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RESUMO 
 
 

O presente trabalho pretende aproximar alguns dos aspectos concernentes a pós-
modernidade, em especial, a crise de identidade e pertencimento do homem 
enquanto ser social, para que, ao final, possa ser possível a superação dessa crise 
por meio da proposta de uma educação sustentável, que seja capaz de estimular 
hábitos e valores que levem o homem a refletir sobre a sua relação entre sociedade 
e natureza, de modo a criar uma consciência voltada para a proteção e preservação 
do meio ambiente. Para tanto, através de um método hermenêutico, fez-se 
necessário a análise dos motivos pelos quais o ser humano foi, aos poucos, se 
tornando inconsciente, via crítica ao consumismo. Ainda, pretendeu-se analisar as 
concepções jurídicas acerca da educação e especificamente o artigo 225 da 
Constituição Federal bem como a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental e a lei 6938 de 31 de agosto de 1981 que 
estabelece seus fins e mecanismos de formação e aplicação, e dá outras 
providências e a problemática da sustentabilidade dentre o meio social, a fim de 
entender o conflito entre o crescimento econômico eminente e a diminuição dos 
recursos naturais extraídos do meio ambiente em decorrência do primeiro, bem 
como apresentar que o Estado, em simultânea mudança comportamental individual, 
é o detentor das ferramentas básicas para as transformações/alterações e escolhas 
de cada ser humano, frisa-se, por meio da educação. 
 
 
Palavras-chave: Sociedade Pós-moderna; Educação Ambiental; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
 
 

This paper aims to bring some of the aspects concerning postmodernity, in particular, 
the crisis of identity and belonging of man as a social being, so that in the end, it may 
be possible to overcome this crisis by proposing a sustainable education that is able 
to stimulate habits and values that lead men to reflect on their relationship between 
society and nature, in order to create a focused awareness for the protection and 
preservation of the environment. Therefore, through a hermeneutical method, it was 
necessary to analyze the reasons why the human being was gradually becoming 
unconscious, via critique of consumerism. Still, it was intended to examine the legal 
conceptions of education and specifically Article 225 of the Constitution and Law No. 
9795 of 27 April 1999, establishing the National Environmental Education Policy 
establishing the National Curriculum Guidelines for Environmental education and the 
6938 law of 31 August 1981 establishing its purposes and mechanisms of formation 
and application, and other measures and the issue of sustainability from the social 
environment in order to understand the conflict between the eminent economic 
growth and depletion of natural resources extracted from the environment as a result 
of the first, as well as presenting the state, simultaneously individual behavioral 
change, is the holder of the basic tools for the transformation / changes and choices 
of each human being, stresses up through education. 
 
 

 

Keywords: Postmodern Society; Environmental education; Sustainability. 

  



8 
 

. 

 
 

 
SUMÁRIO 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO..........................................................................................................9 

2 A CRISE DO HOMEM PÓS-MODERNO ............................................................... 11 

2.1 O Contrato social e a liberdade 

negativa......……………..…........................................................................................11 

2.2 A revolução industrial e a instituição da sociedade de consumo 

...........................................................……………………………………......................13 

2.3 A sociedade pós-moderna: liberdade como sinônimo de consumo 

......................................................…………………………………………....................15 

3. DIREITO E MEIO AMBIENTE: PROBLEMATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS E ECONÔMICAS ................................................................................... 24 

3.1 Consumismo e desenvolvimento sustentável……............………........................24 

3.2 Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ................……................28 

3.3 Crescimento econômico e sustentabilidade: problematização do direito ao meio 

ambiente equilibrado e crescimento econômico...………………................................30 

4. EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE ......................................................... 36 

4.1 Educação como forma de autodeterminação..............................………………...36 

4.2Educação e sustentabilidade: concepção de educação 

ambiental………………………………….....................................................................38 

4.3 O direito à educação ambiental: uma proposta de emancipação para a 

sustentabilidade.........……………………………………..............................................40 

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 48 

6 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 50 

 

 

 

 



9 
 

. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Inicialmente, o presente trabalho pretende aproximar alguns dos aspectos 

concernentes a pós-modernidade, em especial, a crise de identidade e 

pertencimento do homem enquanto ser social. Para tanto, fez-se necessário a 

análise dos motivos pelos quais o ser humano foi, aos poucos, se tornando 

inconsciente de suas ações, via crítica ao consumismo. 

No restante da investigação, pretendeu-se analisar as concepções jurídicas 

acerca da educação e a problemática da sustentabilidade dentre o meio social, a fim 

de entender o conflito entre o crescimento econômico eminente e a diminuição dos 

recursos naturais extraídos do meio ambiente em decorrência do primeiro. Dentro 

dessa perspectiva, propõe-se a seguinte indagação: como o direito tem 

regulamentado essa situação aparentemente sem solução favorável? Como 

resposta, buscou-se compreender a relação entre a sustentabilidade e o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o fito de denunciar como o direito 

vem suportando a escassez desse meio. 

Analisar-se-á ainda, as concepções jurídicas em torno da educação 

sustentável, especificamente o artigo 225 da CF bem como a Lei N° 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental e a lei 6938 de 31 

de agosto de 1981 que estabelece seus fins e mecanismos de formação e aplicação, 

e dá outras providências. Essa é a mais relevante norma ambiental depois da 

Constituição Federal de 1988, pela qual foi recepcionada, visto que traçou toda a 

sistemática das políticas públicas brasileiras para o meio ambiente. O direito, então, 

baseia-se nos dispositivos legais supra para impor aos entes públicos e privados 

limites de utilização do meio ambiente, isto é, em consonância com as diretrizes 

legais é que o direito desempenha o papel de regular os princípios e valores que a 

sociedade deve seguir. 
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Por fim, o último capítulo girou em torno da formação de uma consciência 

sustentável através do principal instrumento capaz de promovê-la, qual seja: a 

educação sustentável. Verificou-se, logo, a extrema necessidade de implantação de 

novos valores e princípios que só poderão ser efetivados pela educação. Nota-se, 

então, que a relação entre educação e o meio ambiente é cada vez maior, 

necessário, portanto, que hajam novas instruções para o alcance de processos 

sociais que, de fato, se comprometam com essa necessidade social e ecológica. 

