nesse encontro ficou constatado que as deliberações definidas nos 
encontros realizados anteriormente não tinham sido seguidas totalmente. Foi ampliado o 
conceito da educação para a sustentabilidade, onde não deve abranger apenas o meio 
ambiente, mas também a habitação, a pobreza, a saúde, a segurança alimentar, a democracia, 
os direitos humanos e a paz, o desenvolvimento e interdependência. (UNESCO, 1999)  

Em 2002 ocorreu o encontro da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+10, em Johannesburgo na África do Sul, onde verificou que as diretrizes 
estabelecidas na Rio-92 tiveram resultados escassos e tímidos em relação aos direitos 
humanos básicos, proteção ao meio ambiente e à utilização equilibrada dos recursos naturais.  

Os encontros internacionais são importantes, pois neles conseguimos reunir 
diversos países que demonstram suas opiniões, experiências, dificuldades superadas, 
assumindo compromissos reais para mudanças efetivas em busca da melhoria da educação 
ambiental para a garantia de um futuro sustentável. 
 
1.1. Educação Ambiental no Brasil 

 
Para entendermos a sistemática ambiental adotada no Brasil, bem como a 

regulamentação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual incluiu a EA, 
importante demonstrar a sua evolução nas últimas décadas. 

A EA apareceu no Brasil no ano de 1973 com a criação da primeira Secretaria 
Especial do Meio Ambiente (SEMA), ligada a Presidência da República. 

Em plena ditadura militar foi sancionada a Lei 6.938/81 que dispunha sobre a 
PNMA, seus fins e mecanismos de formação e aplicação.  

A EA se expandiu no Brasil principalmente nas décadas de 80 e 90, com a 
consciência ambiental, onde se torna objeto de políticas públicas e de agendas de movimentos 
sociais. (CARVALHO, 2004a)  

Transcorridos 10 anos desde a Conferencia de Tbilisi, o que o Brasil produziu em 
Educação Ambiental, devia-se à iniciativa de alguns centros acadêmicos abnegados e dos 
órgãos ambientais (DIAS, 2004) 

O primeiro documento oficial do MEC a tratar do assunto sob a abordagem 
recomendada em Tbilisi, foi o Parecer 226/87, que considerava a necessária inclusão da EA 
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dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas curriculares das escolas de 1° e 2° 
graus.   

O ano de 1988 constituiu um marco importante na política ambiental brasileira ao 
assegurar na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), um capítulo 
dedicado ao meio ambiente, onde está previsto: 

 
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. 
(BRASIL, 1988) 

 
E ainda, em relação a educação ambiental, incumbiu ao Poder Público o dever de 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
a preservação do meio ambiente. 

Em 1989, a partir da fusão de quatro órgãos (SEMA, Superintendência da pesca 
(SUDEPE), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e Superintendência da 
Borracha (SUDHEVEA) foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). 

As diretrizes estabelecidas ao desenvolvimento da educação ambiental na ECO-
92, vieram reforçar aquelas anteriormente recomendadas em Tbilisi e acrescentar outras. Mas, 
agora, a EA teria um fim específico de contribuir na viabilização de um desenvolvimento 
sustentável. Nessa ocasião, paralelamente a reunião oficial RIO-92, ocorreu o Fórum Global, 
com a participação das ONGs e dos movimentos sociais de todo o mundo, onde elaboraram  
diversos tratados, sendo formulado na ocasião o Tratado de Educação Ambiental para as 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, “[...] cuja importância foi definir o 
marco político para o projeto pedagógico da EA [...] (CARVALHO, 2004a, p.53). Esse 
documento reconhece a educação como direito dos cidadãos, convocando as populações a 
assumirem responsabilidades individual e coletivamente cuidar do ambiente local, nacional e 
planetário, firmando a posição na educação transformadora. 

Em 1994, ocorre a aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental 
(PRONEA), executado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA), com a parceria do Ministério 
da Cultura (MINC) e do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a EA está prevista 
como uma diretriz para o currículo da Educação Fundamental. Assim, o MEC apresentou, em 
sua proposta de “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCN) a EA como um tema transversal 
(meio ambiente) no currículo escolar. (GUIMARÃES, 2000a).  

Em 1999 é aprovada a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) pela Lei 
9.795, oficializando a presença da EA em todas as modalidades de ensino. Regulamentada em 
2002, essa lei declarou 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” (BRASIL, 1999) 

Em 2003 foi criado o Órgão Gestor da Política Nacional de EA, reunindo MEC e 
MMA. 

EM 2004, foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD). 

