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Para você, oque é Educação Ambiental?

Educação Ambiental é um processo de educação
responsável por formar indivíduos preocupados
com problemas ambientais e que busquem a
conservação e preservação dos recursos naturais
bem como a sustentabilidade.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL



A Educação Ambiental representa um conjunto de ações
sustentáveis voltadas a conservação do meio ambiente.

Dada sua Importância, no dia 3 de junho é comemorado o Dia
Nacional Da Educação Ambiental. Atrelado ao dia 05 de junho que
é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente como objetivo
principal chamar a atenção para os problemas ambientais e para a
importância da preservação.



Educação ambiental é uma área do ensino voltada para a
conscientização dos indivíduos sobre os problemas
ambientais e como ajudar a combatê-los.

Esse tipo de educação representa um processo empregado
para preservar o patrimônio ambiental e criar modelos de
desenvolvimento, com soluções limpas e sustentáveis. Não
apenas no ponto de vista ecológico, mas também a partir de
aspectos políticos, econômicos, sociais, éticos, entre outros.

O que é Educação
Ambiental?



O Que é Educação
Ambiental

A educação ambiental é essencial para
garantir o desenvolvimento sustentável da
sociedade. É o motor que desperta nos
indivíduos a preocupação e cuidado com a
prática de atividades que possam causar
impacto ambiental, como:

• A poluição do ar e dos rios;

• A degradação do solo;

• A pesca predatória;

• O desmatamento;

• A produção de energia com uso de poluentes;

• O destino do lixo, etc.



Educação Ambiental 
e sua origem

Já na década de 60 havia a necessidade de
discussão da questão ambiental e
principalmente, de uma mudança de
pensamento. Em 1965, na Conferência em
Educação, na Universidade Keele, na Grã-
Bretanha foi oficializado o termo “Educação
Ambiental”. Muito embora essa expressão já
fosse utilizada por professores universitários
desde 1945.

O conceito “prático” de educação ambiental
começou a ser definido a partir da
Conferência de Belgrado, em 1975, quando
foi criada a icônica "Carta de Belgrado". Este
documento é tido como um importante
marco histórico na luta em defesa do meio
ambiente.



Educação Ambiental e sua
origem

Embora os primeiros registros da utilizacão do termo “Educação
Ambiental” datem de 1948, num encontro da União Internacional
para a Conservação da Natureza(UICN) em Paris, os rumos da
Educação Ambiental começam a ser realmente definidos a partir
da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se atribui a inserção
da temática da Educação Ambiental na agenda internacional. Em
1975, lança-se em Belgrado (na então Iugoslávia) o Programa
Internacional de Educação Ambiental, no qual são definidos os
princípios e orientações para o futuro .

Cinco anos após Estocolmo, em 1977, acontece em Tbilisi, na
Georgia (ex-União Soviética), a Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental, cuja organização ocorreu a partir de
uma parceria entre a Unesco e o então recente Programa de Meio
Ambiente da ONU (Pnuma).



Na Carta de Belgrado constam todos os princípios norteadores
e reguladores de como os educadores deverão abordar os
assuntos relacionados ao meio ambiente nas mais diversas
disciplinas.

1975 – A Conferência
de Belgrado



Em Belgrado, na então lugoslávia, em 1975, foi realizada
a reunião de especialistas em educação ambiental das
áreas da biologia, geografia e história, entre outros de 65
países. Foram definidos os objetivos da Educação
Ambiental, publicados em documento que foi
denominado “A Carta de Belgrado”, abordando a
necessidade de uma nova ética global, capaz de
promover a erradicação da pobreza, da fome,
analfabetismo, poluição e a exploração humana.

1975 – A 
Conferência
de Belgrado



O principal público-alvo da Educação Ambiental é o público em geral.
Neste contexto global, as principais categorias são as seguintes:

1. O setor de educação formal: alunos de pré-escola, primeiro e 
segundo graus, e universitários, bem como professores e profissionais 
de treinamento em meio ambiente;

2. O setor de educação não formal: jovens e adultos, individual e 
coletivamente, de todos os segmentos da população, tais como 
famílias, trabalhadores, administradores e todos aqueles que dispõem 
de poder nas; áreas ambientais ou não.

Público – Alvo;



O Brasil segue uma tendência global de

envelhecimento da população. De

acordo com dados do IBGE, a

população brasileira com 65 anos de

idade ou mais cresceu 26% entre 2012

e 2018, representando 10,5% do total

dos residentes do país, o

correspondente a 21,872 milhões de

pessoas.