Noutros termos, observar-se-á que para tornar possível o alcance de um meio 

ambiente equilibrado, a educação ambiental deve ser priorizada, na busca e 

implantação de processos de aprendizagem duráveis, bem como na formação de 

consciência e cidadania que colabore com a preservação ecológica. 
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CAPÍTULO 1 – A CRISE DO HOMEM PÓS-MODERNO 

 

 

A análise do homem moderno, enquanto pertencente ao ambiente social que 

o rodeia, deve ser entendida, inicialmente, a partir de suas evoluções naturais e 

sociais que o fará capaz de sentir-se parte do meio. Analisar homem moderno 

mostra-se de suma importância não apenas para si próprio, no sentido de 

compreender uma certa identidade, mas, também, para todos aqueles que, de 

alguma forma, se interessam por questões acerca da coletividade, dos valores e 

princípios que a sociedade moderna os impõe e do bem-estar social, bem como, 

ainda, sua relação com o meio ambiente em que vive. 

Para tanto, há que se localizar a presente discussão, neste capítulo, a partir 

das características sociais, políticas e econômicas da modernidade, elegendo a 

teoria crítica como matriz teórica a fim de apresentar uma análise sobre os desafios 

que a educação tem se deparado, com grandes transformações nas relações 

humanas e socioculturais, em razão de uma crise de identidade que marca o homem 

pós-moderno1. 

 

 

1.1 O CONTRATO SOCIAL E A LIBERDADE NEGATIVA 

 

 

Inicialmente, destaca-se a primeira fase da modernidade, também 

denominada por alguns autores de modernidade de primeira fase, que é marcada 

pela proposta do contrato social, em que se verifica que em todas as demandas 

práticas, inclusive nas políticas, a autonomia humana é uma verdade exposta por si 

mesma e, sobre essa dedução verdadeira é que o direito estipula os grupos sociais, 

quais as resoluções que serão tomadas e as concepções a serem praticadas no 

meio social (FELIX; ZENNI, 2015, p. 28).  

                                            
1
 A expressão pós-modernidade faz referência à terceira fase da modernidade. 
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Nesse sentido, os resquícios evolutivos do ser humano localizam-se a partir 

do século XVIII, mais precisamente no Iluminismo, em que o indivíduo passa a ter 

sua racionalidade libertada das imposições do antigo regime que limitavam o 

cidadão de agir, falar e até mesmo de pensar, isto é, a partir de então, o homem 

nota a força de suas vontades e não aceita que as autoridades limitam sua razão. O 

indivíduo passa a ser a medida e o fim de todas as coisas (KANT, 2003 p. 54-55 

apud SOUZA, 1968, p. 211).  

A análise do ser humano em relação as suas declarações e manifestações 

acaba por esbarrar na dificuldade do entendimento da vida, das esperanças do 

desenvolvimento do ser que geram a possibilidade de sua personificação. 

Assim, os fatores que regem a vida são os da necessidade de uma 

conservação do ser enquanto social, isto é, independem se os fatores são certos ou 

errados, o que triunfa é a realidade, ainda que transvertida de valores; ainda que 

substituída pelo ideal íntimo e/ou imaterial; ainda que nem haja valores, o que 

importa é a condição de social, pertencente, que busca a liberdade mesmo que 

contrarie a ideia racional, mas que enfatize o progresso do ser pensante (ARENDT, 

1992, p. 194). 

Tais percepções foram se edificando com o passar do tempo, em que os 

períodos evidenciavam maneiras diferentes de pensar2. O homem, ainda que 

limitado, tornou-se capaz de fazer o que quiser, sem a necessidade de autorização 

de um terceiro. 

Ocorre que, ainda que “livre”, o pensamento de liberdade é pautado na 

ideologia individual e esta sugere limites práticos ao seu uso, com o risco de intervir 

na autonomia de outro. Assim, há a necessidade de intervenção de um governo que 

limita e reconheça o ser individual enquanto parte de uma sociedade política, 

propagando a ideia de que haja o reconhecimento da uniformidade natural entre os 

homens, ou seja, de que todos devam se respeitar enquanto seres naturalmente 

iguais (PEREIRA, 1998/1999, p. 7-15)3 

Neste viés, o filósofo John Locke (1994, p. 83) acredita na bondade do 

homem, ainda que admitindo a ideia de que haverá, em algum momento, a 

                                            
2
 Observa-se que na Idade Moderna o homem prima pela ação do governo por suspeitar de sua 

representação, todavia, enquanto na Idade Média havia a independência da razão, do querer ou não 
querer, na atualidade (modernidade) os limites do governo não devem transcender as necessidades e 
vontades do meio social (ARENT, 1992 e ZENNI, 2006).  
3
Disponível em:<http://www.funrei.br/revistas/filosofia>. Acesso em 10/08/2016. 

http://www.funrei.br/revistas/filosofia
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prevalência de um conflito. Porém, o homem não se retém ao estado de conflito, 

visto que tem a necessidade de viver em sociedade.   