A origem e a institucionalização da EA no Brasil foi resultado das grandes 
conferencias internacionais  promovidas pela ONU. A articulação política nacional e os 
movimentos sociais e ambientais colaboraram para a EA enquanto prática educativa. 
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Conseqüentemente, a questão ambiental e a EA no Brasil não pode ser compreendida fora de 
relações internacionais, “[...] não sendo, portanto, nem um processo exclusivamente interno 
da sociedade brasileira (autóctone), nem apenas uma percepção forjada de fora para dentro 
(exógena). (CARVALHO, 2004b p.13) 

 
 
1.2. Concepções de educação ambiental 

 
A crise mundial a respeito do meio ambiente, ressalta a necessidade de uma nova 

abordagem para educação, colocando a educação ambiental com maior importância, para que 
as pessoas possam desenvolver atitudes para a melhoria da qualidade de vida. Nesse sentido:  

 
Educação Ambiental é uma forma de educar e aprender, tendo como 
objetivo o próprio meio ambiente em que vivemos e a melhoria da 
qualidade de vida. A Educação Ambiental inclui estudos de problemas 
ecológicos e regras de conservação da natureza, ao mesmo tempo que 
desenvolve tópicos de outras matérias, buscando e aplicando toda 
aprendizagem no próprio ambiente que envolve a classe. Através da 
Educação Ambiental você fará descobertas valiosas, compreenderá 
melhor o meio em que vive e passará a admirá-lo e protegê-lo ainda 
mais (NISKIER e MENDES, apud GUIMARÃES 2000, p. 42) 

 
 
A expressão “Educação Ambiental” designa uma qualidade especial que define 

uma classe de características, que juntas, permitem o reconhecimento de sua identidade, 
diante de uma educação que antes não era ambiental. (LAYRARGUES, 2005). A partir dessa 
reflexão precisamos indagar: se antes a educação não era ambiental, o que mudou? O resgate 
da expressão “ambiental” pressupõe que a educação não tem sido ambiental (BRUGGER, 
2004).  

A EA é uma práxis educativa e social, tendo por finalidade a construção de 
valores, habilidades e atitudes que possibilitem a compreensão da vida e a responsabilidade de 
atores sociais individuais e coletivos no meio ambiente. É elemento na formação da 
consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na 
natureza (LOUREIRO, 2002). 

A educação em geral, é um espaço de socialização, de reprodução cultural, 
comporta uma dimensão que pode “[...] assumir conotações conservadoras ou 
transformadoras, alienantes ou libertadoras segundo a composição de forças em jogo.” 
(LIMA, 2006 p. 157). Tais afirmações vem ao encontro do nosso anseio no sentido de 
demonstrar que:  
 

Conhecer não é um ato através do qual um sujeito transformado em 
objeto recebe dócil e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou 
lhe impõe. O conhecimento pelo contrário, exige uma presença 
curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora 
sobre a realidade. Demanda uma busca constante, implica em 
invenção e reinvenção (FREIRE, 1983, p. 27) 

 
Insta ressaltar que com a aprovação da Lei nº. 9.795/99 e depois o seu 

regulamento através do Decreto nº. 4.281/2002, o Brasil é o único país da América Latina que 
dispõe de uma PNEA, a qual define como esse tipo de educação: 
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Os processos por meio dos quais os indivíduos 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 (Lei 9795/99 (BRASIL, 1999) 

 
A esse respeito foi atribuída duas dimensões a educação ambiental: a educação 

formal e a educação não formal. A educação ambiental formal, é aquela que é instituída na 
educação escolar e desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas 
e privadas, englobando a educação básica, (educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio) educação superior, educação especial, educação profissional e a educação de jovens e 
adultos, não devendo ser implantada como disciplina específica no currículo, mas 
desenvolvida como uma prática educativa integrada. A educação não formal é caracterizada 
pela realização fora das escolas. São 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. 

É preciso admitir que a educação formal em diferentes níveis no nosso país se 
assemelha mais com um adestramento do que uma educação, pois a característica do caráter 
adestrador adéqua o indivíduo ao sistema social vigente. Embora para viver em sociedade a 
adequação seja necessária, Brugger (2004) critica a educação que orienta a propagação de 
uma estrutura social injusta. 

Baseando nas diversas discussões e visando um tratamento holístico para tratar 
das questões ambientais com base nas orientações da propostas em Tibilisi, redefinidas na 
RIO-92, na PNEA e dos PCNs buscou-se a idéia do trabalho multidisciplinar, ou seja, 
composta por conhecimento de diversas áreas; interdisciplinar ou seja, uma inter-relação entre 
as disciplinas e transdisciplinar, ou seja as diferentes disciplinas em prol de um projeto. Dessa 
forma, indica diferentes modos de reorganização do saber, tendo em vista a fragmentação em 
disciplinas.  

Para Morin (1997) nossa educação nos ensinou a separar e isolar as coisas. 
Separamos os objetos de seus contextos, e as realidades em disciplinas compartimentadas 
umas das outras. Mas, como a realidade é feita de interações nosso conhecimento é incapaz de 
perceber, o tecido que junta o todo (MORIN, apud CASTRO, 1997) 

A educação abriga uma diversidade de práticas de formações de sujeitos. Por isto, 
dificilmente se poderá reduzir toda a diversidade dos projetos educativos a uma idéia geral e 
abstrata de educação. (CARVALHO, 2004b)  

Em função disso, quando tratamos de EA, nos deparamos com diferentes 
abordagens apontadas por diversos autores, os quais assumem formas e compreensões 
diversificadas. Conseqüentemente os objetivos de conceber e praticar a EA também são 
variadas, embora a preocupação com o meio ambiente é comum. Nessa concepção, é 
importante identificarmos algumas características apontadas, de forma a entender as variadas 
posições a respeito da prática da EA. 