Educação Ambiental
para a terceira idade no Brasil



Educação Ambiental
para a terceira idade no Brasil

Essas pessoas tiveram, no seu desenvolvimento,
vivências completamente diferentes das crianças e
jovens de hoje. Por isso, é importante criar
estratégias para sensibilizá-los, utilizando a
linguagem adequada e mostrando como a educação
ambiental pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida desse grupo.

Algumas atitudes que devem ser estimuladas são:
utilizar menos os veículos, fazer reciclagem, reduzir
a produção de lixo, fazer economia de água, etc.
Além da contribuição ao meio ambiente, é possível
ter ganhos financeiros com atividades sustentáveis.

Os idosos também representam a nossa memória:
eles viveram muitas transformações ambientais e
podem contribuir para a solução de problemas,
propondo estratégias e novos caminhos para uma
sociedade mais sustentável.



A meta da Educação ambiental é Desenvolver
uma população mundial que esteja consciente
e preocupada com o meio ambiente bem como
os problemas que lhe são associados, e que
tenha conhecimento habilidade, atitude,
motivação e compromisso para trabalhar
individual e coletivamente na busca de soluções
para os problemas existentes.

Meta e Objetivos da 
Educação Ambiental



Meta e objetivos
da Educação

Ambiental

• Conscientização: contribuir para que os 
indivíduos e grupos sociais adquiram consciência 
e sensibilidade em relação ao ambiente como 
um todo e a problemas a ele relacionados.

• Conhecimento: propiciar aos indivíduos e grupos 
sociais uma compreensão básica sobre o 
ambiente como um todo, os problemas a ele 
relacionados, e sobre a presença e o papel de 
uma humanidade criticamente responsável em 
relação a esse ambiente.  

• Atitudes: possibilitar aos indivíduos e grupos 
sociais a aquisição de valores sociais, fortes 
vínculos afetivos com o ambiente e motivação 
para participar ativamente na sua proteção e 
melhoria.

A educação ambiental tem suma
importância dentro da sociedade, e
ela traz consigo alguns objetivos,
tais como:



Meta e Objetivos 
da Educação

Ambiental

• Habilidades: propiciar aos indivíduos e aos grupos
sociais condições para adquirirem as habilidades
necessárias à solução dos problemas ambientais.

• Capacidade de Avaliação: estimular os indivíduos e
os grupos sociais a avaliarem as providências
relativas ao ambiente e aos programas educativos,
quanto aos fatores ecológicos, políticos,
econômicos e educacionais.

• Participação: contribuir com os indivíduos e grupos
sociais no sentido de desenvolverem senso de
responsabilidade e de urgência com relação aos
problemas ambientais para assegurar a ação
apropriada para solucioná-los



O saneamento básico e o meio ambiente têm forte
ligação e se relacionam em vários aspectos. Os serviços
englobados no saneamento, como abastecimento de
água tratada, coleta e tratamento de esgoto e
recolhimento e destinação adequado do lixo, são
essenciais para a prevenção de doenças e preservação
de rios, lagos, fauna e flora no mundo todo.

Nesse sentido, a educação ambiental tem um papel
muito importante, porque forma cidadãos mais
participativos em assuntos relacionados às questões de
responsabilidade socioambiental, como a preservação
dos mananciais, o descarte correto do lixo e também
quanto à prestação dos serviços públicos básicos, como
acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgoto.

Importância da 
Educação Ambiental



Um dos principais problemas globais é a produção de lixo pela 
população. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), estimam que são 
produzidas 78,6 milhões de toneladas de lixo por ano no Brasil.

Atualmente, vivemos uma era de materiais descartáveis. Para se ter 
uma ideia, estima-se que o Brasil consuma 720 milhões de copos 
desse tipo por dia. O número é alarmante e nos faz pensar: o que é 
feito com todo o plástico produzido no país?

Esses recipientes são feitos com materiais derivados do petróleo e 
levam muitos anos para serem degradados na natureza. Por isso, é 
urgente que a sociedade pense sobre o descarte do lixo. O Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) define que o 
saneamento básico engloba ações de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos — serviços que devem ser garantidos pelo poder 
público, mas que a população pode contribuir bastante.

Descarte de lixo
no Brasil



Porém, o cenário brasileiro ainda está longe do ideal. Por 
exemplo, a Abrelpe estima que ainda existam 3 mil lixões 
espalhados pelo país. 

Essa é uma questão preocupante, dadas as consequências 
ambientais da prática.