Passando a diante, importante para o entendimento deste homem que, 

conforme sugerido nas linhas anteriores, acredita ser dono de suas próprias 

vontades, observa-se um pacto que representa a modificação do ser humano 

enquanto ser social, a saber: o contrato social de Jean Jaques Rousseau4. Em 

linhas rasas, o pensador aponta que, naturalmente, o homem liberto e bom, depara-

se com os riscos de sua autonomia, tanto pelo dinheiro quanto pela extensão de 

seus bens, corrompendo, assim, sua forma de ver a sociedade, que, em um sentido 

negativo, tende a desencadear a mentalidade de que quem só é livre o possuidor de 

bens materiais. Dessa forma, “a autonomia do sujeito estará limitada pela liberdade 

do contrato social, onde será possível ao cidadão fazer tudo que não seja defeso em 

lei em nome da liberdade civil e do direito” (FELIX; ZENNI, 2015, p. 32). 

Por esse motivo, a liberdade negativa – conforme denominada a primeira fase 

da modernidade – evidencia-se pela propriedade privada e pelo acúmulo de 

riquezas, que fora reconhecida pelo próprio contrato social e, invertendo os valores 

humanos, cria a imagem de um ser dominado pelo poderio econômico, nota-se, 

criação esta de responsabilidade do Estado e do direito, que impôs quais os deveres 

que o indivíduo deva acatar e que, conforme veremos a seguir, reestrutura o modelo 

político-social da sociedade. 

 

 

1.2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A INSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE 

CONSUMO 

 

 

Seguindo a evolução político-jurídica, há de se considerar, agora, um dos 

principais fatores que levaram o ser humano a corromper seus ideais/valores, a 

saber: o crescimento da indústria e a ênfase ao poder econômico.  

                                            
4
 No contrato social, há de se dizer que o homem não renuncia a seus direitos e, sim, cede parte de 

sua liberdade para o bem da sociedade. O homem se limita de determinados bens, como a liberdade 
natural e o direito ilimitado a tudo o que o tende e que pode atingir, ganhando, assim, a liberdade civil 
e propriedade de tudo que possui. (ROUSSEAU, 2008).  
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Logo, ao passo que surge uma nova sociedade, os valores passam a perder 

sua real importância, conforme sugere Hannah Arendt (1992, p. 60), ao comentar 

que os valores: 

 
 
São bens sociais que não tem significado autônomo, mas como 
outras mercadorias, existem somente na sempre fluida relatividade 
das relações sociais e do comércio. Através dessa relativização, 
tanto as coisas que o homem produz para o seu uso como padrões 
conforme os quais ele vive sofrem uma mudança decisiva: torna-se 
entidades de troca, e, portanto, de seu “valor” é a sociedade e não o 
homem que produz, usa e julga. O “bem” perde seu caráter de ideia, 
padrão pelo qual o bem e o mal poder ser medidos e reconhecidos; 
torna-se um valor que pode ser trocado por outros valores, tais como 
eficiência e poder. 
 
 

Com a substituição da produção manual pelos maquinários, a estrutura 

econômica patronal provocou uma crescente divisão no mercado de trabalho, que, 

por consequência, dividiu as riquezas e afunilou o crescimento social de forma 

igualitária, haja vista que aqueles trabalhadores que não possuíam condições de se 

aperfeiçoarem para manter-se inclusos no mercado de trabalho passaram a ser 

excluídos aos poucos, centralizando o controle financeiro nas mãos dos 

empresários, passando a ser, o trabalho, uma forma de subsistência, de obediência 

e subordinação, que é, no fundo, exigido pelo modelo capitalista (KUNGER, 2002, p. 

26). 

 Os homens, em decorrência dessas divisões, diferem-se uns dos outros, e o 

que o confere ser ou não parte dessa nova sociedade é o dinheiro, que possibilita a 

troca das mercadorias em uma sociedade contemporânea onde o objeto final do 

capitalismo é a produção e consumo (DUARTE, 2000, p. 149). 

 A alteração dos valores, juntamente com a relação de troca e alienação do 

trabalho, projeta a evidência de que o consumo impossibilita àquele um limite, eis 

que tudo que é fabricado pelo ser humano pode ser devastado por ele, e não há 

qualquer produto tão necessário à vida humana que o mesmo possa produzir. O 

homem fabricante é seu próprio chefe, o homem subordinado é apenas o operário, 

mas ambos produzem a fim de manter a própria condição de existente (ARENDT, 

2003, p. 152-156). 

 Diante dessa perspectiva, nota-se que o homem – operário ou fabricante – 

vende sua mão de obra ou paga por ela, com o intuito de produzir e, 
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concomitantemente, desmanchar sua própria criação, para que novamente volte a 

produzir e obter um produto idêntico e, assim, acarretar o ciclo do consumo. 

Percebe-se, então, que o homem – fruto dessa evolução moderna, ou seja, da 

evolução do ser enquanto pensante, livre e racional, que, após passa a ser “freado” 

pela outorga do Estado e vê-se frente a uma escassez de valores imateriais, que 

dão vez ao poderio econômico – foi lentamente sendo induzida a necessidade de 

consumir, de se aprimorar (ao labor, por exemplo) e, a fim de conquistar suas 

satisfações mínimas, inclinou-se à vontade de um todo que comprometeria 

facilmente a maneira de viver e o equilíbrio social, revelando não só uma crise 

existencial, mas, inclusive, uma crise ambiental. (ARENDT, 2003, p. 156). 

A partir desse momento, a investigação recairá na análise do homem pós-

moderno enquanto um ser corrompido pelas “necessidades” do consumismo, para, 

só assim, entender-se como pertencente de determinado meio social. 

 

 

1.3  SOCIEDADE PÓS-MODERNA: LIBERDADE COMO SINÔNIMO DE 

CONSUMO 

 

 

A análise da pós-modernidade e suas fases destaca-se muito pela forma 

com que os valores, as ideias de verdade e progresso, passaram a ser discutidas. 

Como dito anteriormente, as ideias que antes eram empregadas ao homem deixam 

de ser um modelo e passa a ser uma imprecisão ou engano, se importando apenas 

com o agora e com o individual, acreditando representar o coletivo. É neste sentido 

que se torna imprescindível apontar uma crítica à modernidade, aos seus valores e 

seus princípios. 