Em meio à diversidade de nomenclaturas que existe atualmente Layrargues (2005) 
cita seis variantes da EA: a Alfabetização Ecológica, a Ecopedagogia, a Educação Ambiental 
Crítica, a Educação Ambiental Transformadora ou Emancipatória e a Educação no Processo 
de Gestão Ambiental.  

Nessa direção, a partir do final dos anos 80, nasceram a alfabetização ecológica 
(Orr, 1992), a educação para a sustentabilidade (O`Riordan, 1989; IUCN, 1993), a educação 
para o desenvolvimento sustentável (Neal, 1995) a educação no processo de gestão ambiental 
(Quintas e Gualda, 1995), a ecopedagogia (Gadotti, 1997). (BRASIL, 2008) 
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Já no século XXI, a partir da observação de práticas e teorias em diferentes países, 
Sauvé chega a identificar quinze correntes distintas de EA. As correntes tradicionais são a 
naturalista, conservacionistas/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, 
moral/ética e as correntes mais recentes são holística, biorregionalista, práxica, critica, 
feminista, etnográfica, da ecoeducação e da sustentabilidade. (SAUVÉ apud SATO, 
CARVALHO, 2005)  

Esses conceitos caracterizam uma nova fase, e a necessidade da diferenciação 
interna, para estipular estratégias mais eficazes para atingir resultados, os quais nem sempre 
são palpáveis, como é o processo educativo. (BRASIL, 2007). “Não raras vezes é difícil 
posicionar-se pelas sendas dos nomes que buscam categorizar, qualificar, adjetivar a educação 
ambiental e aí encontrar um lugar para habitar [...]” (CARVALHO, 2004b, p. 14). Nesse 
contexto, para atender à necessidade desse trabalho, nos deteremos as classificações da EA 
para o desenvolvimento sustentável, a EA crítica, a EA transformadora e emancipatória, as 
quais entendemos que não se excluem, inclusive contribui para este trabalho. 
 
 
1.2.1 Educação Ambiental e Sustentabilidade 
 

 O conceito desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade originou-se das 
preocupações lançadas na CNUMAD em 1972, em Estocolmo, embora, a noção de 
desenvolvimento sustentável representou uma evolução de conceitos elaborados 
anteriormente, sendo o principal “ecodesenvolvimento”. Entretanto, o marco  da concepção 
de desenvolvimento sustentável foi o ano de 1987, quando o então presidente da Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlem Brundlant apresentou para  
Assembléia Geral da ONU, o documento “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como 
Relatório de Brundlant, onde afirma que o desenvolvimento sustentável é o que atende às 
necessidades das gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades. O destaque do relatório é a elaboração de um novo 
conceito do desenvolvimento sustentável, o qual afirma que possui limites - não limites 
absolutos, mas limitações impostas pela tecnologia, organização social no tocante aos 
recursos ambientais, e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade 
humana. Para a Comissão, a pobreza generalizada já não é inevitável e não é um mal em si 
mesma, mas “[...] Para haver um desenvolvimento sustentável é preciso atender às 
necessidades básicas de todos e dar a todos a oportunidade de realizar suas aspirações de uma 
vida melhor [...]. (NOSSO FUTURO COMUM, p. 9) 

Na ECO-92, a agenda 21 define desenvolvimento sustentável como sendo um 
desenvolvimento com vistas a uma ordem econômica internacional mais justa, incorporando 
as mais recentes preocupações ambientais, sociais, culturais e econômicas. O Tratado de EA 
para Sociedade Sustentáveis e Responsabilidade Global, contém princípios, os quais premiam 
o pensamento crítico e inovador, o caráter interdisciplinar, a perspectiva holística na EA. 
Possui um plano de ação para educadores ambientais, estabelecendo ainda, uma relação entre 
as políticas públicas, a EA e sustentabilidade, enfatizando os processos participativos na 
recuperação, conservação e promoção do meio ambiente, bem como para a melhoria da 
qualidade de vida.  

A sustentabilidade deve abordar as dimensões material, ambiental, social, 
ecológica, econômica, legal, cultural, política e psicológica. Como a sociedade e o meio 
ambiente sofrem mudanças nos valores, tecnologias e culturas de forma contínua, o conceito 
de desenvolvimento sustentável precisa ser dinâmico, permitindo essas modificações 
(BOSSEL, apud BELLEN, 2006). Para Sachs (apud BELLEN, 2006) o conceito de 
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desenvolvimento sustentável apresenta cinco dimensões: sustentabilidade social, econômica, 
ecológica, geográfica e cultural. 

A grande variedade de definições para o termo desenvolvimento sustentável, faz 
com que não se saiba exatamente o que o termo significa. Entretanto, as duas definições mais 
aceitas e citadas é a do Relatório de Brundland e a do documento conhecido como Agenda 21. 
(BELLEN, 2006). 