Para contribuir, o governo pode atuar como incentivador 
das cooperativas de reciclagem. Elas contam com o trabalho 
dos catadores que andam pelas ruas das cidades separando e 
coletando materiais recicláveis que são vendidos para 
empresas. Dessa forma, eles diminuem a quantidade de lixo 
nos aterros sanitários e agregam valor ao material.

Descarte de lixo
no Brasil



Formas de contribuição

A população pode auxiliar no manejo do lixo das seguintes 
formas:

 Acondicionando o lixo de modo apropriado para o 
descarte;

 Não jogando lixo nos córregos, rios e lagos;

 Não jogando lixo na rua e em terrenos baldios;



Formas de contribuição

 Separando os materiais recicláveis do lixo orgânico;

 Não jogando óleo de cozinha na pia, armazenando-o e levando-o a 
pontos de coleta adequados;

 Separando objetos que contêm material tóxico, como baterias, pilhas e 
eletrônicos e direcionando-os aos pontos de coleta adequados.



A Agenda 21 é um documento criado pela ECO 92 e
tem o objetivo de servir como um instrumento para a
sociedade planejar ações de combate aos problemas
socioambientais enfrentados pelos países. O projeto
alia proteção ambiental, justiça social e práticas
econômicas na tentativa de alcançar
o desenvolvimento sustentável.

O documento foi assinado por 178 países durante a
"Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento", realizada no Rio de
Janeiro e traz diretrizes para serem alcançadas em
escala global e local.

Educação Ambiental e 
a Agenda 21



Origem da Agenda 21

Após a Segunda Guerra Mundial, as nações do planeta começaram a se preocupar 
com as questões ambientais e com os problemas econômicos enfrentados pela 
sociedade. Percebeu-se que era necessário que o desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico fossem realizados de forma sustentável e com o objetivo de 
garantir os recursos naturais para as gerações futuras.

Este pensamento levou os países a realizarem conferências para debater tais 
questões e descobrir como combater e diminuir os impactos socioambientais. 
A Conferência de Estocolmo (1972) foi o primeiro evento mundial a ser realizado 
com a proposta de discutir sobre o meio ambiente.



A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (ECO 92 ou Rio 92) foi realizada 20 anos depois
como consequência do primeiro encontro. Representantes de 178
países compareceram ao evento e dialogaram sobre as medidas
que deveriam ser tomadas para diminuir a degradação
ambiental causada pela sociedade industrial e capitalista e, assim,
garantir a existência das próximas gerações.

Como resultado, os representantes assinaram a Agenda 21,
documento em que os representantes se comprometiam a
desenvolver mecanismos para a sustentabilidade.

Origem da Agenda 21



Objetivos da 
Agenda 21

A Agenda 21 propõe a mobilização da
população para a implantação das políticas
socioeconômicas que ajudem a preservar
os recursos naturais.

O governo, cidadãos e entidades devem
compartilhar dessas soluções e definir suas
prioridades, tendo em vista a relação entre
sociedade, economia e meio ambiente.



A Agenda 2030 é um compromisso global assumido 
em 2015 por 193 países, incluindo o Brasil. A agenda é 
coordenada pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) e propõe a ação de governos, instituições, 
empresas e a sociedade em geral para o 
enfrentamento dos maiores desafios do mundo 
contemporâneo.

Foram eleitos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), relacionados com a efetivação dos 
direitos humanos e a promoção do desenvolvimento 
sustentável em suas dimensões social, econômica, 
ambiental e institucional.

Agenda 2030



Conheça os 17 ODS:

• 01 – Erradicação da pobreza;

• 02 – Fome zero e agricultura sustentável;

• 03 – Saúde e bem-estar;

• 04 – Educação de qualidade;

• 05 – Igualdade de gênero;

• 06 – Água potável e saneamento;

• 07 – Energia limpa e acessível;

• 08 – Trabalho decente e crescimento econômico;

Os 17 ODS



Conheça os 17 ODS:

• 09 – Indústria, inovação e infraestrutura;

• 10 – Redução de desigualdades;

• 11 – Cidades e comunidades sustentáveis;

• 12 – Consumo e produção responsável;

• 13 – Ação contra a mudança global do clima;

• 14 – Vida na água;

• 15 – Vida terrestre;

• 16 – Paz, justiça e instituições eficazes;

• 17 – Parcerias e meios de implementação.

Os 17 ODS



www.sabedoriapolitica.com.br/

https://blog.brkambiental.com.br/educacao-ambiental/

https://www.todamateria.com.br/

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/

www.katyabotanica.blogspot.com/

www.ibeas.org.br/

https://www.trt4.jus.br/

https://www.educamaisbrasil.com.br/

https://blog.brkambiental.com.br/
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