As mudanças estruturais sociais, políticas e econômicas, acarretaram o 

comprometimento do modo de viver do homem moderno, em que sua identidade 

apenas é aceita se parte da cadeia de consumo. Por conta dessas mudanças, a vida 

do homem concretizou por um método de personificação, enquanto ser inseparável 

de liberdade, percepção e dignidade. 

 Na pós-modernidade ou modernidade de terceira fase, a liberdade apresentou 

grandes passos, a princípio, pela compreensão que o homem teve de si mesmo, 

entendendo sua força e a ausência de seus limites, outrora pelo aspecto da 
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relativização e subjetivação dos seus valores, isto é, o indivíduo passa a assumir o 

papel social que bem entender, neutralizando a possibilidade de responsabilização 

por suas escolhas (FELIX; ZENNI, 2015, p. 26). 

 Neste sentido, as concepções de liberdade concentram-se, especificamente, 

na possibilidade de possuir, de consumir, de relacionar-se com a sociedade capital, 

pois, só assim, haverá o reconhecimento desse indivíduo enquanto pertencente ao 

meio. Nas palavras de Felix e Zenni (2015, p. 44): 

 
 
Ser é ter. A liberdade manifesta-se com a aquisição dos bens de 
consumo impostos como condição de reconhecimento como ente 
pertencente ao meio social. A liberdade mais do que nunca é 
sinônimo de possibilidades de aquisições materiais.  
 
 

 Liberdade, sobre o ponto de vista de Marx, se expressa diante da concepção 

capitalista como alternativa de comprar e vender, que se revela a partir do momento 

que a sociedade projeta um modelo de consumo a ser seguido, provocando a noção 

de descartável, tanto do que é produzido quanto daquilo que é consumido. O 

homem, então, é reconhecido socialmente por possuir capacidade de consumo, 

desaparecendo, assim, seus limites, e efervescendo eventuais conflitos com os 

outros homens, tendo a consciência de que é único, independente, dono de direitos 

plenos (BAUMAN, 2001. p. 28 e seguintes). 

 As noções de consumo invadem a esfera estatal e social, que vem 

acompanhada juntamente ao processo de globalização, que surge na década de 50 

como uma nova infraestrutura econômica, a fim de implantar novas mudanças, 

rompendo princípios e ocultando a ontologia humana.  

A globalização juntamente com a concepção de liberdade reproduzida pela 

modernidade e pelo consumismo traça novos problemas que prejudicam a própria 

estrutura da sociedade atual, resultando em uma crise motivada pela ausência de 

consciência e liberdade na sociedade pós-moderna. O modo com que o indivíduo 

desenvolve suas atividades (modus operandi) direciona a rapidez deste “novo 

mundo” (do consumismo), em que gera as muitas incertezas do homem em relação 

ao mercado de trabalho e ocasiona o descarte tanto no que se produz quanto no 

que se consome moderna (FELIX; ZENNI, 2015, p. 45).  

 Dentro dessa perspectiva, nos dizeres de Felix e Zenni (2015, p. 47) a 

sociedade consumista nada mais é que “seres individuais manipulados e 
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uniformizados que não fluem liberdade, sequer no sentido negativo”, isso porque foi 

criada uma sociedade em aglomeração, passando a criar suas produções e 

seguindo cálculos ao invés de emoções, causando ao homem sentimentos que o 

deprecia, tornando-o solitário, daí, para superar esses sentimentos é usufruir dos 

prazeres rápidos que o consumismo oferece. Evidencia-se, portanto, a falta de 

personalidade racional provocada por essa liberdade em consumir, e, ao passo que 

cada indivíduo consuma, torna-se, então, reconhecido como parte do meio, parte de 

um todo, que não é mais sozinho (ZENNI, 2009, p. 47). 

A sociedade de consumidores, ao constituir seus membros, os classifica de 

acordo com o poder de compra, isto é, questiona-os essencialmente no estado de 

consumidores. Há expectativa de que estes sejam ouvidos, entendidos e 

obedecidos, todavia, só tem força de voz, àqueles que aceitam estritamente os 

modelos de mercado que a massa social impõe. Consequentemente, seus 

desempenhos consumistas se transformam no principal fator de estratificação com o 

critério de inclusão e exclusão de uma sociedade, com o intuito de adquirir a atenção 

do publico (BAUMAN, 2008, p. 70-71). 

Logo, de acordo com Zygmunt,Bauman (2008, p. 71): 

 
 
Sociedade de consumidores, representa o tipo de sociedade que 
promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma 
estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 
alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da 
cultura de consumo e segui-lo estritamente é, para todos os fins e 
propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira 
incondicional. 
 
 

A compulsão por compras começa quando somos crianças. O papel de 

consumidor não tem gênero (menina ou menino), haja vista que, de acordo com 

Bauman (2008, p. 73) “numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, 

deve ser e tem que ser um consumidor por vocação”. Neste âmbito social, o 

consumo é tratado como uma vocação não distinguindo idade, gênero ou classe 

social. (BAUMAN, 2008, p. 73). 

Consumir significa investir na junção social de si própria, na qual em uma 

sociedade consumista, basta ver que, conforme Bauman (2008, p. 75), “traduz-se 

em obter qualidades pelas quais já existe demanda de mercado, ou reciclar as que 
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já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode 

continuar sendo criada”.  

A maior parte das mercadorias apresentadas no mercado de consumo tem o 

poder de reunir investidores ansiosos a seu valor de compra, seja de forma direta ou 

indireta. As ofertas são anunciadas em letras de destaque, fazendo com que a 

atenção do consumidor seja alcançada. Portanto, o consumo oferece bem estar, 

aumento de autoestima e valor social do indivíduo que compra o produto desejado. 

(BAUMAN, 2008, p. 75). 