Podemos inferir que o desenvolvimento sustentável tornou-se preocupação 
permanente em todas as conferências da ONU, onde há um consenso, no reconhecimento de 
que a educação é o instrumento para que ocorra a mudança necessária.(UNESCO, 2005)  

 
 

1.2.1.1 Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
 
Diversas esferas institucionais capitaneadas pela UNESCO, vinculadas às 

temáticas do desenvolvimento, da educação e do meio ambiente, vêm desenvolvendo esforços 
para renomear o termo EA, substituindo-o por Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS). Por unanimidade, as nações do mundo, por meio da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, adotaram a resolução que proclama a Década da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável para o período 2005-2014, por entenderem que a educação é a chave, a condição 
sine qua non para o desenvolvimento sustentável. (UNESCO, 2005). Em função disso, ficou 
definido que: 

 
A educação para o desenvolvimento sustentável não deve ser 
equiparada a educação ambiental. Educação ambiental é uma 
disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o 
ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de 
administrar seus recursos adequadamente. Portanto, desenvolvimento 
sustentável engloba educação ambiental, colocando-a no contexto 
mais amplo dos fatores socioculturais e questões sociopolíticas de 
igualdade, pobreza, democracia e qualidade de vida. A perspectiva de 
desenvolvimento - envolve mudança social e evolução das condições 
– é também central para qualquer análise do desenvolvimento 
sustentável. O conjunto de objetivos de aprendizagem do 
desenvolvimento sustentável é, portanto, de largo alcance. 
Desenvolvimento sustentável deve ser integrado em outras disciplinas 
e não pode, em função do seu alcance, ser ensinado como uma 
disciplina independente. (UNESCO, 2006, p. 46) 

 
 Essa proposta de mudança tem produzido discussões a respeito da orientação 

política-pedagógica e as implicações sugeridas às práticas educacionais. (LIMA, 2006).  
Nessa linha, como a noção de desenvolvimento sustentável possui diversos 

sentidos e até mesmo incompatibilidade entre algumas de suas premissas, educar para o 
desenvolvimento sustentável transforma-se numa expressão vazia (LIMA, 2006). Assim 
sendo, salientamos que Jickling (apud LIMA, 2006) questiona a EDS a partir de sua 
instrumentalidade, enfatizando que a educação para uma finalidade específica, contraria a 
educação como prática da liberdade, pois a educação pressupõe pensamento crítico e 
autonomia. (JICKLING, apud LIMA 2006) 

A EDS é vista como um instrumento a serviço da conservação a longo prazo, do 
meio ambiente, considerado-o como um reservatório de recursos a serem explorados, em 
função de um desenvolvimento (crescimento) econômico sustentável, encarado como a 
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condição primeira do “desenvolvimento humano”. (SAUVÉ;BERRYMAM;BRUNELLE, 
2000, apud SAUVE, 2005). Posto que a EA evolui de modo construtivo, em função disso, o 
principal desafio contemporâneo é a predominância da ideologia do desenvolvimento (RIST, 
apud SAUVE, 2005), expressa pela preposição da educação para o desenvolvimento 
sustentável. 
 
1.2.2. Educação Ambiental Crítica 
 

Os parâmetros do sistema de ensino vigente privilegia a simples memorização, 
fazendo com que o educando raramente atinja os níveis de síntese ou avaliação (BLOOM, 
apud BRUGGER, 2004).  

A sociedade possui diferentes projetos educacionais, alguns mais conservadores, 
que são aquelas com tendência a visão de mundo atual de sociedade; e as críticas que buscam 
a transformação da sociedade em busca da igualdade e da justiça social. (GUIMARÃES, 
2000) 

Dessa forma, a EA crítica é assim nomeada por ser uma forma de superação a 
algo já existente. É necessário re-significar a educação ambiental como “crítica”, para que 
essa educação seja capaz de contribuir com a transformação de uma realidade. Uma educação 
onde “[...] busca a partir dos mesmos referenciais constitutivos da crise, encontrar a sua 
solução [...]. (GUIMARÃES, 2004, p. 26) 

Paulo Freire, uma das referências fundadoras da educação crítica no Brasil, 
insiste, em toda a sua obra, na defesa da educação como instância formativa de sujeitos 
sociais emancipados, isto é, autores de sua própria história. (CARVALHO, 2004b).  

A prática educativa é a formação do sujeito individual e social, historicamente 
situado. Segundo tal perspectiva, recusa a mudança pela crença individualista: quando cada 
um fizer a sua parte. Em contrapartida recusa também a dicotomia de que deve mudar 
primeiro para depois possibilitar a mudança na vida das pessoas e de grupos. (CARVALHO, 
2004b) 

Ao falar sobre o posicionamento da EA crítica, Carvalho (2004b) afirma que as 
idéias-força da EA crítica é inspirada na educação imersa na vida, na história e nas questões 
urgentes de nosso tempo. Acrescenta ainda, uma especificidade que é compreender as 
relações entre a sociedade e a natureza e intervir nos conflitos ambientais. Neste sentido o 
projeto político pedagógico de uma EA crítica: 

 
Seria o de contribuir para uma mudança de valores e atitudes, 
contribuindo para a formação de um sujeito ecológico. Ou seja, um 
tipo de subjetividade orientada por sensibilidades solidárias com o 
meio social e ambiental, modelo para a formação de indivíduos e 
grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relação 
às questões socioambientais, tendo como horizonte uma ética 
preocupada com a justiça ambiental. (CARVALHO, 2004b, p. 18-19) 

 
A formação do indivíduo só faz sentido se pensada em relação com o mundo em 

que ele vive e pelo qual é responsável. (CARVALHO, 2004b), “[...] na participação em 
movimentos coletivos conjuntos de transformação da realidade socioambiental [...]” 
(GUIMARÃES, 2000, p. 29). Coaduna-se com essas reflexões, Mininni, quando ressalta que:  
 

A educação ambiental é um processo que consiste em propiciar às 
pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar 
valores e desenvolver atitudes que lhe permitam adotar uma posição 
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consciente e participativa, a respeito das questões relacionadas com a 
conservação e adequada utilização dos recursos naturais, para a 
melhoria da qualidade de vida e a eliminação da pobreza extrema e do 
consumismo desenfreado (MININNI, apud DIAS, 2004a, p.99) 

 
As ações pedagógicas em caráter crítico, estimulam a percepção do ambiente 

educativo como movimento, trabalha a perspectiva da construção do conhecimento para além 
da mera transmissão, ou seja, não se restringe ao aprendizado apenas dos conteúdos escolares, 
mas “[...] na relação do um com o outro, do um com o mundo, afirmando que a educação se 
dá na relação. (GUIMARÃES, 2004b).  

A EA crítica  exercita a construção do sentimento que pertence ao coletivo, ao 
todo, representado pela comunidade, pela natureza. Incentiva a coragem da renúncia ao que 
está estabelecido, ao que nos dá segurança e a ousadia para inovar. (GUIMARÃES, 2004b). 

Dessa forma, “[...] o projeto político-pedagógico de uma EA crítica poderia ser 
descrito como a formação de um sujeito capaz de “ler” seu ambiente e interpretar as relações, 
os conflitos e os problemas aí presentes. (CARVALHO, 2004a, p.75) 
 
 
1.2.3. Educação Ambiental Transformadora  
 

No Brasil, a EA transformadora começou nos anos de 1980, pela aproximação dos 
educadores junto aos militantes de movimentos sociais e ambientalistas, questionando aos 
padrões industriais de consumo consolidados no capitalismo e com objetivo na transformação 
societária. Trata-se de uma EA que se origina das pedagogias críticas e emancipatórias. 
(LOUREIRO, 2004) 

A maior influência encontra-se na pedagogia inaugurada por Paulo Freire, 
iniciada em 1970, onde se coloca no grupo das pedagogias libertárias e emancipa tórias, em 
seus diálogos com as tradições marxista e humanista. Dentro da tradição dialética marxista a 
Escola de Frankfurt merece destaque, pois denuncia no início do século XX que o processo de 
exploração de pessoas é parte da mesma dinâmica da dominação da natureza, posto que se 
define na modernidade capitalista a serviço de acumulação de capital. (LOUREIRO, 2004) 

A principal finalidade da EA transformadora é revolucionar os indivíduos em suas 
subjetividades práticas nas estruturas sociais-naturais existente, estabelecendo processos 
educativos para a construção do ser como um todo e de modo emancipado.(LOUREIRO, 
2004). 

A EA transformadora procura a realização humana em sociedade, sendo um 
processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual busca o reconhecimento das diferentes 
necessidades, dos grupos sociais e relações com a natureza, focando no problema concreto 
vivido como meio para se buscar novas sínteses que indiquem caminhos sustentáveis e 
democráticos para todos.  (LOUREIRO, 2004) 
 
 
1.2.4. Educação Ambiental Emancipatória 

A partir da consciência individual e coletiva, do diálogo, há a possibilidade de 
transformação das relações onde “buscam simultaneamente a ampliação da autonomia 
individual e o fortalecimento da sociedade civil organizada dentro de uma orientação geral de 
valorização da vida e da liberdade em sentido amplo. (LIMA, 2004).  

A despolitização do debate ambiental estimula a comparação entre a educação 
ambiental conservadora e a possibilidade de uma educação libertadora. A matriz conservadora 
entende que as relações entre o ambiente e a sociedade são satisfatórias, podendo permanecer 
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e continuar no modelo de desenvolvimento e de sociedade já existente, já a matriz 
transformadora de forma contrária entende que o modelo praticado pela sociedade é anti-
democrático, economicista, unidimensional, utilitário e insustentável, portanto, injusto, 
devendo portanto ser transformada. (LOUREIRO, 2004) 

A EA emancipatória busca associar as noções de mudança social e cultural, de 
emancipação/libertação individual e social e de integração no sentido de complexidade. Dessa 
perspectiva:  

A idéia de mudança social reflete, em primeiro lugar, uma insatisfação 

ou inconformismo com o estado atual do mundo, com as relações 

sociais que os indivíduos estabelecem entre si, com as relações dos 

indivíduos consigo mesmos e com as relações que estabelecem com o 

seu meio ambiente. Parte da consideração de que essas relações são 

socialmente injustas, ecologicamente insustentáveis, economicamente 

deterministas, politicamente não-democráticas, eticamente utilitárias e 

existencialmente propensas à heteronomia e que podem ser 
transformadas em direção contrária [...] a mudança cultural, por sua 
vez, aponta para a necessidade de renovação do código de valores 
dominante na sociedade no sentido da construção de uma nova ética 
que valorize não apenas a vida humana, mas a vida não 
humana.(LIMA, 2004, p. 94) 

 
A pedagogia freireana ao propor uma educação libertadora, traz uma contribuição 

para a EA emancipatória, quando busca despertar a consciência do educando através da 
problematização do seu universo vivido, trabalhando de forma que o educando assuma a sua 
história, superando os obstáculos que impedem seu crescimento. (LIMA, op. cit.). 