O objetivo do consumo da coletividade, nos dizeres de Bauman (2008, p. 76): 

 
 
Não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a 
comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a 
comodição dos consumidores à de mercadorias vendáveis. É, em 

última instância, por essa razão que passar no teste do consumidor é 
condição inegociável para a admissão na sociedade que foi 
remodelada à semelhança do mercado. 
 
 

 Neste sentido, o consumidor só terá acesso à sociedade no momento em 

que esta o modela e iguala nas condições de mercado. Os próprios membros da 

sociedade se reconhecem como produto de consumo, e é a qualidade de ser em 

assim considerados que os torna membros verdadeiro dessa sociedade. Eles são 

obrigados a seguir parâmetros comportamentais que desejaria ver obedecidos pelos 

objetos de seu consumo. (BAUMAN, 2008, p. 76). 

Para inserir-se na sociedade de consumidores e obter sua aceitação, homens 

e mulheres deverão responder as condições que a sociedade os impõe, de modo a 

estarem aptos a fazer parte desse meio. Em conformidade com Bauman (2008, p. 

82), “espera-se que se tornem disponíveis no mercado e que busque em competição 

com o restante dos membros, seu ‘valor de mercado’ mais favorável”. Logo, ao 

investigar o mercado em busca de bens e consumo, são atraídos pela ânsia de 

consumismo com o intuito de obter formas e mecanismos que os possibilitam se 

tornarem consumidores e, assim, importante para o mercado.  

O consumo é a principal ferramenta do comodismo daqueles que consomem. 

O que induz o homem ao consumo é sua capacidade individual de compra, sua 

posição social e a busca incessante de preços baixos que o mercado oferece. Não 

existe consumidor sem mercadoria. O comodismo antecede o consumo e controla o 

acesso ao mundo dos consumidores. É necessário que se tornem uma mercadoria 
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para que possam exercer seus direitos e deveres de consumidor (BAUMAN, 2008, 

p. 83). 

A sociedade de consumidores possui uma cultura consumista muito grande, 

onde existe a preocupação de estar e permanecer na frente, no sentido de estar na 

frente da tendência e estilo de forma que determine o sucesso ou fracasso. Nessa 

sociedade, portanto, exige-se que o homem esteja sempre paralelo a essa tendência 

de mercado para que haja uma aceitação e, assim, pertencer e ser reconhecido por 

este meio. Quando o homem acompanha essa tendência, passa a se incluir na 

sociedade com um alto valor de mercado, a fim de que possa exibir o produto e 

depois consumi-lo, e, por fim, tornar público a aquisição desse produto. (BAUMAN, 

2008, p. 108). 

Neste sentido, segundo Bauman (2008, p. 108): 

 
 
A referência a “estar à frente” sugere uma preocupação genuína em 
relação ao perigo de menosprezar o momento em que os atuais 
emblemas de “pertença” saem de circulação, sendo substituídos por 
novos, e em que seus portadores desatentos se arriscam a ficar à 
margem – o que no caso de pleito, mediado pelo mercado, para se 
tornar membro, traduz-se como o sentimento de ser rejeitado, 
excluído e abandonado, e em ultima instancia se reflete na dor aguda 
da inadequação pessoal. 
 
 

Sendo assim, quando o indivíduo dentro da sociedade não se adequar ao 

mercado de consumo, ele se tornará excluído, ocasionando sentimentos de recusa e 

de não pertencimento deste meio. Dessa forma, o homem tem a necessidade de 

consumir. (BAUMAN, 2008, p. 108). 

 Dentro dessa perspectiva, o homem além de seguir a “tendência”, terá de 

acompanhar o ritmo acelerado que as coisas são alteradas e atualizadas, cabendo a 

ele se enquadrar nesse sistema. Haja vista que, com esse acelerado ritmo de 

atualização dos objetos do mercado de consumo, ocorrerá o descarte das coisas 

adquiridas anteriormente, alterando, assim, seus valores com frequência e rapidez 

para que se possam acompanhar as mudanças. (BAUMAN, 2008. p. 121). 

Nos dizeres de Bauman (2008, p. 119/120): 

 
 

Os sofrimentos humanos mais comuns nos dias de hoje tendem a se 
desenvolver a partir de um excesso de possibilidades, e não de uma 



20 
 

. 

profusão de proibições, como ocorria no passado, e se a posição 
entre possível e impossível superou a antinomia do permitido e do 
proibido como arcabouço cognitivo e critério essencial de avaliação e 
escolha da estratégia de vida, deve-se apenas esperar que a 
depressão nascida do terror da inadequação venha substituir a 
neurose causada pelo horror da culpa (ou seja, da acusação de 
inconformidade que pode se seguir à quebra das regras) como a 
aflição psicológica mais característica e generalizada dos habitantes 
da sociedade de consumidores. 

 
 

 E, segue, “vida de consumo não pode ser outra coisa senão uma vida de 

aprendizado rápido, mas também precisa ser uma vida de esquecimento veloz”. 

(BAUMAN, 2008, p. 124). As “tendências”, assim, passam tão rápido que o que era 

importante há meses, hoje não importa mais e, portanto, são passíveis de serem 

descartados. Os valores mudam com o tempo e o homem deve-se seguir para não 

ficar para trás. (BAUMAN, 2008, p. 124). 

Vivemos em uma era na qual a satisfação da compra percorre apenas o 

momento do ato, e, após a realizarmos, o produto rapidamente é desfrutado e torna-

se inútil, sendo, o seu fim, o descarte. Nossa satisfação, portanto, não dura muito 

tempo, pois, logo nos cansamos daquilo que compramos e nos é apresentado um 

novo produto, mais moderno, tecnológico ou esteticamente melhor do que aquele 

que temos, então, o adquirimos, pelo simples fato deste ser mais atrativo. Nossas 

“necessidades” não tem fim. Somos insaciáveis e quanto mais se compra, mais 

somos induzidos a comprar. (BAUMAN, 2008, p. 126). 

De acordo com Dan Slater (1997, p. 100 apud BAUMAN, 2008, p. 127) 

“somos impulsionados e/ou atraídos a procurar incessantemente por satisfação, mas 

também a temer o tipo de satisfação que nos faria interromper essa procura”. Assim, 

procuramos sempre adquirir o novo para que haja uma satisfação interior e com o 

passar do tempo somos impulsionados ou atraídos cada vez mais para nos 

sentirmos completos. (BAUMAN, 2008, p. 127). 

 Ainda, Bauman (2008, p. 128) enfatiza que “a cultura consumista é marcada 

por uma pressão constante para que sejamos alguém mais”, ou seja, há uma 

concentração dos mercados de consumo para uma desvalorização imediata de suas 

antigas ofertas, com o objetivo de descartar o passado e lançar novos produtos, que, 

atraindo novos públicos, acelera a velocidade das compras. Essa cultura está 

disfarçada como um dever de comprar, ocasionando uma satisfação pelo simples 

fato de consumir. (BAUMAN, 2008, p. 128). 
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Existem, ainda, aqueles indivíduos que não necessitam de novos objetos 

impostos pela sociedade para sentirem-se pertencentes desta, denominados 

consumidores falhos, e, por assim ser, não trazem benefícios sociais, acarretando 

sua exclusão do âmbito social. Estes indivíduos se satisfazem apenas com aquilo 

que, de fato, acreditam necessitar, todavia, há de se salientar que esta opção 

contrária a grande massa em não consumir, não é feita pelo simples desprezo às 

novas tendências, mas por não possuírem condições de acompanhá-las e fazerem 

parte desta. (BAUMAN, 2008, p. 75). 

Há, também, um conceito de sociedade diferente, a saber: a sociedade 

“subclasse”. Nas palavras de Bauman (2008, p. 156): 

 
 
O termo “subclasse”, porém, pertence a uma imagem de sociedade 
completamente distinta: implica uma sociedade que é atenta, em vez 
disso, ao lembrete de Carl Schmitt de que o traço definidor da 
soberania é a prerrogativa de eximir, excluir e colocar de lado uma 
categoria de pessoas às quais a lei é aplicada mediante a negação 
ou revogação de sua aplicação. “Subclasse” evoca a imagem de um 
agregado de pessoas que foram declaradas fora dos limites em 
relação a todas as classes e à própria hierarquia de classes, com 

poucas chances e nenhuma necessidade de readmissão: pessoas 
sem um papel, que não dão uma contribuição útil às vidas dos 
demais, e em princípio além da redenção. 
 
 

Neste sentido, a sociedade “subclasse” resulta em uma coletividade perversa 

e nada acolhedora com todas as pessoas que fazem parte do meio social. É uma 

classe considerada fora dos limites em relação a todas as outras, e determina que 

as pessoas a ela pertencentes sejam excluídas do meio, pelo fato de não 

contribuírem com o consumismo e por não possuírem bens, em suma, por ser uma 

classe pobre. (BAUMAN, 2008, p. 156). 

Logo, conclui-se que os indivíduos que não consomem, seja pelo seu 

desprezo à atualidade ou por sua situação financeira e/ou classista, são 

considerados inúteis ao meio social, haja vista que não segue os padrões impostos 

pela valorização do mercado e não possuem valor de compra, não valem, sequer, 

uma simples mercadoria. 

Diante deste contexto e das formas de exclusão acima descritas, o homem 

procura descontroladamente seu lugar na sociedade, mantendo seu valor de 

mercado e seguindo cada vez mais os padrões impostos pelos meios sociais, 



22 
 

. 

sempre em busca de sua identidade, nunca estando satisfeito com o que possui e 

buscando meios de se autoconstruir e autodefinir. (BAUMAN, 2008, p. 161).  

Logo, qualquer novo começo leva o homem até certo ponto e não mais. Cada 

novo começo equivale a muitos outros que estão por vir. Todo o momento se 

transforma em passado e, quando chegar a sua vez, deixará de ser útil e estará 

desativado ao que o mercado de consumo é capaz de oferecer. (BAUMAN, 2008, p. 

165). Frisa-se, ainda, que somente haverá reconhecimento do homem enquanto ser 

social, na medida em que este contribua ao consumismo e corresponda com as 

expectativas imposta a ele pela sociedade. É fundamental que o mesmo acompanhe 

o sistema, caso contrário, estará fora dele e, como bem assevera Bauman (2008, p. 

141-142): 

 
 

Na sociedade líquido-moderna de consumidores, não há identidades 
recebidas de nascença, nada é ‘dado’, muito menos de uma vez por 
todas e de forma garantida. Identidades são projetos: tarefas a serem 
empreendidas, realizadas de forma diligente e levadas a cabo ate 
uma finalização infinitamente remota. Mesmo no caso das 
identidades que pretendem e/ou se supõe serem ‘dadas’ e 
inegociáveis, a obrigação de realizar um esforço individual para se 
apropriar delas e depois lutar todos os dias para se manter agarrado 
a elas é apresentada e percebida como a principal exigência e 
condição indispensável de sua ‘gratuidade’. 

 
 

 Portanto, a identidade buscada pelo homem deve ser alcançada e seu 

pertencimento deverá ser merecido. Assim, após analisarmos que, atualmente, 

apenas o consumismo imoderado é capaz de possibilitar ao homem uma 

identificação social, bem como observarmos o que vem a ser essa identidade, cabe, 

agora, sustentarmos – ou ao menos tentar – a solução deste homem/objeto por meio 

da educação, um direito proposto ao ser humano que é capaz de desenvolver uma 

mentalidade que o possibilite entender qual a essência que move sua consciência.  