A teoria da emancipação desenvolvida por Santos é a que busca enxergar 
alternativas para além do que existe, sendo necessário “[...] reinventar a emancipação e a 
utopia como único caminho para pensar o futuro [...] em todos os territórios da vida humana e 
social [...] É criar alianças locais-globais que lutem contra a exploração, a opressão e a 
exclusão produzidas pela globalização neoliberal. (SANTOS, apud LIMA, op.cit., p.97)  

Dessa forma, a EA emancipatória se identifica com a concepção transformadora e 
complexa de educação de sustentabilidade, mas entende que o momento e as condições 
existentes constituem a base de novas relações sociais e socioambientais, através da ação 
educativa para a mudança do futuro.(LIMA, 2004) 
 
2. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM RELAÇÃO A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 

Até a RIO-92 as IES estiveram praticamente fora do palco da discussão sobre o 
desenvolvimento sustentável. A sensibilização das pessoas de vários setores se preocuparem 
com a EA nas universidades, instituições de pesquisas e escolas surgiu a partir de estudos de 
ecologia natural e social (SORRENTINO, apud BRASIL, 1998). 

Entre os principais documentos elaborados destacam-se a Declaração de Talloire 
(1990), a Declaração de Halifax (1991), a Declaração de Swansea (1993), a Declaração de 
Kyoto (1993), a Carta Universitária para o Desenvolvimento sustentável (1994), a Declaração 
Tessalônica (1997), a Declaração de Luneburgo (2001), e a Declaração de Ubunti (2002). 

Existem duas correntes referentes no tocante ao papel das IES em relação ao 
desenvolvimento sustentável, a primeira destaca que a educação como prática fundamental 
nas IES, onde deve incluir em suas práticas profissionais a preocupação com as questões 
ambientais, para qualificação de seus egressos. A segunda corrente destaca em seus campos 
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universitários, a implementação de exemplos práticos de gestão sustentável para a sociedade. 
(TAUCHIN E BRANDLI, 2006).  

 
2.1 A importância da Educação Ambiental na Instituição de Ensino Superior 
 

As transformações a que o planeta tem sofrido ultimamente, impõe novas 
responsabilidades às IES, para que ela possa colaborar para a melhoria dos valores humanos e 
para a construção de uma sociedade ambientalmente responsável.   

As universidades devem cumprir um papel importante e indispensável, de 
pesquisa, capacitação de especialistas e líderes em todos os campos. Devem assumir uma 
postura onde a ética, o meio ambiente, a sustentabilidade estejam presentes nas discussões, 
produzindo conhecimentos voltados para a proteção socioambiental. Daí nasce a necessidade 
de: 

 
Aprender a aprender a complexidade ambiental deve passar, no caso 
do ensino universitário e da produção de conhecimento desde a 
universidade mesma, pela integralidade da pessoa humana e pelo 
reconhecimento de diversas formas de conhecer, compreender, e 
transformar a realidade. A complexidade ambiental leva também a 
considerar como relevante a recomposição das “fraturas humanas” 
(Berman, 1981) e a propiciar não só um conhecimento significativo, 
isto é, um conhecimento que tenha a ver com fatos cotidianos e 
concretos com os quais se tem que lidar no dia-a-dia pessoal e 
coletivo (Novo,1995), mas um conhecimento que ao mesmo tempo 
aluda à parte racional e à parte afetiva da pessoa destinatária do 
conhecimento ou partícipe do processo de aprendizagem. A 
complexidade ambiental precisa considerar a complexidade dos 
sujeitos que aprendem, que investigam, que lêem. (LEFF, 2003, p. 
227) 

 
Assim, entendemos que o saber ambiental não nasce de uma reorganização 

sistêmica dos conhecimentos atuais e nem da exigência de atualização dos currículos 
universitários, a partir de um pensamento ecológico e ambiental, para a incorporação do saber 
ambiental às práticas científicas e docentes. Gerar o saber ambiental é transformar um 
conjunto de modelos de conhecimento, de formações ideológicas, a partir de uma 
problemática social que os questiona e os ultrapassa. (LEFF, 2009) 

A partir dessa reflexão, a IES assumem uma responsabilidade essencial na 
preparação das novas gerações para um futuro viável. Através das pesquisas, devem não 
apenas advertir, mas criar soluções racionais. “Devem tomar a iniciativa e indicar possíveis 
alternativas, elaborando propostas coerentes para o futuro. (FOUTO, 2002; KRAMER, 2004, 
apud TAUCHIN; BRANDLI, 2006). 

 
2.2 Desafios da educação ambiental na instituição de ensino superior 
  

O campo da educação, e em particular, a educação superior, são intimados pela 
crise ambiental e cultural, portanto, para aprender a aprender a complexidade ambiental, é 
preciso analisar as formas que se propõe os temas de pesquisas, os serviços que são 
oferecidos, os programas de docência. (LEFF, 2003)  

Algumas universidades estão conscientes que precisam desempenhar o papel para 
preparar as novas gerações para um futuro viável. Tem se tornado comum as parcerias da IES 
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junto a outras instituições de ensino e pesquisa, as organizações, as diversas 
representatividades sociais, de forma a assumir uma postura voltada para a proteção 
socioambiental. Entretanto, isso ainda não é comum em todas as IES. 

Em uma sondagem de opinião realizada entre alunos de graduação de diferentes 
cursos de licenciatura da Universidade Federal Fluminense, ficou demonstrado o 
desconhecimento e a falta de discussão desse tema na universidade, bem como o 
desconhecimento da possibilidade de haver abordagens diferentes em relação a EA. A maioria 
dos alunos pensava a Educação Ambiental como a forma de cada indivíduo se comportar em 
relação à natureza, possuindo uma visão romântica a respeito do tema, ficando denotando o 
caráter pouco crítico  (GUIMARÃES 2000, p.39). Nessa concepção, um relato que 
demonstrou o estado de consciência acrítica dos alunos a questão das relações entre 
desenvolvimento e meio ambiente: 

Escapa à compreensão da maioria dos alunos que a pobreza, ou seja, a 
depredação da qualidade de vida dos homens, atinge grande parte da 
população mundial, e, tanto quanto a dilapidação dos recursos naturais 
e as diversas formas de poluição são expressões de um modelo 
civilizatório, marcado por profundas desigualdades entre nações, 
repercutindo severamente na vida dos habitantes do chamado terceiro 
mundo [...]a dificuldade dos meus alunos em particular, como da 
população em geral, para compreender a natureza do desafio que está 
colocado para a humanidade, diz respeito à permanência de estruturas 
de pensamentos desarmados do ponto de vista epistemológico para 
perceberem a relação Homem-Natureza de outra maneira, diferente do 
jogo mecânico da dualidade proposto pela lógica formal e racionalista. 
(BARRETO, apud GUIMARÃES, 2000, p.40) 

No mapeamento da EA em Instituições Brasileiras de Educação Superior: 
elementos para políticas públicas busca os desafios que as instituições enfrentam e apontam 
alguns caminhos a serem trilhados para a sua superação. Ficou constatado que a maioria dos 
informantes (70%) admite não haver, em suas instituições, órgãos que centralizem e/ou 
coordenem ações de EA. (BRASIL, 2007) 

Dessas acepções podemos ressaltar que a formação ambiental na IES defronta 
com obstáculos da institucionalização dos paradigmas dominantes,  indo  “[...] contracorrente 
das demandas e interesses da vida acadêmica das universidades e da racionalidade econômica 
dominante (LEFF, 2009, p. 203). Disso decorre a necessidade da reorientação dos métodos 
pedagógicos, das atividades acadêmicas, a reelaboração dos conteúdos curriculares que 
prevalecem, para implantar a EA para o desenvolvimento sustentável nas IES.  

 
2.3 Estratégias para a incorporação da educação ambiental nas IES 

 
O saber ambiental questiona todas as disciplinas e todos os níveis do sistema 

educacional, pois, não se forma e nem termina nas aulas e nos laboratórios. É um saber que se 
constitui no diálogo dos saberes populares com os conhecimentos acadêmicos e também na 
aplicação das ciências aos problemas ambientais. (LEFF, 2009). Daí a necessidade da IES 
desempenhar um papel fundamental no processo de conhecimento e de mudanças sociais  

Com base em Leff (2003) queremos buscar caminhos de operar transformações 
nas IES. Para ele existem diversas âmbitos de funcionamento das universidades, e na medida 
que essa forma de funcionamento é compreendida, pode-se constatar a urgência de fazer 
transformações no sentido de avançar até o trabalho interdisciplinar para abordar a 
complexidades dos processos socioambientais. Disso decorre várias estratégias que devem ser 
aplicadas de acordo aos distintos campos de atividade e funções das IES. Assim sendo, 
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salientamos que ele destaca como estratégias para a incorporação da complexidades ambiental 
no trabalho universitário: programas de licenciatura, formação de professores, curso de 
extensão e educação contínua, programas de pós-graduação e a pesquisa interdisciplinar, 
serviços profissionais e o serviço social.  

Dessa perspectiva, o desafio consiste em encontrar estratégias e técnicas que 
fomentem a reflexão entre os estudantes que lhes permitam estabelecer as relações existentes 
entre campos da realidade e os fenômenos ambientais complexos, sendo a 
interdisciplinaridade no ensino, um tema de discussão obrigatória. (LEFF, 2003) 

Tais afirmações vem de encontro ao que queremos, para demonstrar a importância 
da interdisciplinaridade e da formação de educadores no sentido de incorporar o saber 
ambiental nas universidades. 
 
2.4. A interdisciplinaridade 

 
A atividade de estudo interdisciplinar não põe fim ao trabalho da disciplina 

tradicional, entretanto, é cada vez mais freqüente as descobertas realizadas não nos âmbitos 
das disciplinas específicas, mas nas fronteiras que as separam. A EA tem avançado mais nos 
níveis secundário e primário do que no âmbito da educação superior. (UNESCO, 1999a).  

O propósito interdisciplinar avançou pouco, desde seus princípios gerais para as 
novas formas de incorporação, de novos métodos pedagógicos do saber ambiental em 
programas educacionais orientados para um desenvolvimento sustentável, fundados na 
racionalidade ambiental.  