 Diante de toda essa relação, a maneira de viver do homem contemporâneo 

gera uma crise ambiental em razão da educação para o consumo. A relação de 

consumo, por sua vez, está diretamente ligada ao desenvolvimento da sociedade, 

sendo um grande problema social. O consumo exagerado motivado pela essência 

consumista resulta em consequências irreversíveis ao meio ambiente. Portanto, é 

necessário que a sociedade altere imediatamente esse tipo de comportamento, 

fazendo com que a relação de consumo e o desenvolvimento andem paralelos.  
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A sociedade tem a obrigação de encontrar formas de mudanças nos padrões 

insustentáveis de consumo com a finalidade de conservar o meio ambiente e 

estimular a utilização de produtos recicláveis. É necessário, então, que haja um meio 

ambiente saudável e equilibrado, devendo ser protegido e cuidado de forma que 

haja uma mediania nas relações de consumo, possibilitando o desenvolvimento 

sustentável. 

 Dentro da perspectiva apresentada, portanto, o consumo consiste em um dos 

principais problemas da sociedade moderna, sendo, assim, necessário que haja 

uma proposta de educação voltada para a sustentabilidade, que estimule hábitos e 

valores com a finalidade de levar o homem a refletir sobre a relação entre sociedade 

e natureza, de modo a criar uma consciência voltada para a proteção e preservação 

do meio ambiente. 
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CAPÍTULO 2. DIREITO E MEIO AMBIENTE: PROBLEMATIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

 

 

2.1 CONSUMISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

O meio ambiente vem suportando grandes impactos com o desenvolvimento 

da sociedade moderna, pelo fato de que vem ocorrendo mudanças nos padrões de 

vida e, também, pelo modelo econômico empregado pelas principais sociedades 

existentes. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade começou a se preocupar com o 

modelo de desenvolvimento, crescimento econômico e com o meio ambiente, visto 

que fora nessa época que começaram a desenvolver-se aceleradamente 

crescimento populacional em algumas partes do mundo que vieram a ocasionar o 

esgotamento dos recursos naturais e a falta de progresso tecnológico para 

ultrapassar esses limites (CAMARGO, 2010, p. 65). 

O conceito de desenvolvimento sustentável é abrangente, englobando 

acordos entre objetivos sociais, econômicos e ecológicos de conservação e 

mudança. Em outras palavras, desenvolvimento sustentável é a obtenção de 

satisfação duradoura das necessidades do homem com o objetivo de aumentar a 

qualidade de vida (CAMARGO, 2010, p. 72 apud BELLIA, 1996, p. 49). A concepção 

de desenvolvimento sustentável une o que é para ser desenvolvido com o que é 

para ser sustentado, ambos devendo estar ligados ao mesmo tempo dentro dos 

limites que a natureza impõe (CAMARGO, 2010, p. 72). 

O autor José Carlos Barbieri (2000, p. 31) traz o seguinte a respeito do 

conceito de desenvolvimento sustentável: 

 
 
Considerando que o conceito de desenvolvimento sustentável sugere 
um legado permanente de uma geração a outra, para que todas 
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possam prover suas necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a 
qualidade daquilo que é sustentável, passa a incorporar o significado 

de manutenção e conservação ad aeternum5dos recursos naturais. 

Isso exige avanços científicos e tecnológicos que ampliem 
permanentemente a capacidade de utilizar, recuperar e conservar 
esses recursos, bem como novos conceitos de necessidades 
humanas para aliviar as pressões da sociedade sobre eles. 
 
 

 Desenvolvimento sustentável é, portanto, a relação que se tem entre o 

homem e o meio ambiente, em outras palavras, é uma nova forma de alcançar as 

soluções para os problemas sociais (globais) que não restringe apenas à 

degradação ambiental, mas, também, abrange os aspectos sociais, políticos e 

culturais ocasionando a pobreza e exclusão social (CAMARGO, 2010, p. 72 apud 

BARBIERI, 1997, p. 35). 

Há um grande conflito acerca do desenvolvimento sustentável que é o bem-

estar do homem, o meio ambiente e suas futuras gerações. Os problemas sociais e 

ecológicos estão inteiramente unidos e se fortalecendo cada vez mais. Esses 

problemas são sempre refletidos nos menos favoráveis, ou seja, os pobres, na qual 

estão incorporados no sistema econômico atual (CAMARGO, 2010, p. 83). 

Para que haja um desenvolvimento sustentável, segundo Ana Luiza de Brasil 

Camargo (2010, p. 82): 

 
 
[...] é preciso atender ás necessidades básicas de todos e dar a 
todos a oportunidade de realizar suas aspirações de uma vida 
melhor. Um mundo onde a pobreza é endêmica estará sempre 
sujeito a catástrofes, ecológicas ou de outra natureza. 
 
 

Portanto, é necessário que se garanta o mínimo para que o homem possa ter 

a chance de realizar tudo àquilo que almeja, bem como dar a oportunidade para que 

ele o realize, todavia, levando-se em conta, sempre, a possibilidade de obter seus 

desejos sem degradar o ambiente na qual está inserido, uma vez que, somente 

assim, há de se equilibrar o crescimento com a escassez.  

Apesar do fato de que em nossa sociedade a pobreza se faz muito presente, 

nos dizeres de Camargo (2010, p. 83) a sociedade atual tem “um estilo de vida no 

qual o desperdício é sinônimo de afluência”, evidenciando, então, o alto índice de 

desperdício em face da necessidade pelo mínimo ao redor do mundo. 