A IES pode cumprir um grande papel se estiverem conscientes das necessidades 
emergentes da sociedade global em busca de um futuro viável. Enfim, “[...] cabe prever que a 
crescente necessidade de pesquisas interdisciplinares reduza a resistência pelos hábitos 
arraigados e pelas estruturas institucionais conservadoras. (UNESCO, 1999a, p. 60) Fomentar 
a interdisciplinaridade na IES é aprender a inter-relacionar e ambientalizar o próprio campo 
de trabalho, ou seja, fazer ver as conexões entre campos que normalmente se apresentavam 
como separados. 
 
6.5. Formação dos Educadores.  

 
Os professores, educadores, são necessários para a mudança dentro da sala de 

aula. É a peça fundamental no processo de conscientização da sociedade, dos problemas 
ambientais, pois, buscarão a refletir com seus alunos os problemas ambientais, a forma de 
conservação, de preservação, transformando-os em pessoas conscientes e comprometidas com 
o futuro do Planeta. Contudo, a formação dos educadores e a formação dos educadores dos 
educadores ambientais, não é a solução definitiva para os problemas sócio ambientais. A 
formação dos educadores ambientais, no ensino superior, se dá de forma resumida, em três 
tipo de ações desconectadas: tratamento de temas ambientais nas disciplinas afins, disciplinas 
optativas de EA e formação educativo-pedagógica – nas diferentes especialidades - oferecida 
pelas disciplinas da área de educação nas licenciaturas. (TOZZONI, 2001) 

A organização curricular do ponto de vista do ensino e da pesquisa estão 
fragmentadas nas universidades. Em função disso, para as universidade enfrentar os desafios 
políticos e sociais, é preciso transformar o ensino, a pesquisa, a extensão para haver uma 
transformação paradigmática.  “Só formas acadêmicas autônomas, que substituam 
radicalmente as formas burocráticas de convivência entre diferentes professores e diferentes 
áreas do conhecimento, podem garantir as trocas necessárias à construção desse objetivo” 
(TOZZONI, 2001, p. 48) 
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Dessa forma, é imprescindível constatar o processo complexo na incorporação da 
dimensão ambiental na IES. O objetivo em qualquer caso, deve ser o de “ambientalizar a 
instituição de tal maneira que o seu funcionamento resultante oriente-se para fortalecer a 
sustentabilidade dos diversos processos sociais sobre os quais a universidade tem algum 
impacto” (LEFF, 2003, p.229). 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No trabalho realizado, podemos observar, que no mundo atual a degradação 
ambiental é cada vez mais crescente, deixando conseqüências muitas vezes irreversíveis, e 
colocando em risco as condições de sobrevivência do planeta,  como morada da sociedade 
humana. Apesar de todos concordarem que é preciso fazer algo urgentemente a respeito da 
crise ambiental, há muitas divergências sobre o que fazer e como fazer. 

Os termos meio ambiente, sustentabilidade, educação ambiental estão 
constantemente presentes na mídia, sendo empregadas atualmente à exaustão. Entretanto, isso 
não é suficiente para modificar e melhorar a questão ambiental na prática. A EA não pode e 
nem deve ser vista com romantismo, e sim, ser encarada como forma de mudança e 
construção de um novo estilo de vida. 

Dentro dessa perspectiva, ficou constatada diversas concepções de educação 
ambiental, objetivos, discussões em como empregar a EA, tendo sido substituído a expressão 
EA por EDS. Falar em EA ou EDS não é destacar apenas o meio ambiente, mas é falar em 
desafios, em mudanças de valores, de hábitos, é modificar conceitos, é tomar uma posição 
pelo mundo em que vivemos. Sendo assim, independente da forma empregada é 
extremamente importante a EDS como instrumento para buscar qualidade de vida para as 
presentes e futuras gerações.  

É sabido que o processo de aprendizado não ocorre somente nas escolas e nas 
faculdades, mas sim, no dia a dia, nos locais de trabalho, nos movimentos sociais, nas 
organizações não governamentais, e em todo lugar onde o homem convive. A educação é 
fundamental para aumentar a capacidade das pessoas enfrentarem as questões ambientais e de 
desenvolvimento. Ou seja, a educação em todos os níveis, especialmente as IES devem ser 
orientadas para o desenvolvimento sustentável.  

Verificamos que algumas universidades tenham despertado para a importância do 
incentivo ao debate, a construção e a reflexão sobre questões ambientais, entretanto, é com 
muita lentidão que isso vem ocorrendo. É preciso que a IES elabore programas educativos 
vinculados com a sustentabilidade, ou seja, implemente com urgência a EDS para garantia de 
um futuro melhor. 

Nesse sentido, chegou-se a conclusão que cada um dos bilhões de habitantes deste 
planeta é insubstituível para as mudanças necessárias que o momento exige. O homem não é 
objeto da história, mas seu sujeito igualmente (FREIRE, 1996), ou seja, é protagonista da 
história e responsável por suas atitudes.  

O homem e o meio ambiente são parte integrantes do equilíbrio necessário a 
sustentabilidade, e, embora cada cidadão possua entendimentos diferenciados, é 
imprescindível compreender e se conscientizar sobre a vida no planeta terra, pois “[...] o 
mundo não é, o mundo está sendo [...]”(FREIRE, 1996, p. 76), portanto, o momento de buscar 
e agir para a garantia da qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, é agora.  
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