                                            
5
ad aeternum - para sempre; eternamente. 
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Nesse sentido, a grande característica do desenvolvimento sustentável é a de 

considerar a busca por uma justificativa para entender porque existe desigualdade 

dos modos de consumo entre diferentes economias, uma vez que estas acarretam 

diretamente na problemática da escassez de determinado ambiente social 

(CAMARGO, 2010, p. 83 apud CAPORALI, 1997). Ainda, como fonte de pesquisa, o 

desenvolvimento sustentável utiliza-se da busca pela primazia da qualidade ao invés 

de quantidade. Então, fica difícil integrar as necessidades individuais com as de 

outros sistemas de vida. É importante destacar que o desenvolvimento humano é o 

fato primordial no alcance do desenvolvimento sustentável. 

Existem formas distintas de interação da sociedade humana, seja por sua 

forma cultural, seja pelas condições ambientais, ou até pela sua qualidade de vida 

(Cuidando do planeta Terra, 1991)6. Nas palavras de Camargo (2010, p. 83): 

 
 
É fundamental uma quantidade mínima antes que a qualidade de 
vida possa ter significado. Ao buscar a qualidade de vida, a maior 
prioridade deve ser concedida à satisfação das necessidades 
básicas mínimas para a sobrevivência da população. 
 
 

Observa-se que, nos argumentos da autora a qualidade ambiental, a 

qualidade de vida e as preocupações com as futuras gerações, são questões e 

reflexões que estão totalmente vinculadas e inseridas nas discussões sobre o 

desenvolvimento sustentável, ou pelo menos deveriam estar. Nota-se, logo, que 

diante da citação supra, a essencialidade do consumo deve existir apenas no que 

tange as necessidades mínimas de cada ser humano, em outras palavras, a 

prioridade não deve ser o esbanjamento do ter para ser – assim como descrito no 

primeiro capítulo do presente trabalho.  

Indaga-se, por ora, por que falar do consumo? A resposta é clara, porque seu 

crescimento exagerado representa, principalmente, para as regiões menos 

favorecidas, uma ameaça global ao meio ambiente, significa dizer que o crescimento 

do consumismo universal acarreta na desestruturação do equilíbrio econômico-

social e aumenta as desigualdades das classes sociais. Com esse crescimento, 

                                            
6
 CUIDANDO DO PLANETA TERRA (1991). “Uma estratégia para o futuro da vida”. São Paulo: 

UICN/Pnuma/WWF. – É a entidades não governamentais que se preocupam em estudar a proteção 
do meio ambiente sob a coordenação de Vera Regina Rodrigues. 
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coloca-se em risco o equilíbrio e a harmonia não só de um pais ou região, mas 

também do ecossistema mundial. (MILARÉ, 2009, p. 80). 

Seguindo este entendimento, Fábio Feldmann (2003, p. 147 e 148) sustenta 

que: 

 
 
O consumo é essencial para a vida humana, visto que cada um de 
nós é consumidor. O problema não é o consumo em si mesmo, mas 
os seus padrões e efeitos, no que se refere à conciliação de suas 
pressões sobre o meio ambiente e o atendimento das necessidades 
básicas da Humanidade. Para tanto é necessário desenvolver melhor 
compreensão do papel do consumo na vida cotidiana das pessoas. 
De um lado, o consumo abre enormes oportunidades para o 
atendimento de necessidades individuais de alimentação, habitação, 
saneamento, instrução, energia, enfim, de bem-estar material, 
objetivando que as pessoas possam gozar de dignidade, auto-
estima, respeito e outros valores fundamentais. Nesse sentido, o 
consumo contribui claramente para o desenvolvimento humano, 
quando aumenta suas capacidades, sem afetar adversamente o 
bem-estar coletivo, quando é tão favorável para as gerações futuras 
como para às presentes, quando respeita a capacidade de suporte 
do Planeta e quando encoraja a emergência de comunidades 
dinâmicas e criativas. O consumo na vida contemporânea, 
entretanto, traz novas dinâmicas e sua compreensão está longe de 
ser alcançada. 
 
 

A finalidade do desenvolvimento socioeconômico ou crescimento econômico, 

de acordo com Édis Milaré (2009, p. 80) “é a produção de bens e serviços à procura 

de um mercado consumidor”. Essa informação é correta, pois, os investimentos são 

preparados em função do número de consumidores e desfrutadores ativos e não do 

ser humano. Para que se possa atender a demanda de bens e serviços necessários 

ao desenvolvimento humano, deve existir o grau satisfatório dos indivíduos que 

supõe o aumento de consumo e aplicação de mercado (MILARÉ, 2009, p. 80). 

Portanto, a sociedade atual estabeleceu um modelo onde o consumo se 

tornou sinônimo de felicidade e bem estar, bem como prestigio e status, onde estão 

diretamente ligados a capacidade de adquirir bens. Sendo assim, consumir e 

acumular bens, com ou sem necessidade, é um sistema que está inserida no seio do 

modelo consumista. 
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2.2 DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

 

Frente a essa constatação, faz-se mister a existência de uma forma de 

conscientização em relação ao consumo, ou seja, a necessidade de documentos, 

movimentos, propagações, ações e ideologias capazes de esclarecer ao indivíduo 

consumidor que somente através da mudança de seus hábitos e atitudes é que o 

meio ambiente alcançará o teor de promover a toda sociedade uma melhor forma de 

vida. Ocorre que, de acordo com Fabio Feldmann:  

 
 
Poucos de nós têm clareza sobre a noção de interdependência entre 
nossos hábitos cotidianos e os recursos planetários. A indústria do 
cigarro é talvez a primeira a sentir os efeitos da tomada de 
consciência de que o consumidor deve ser respeitado no que tange à 
sua saúde e que é necessário impor limites á ideia de que não há 
espaço para uma regulamentação pública sobre o que seriam 
decisões meramente individuais. (citado por ÉDIS MILARÉ, 2009, p. 
82). 
 
 

Para tanto, desde o final dos anos de 1950 iniciou-se uma reflexão em 

relação aos valores ecológicos, uma busca pela consciência do homem individual ou 

grupal através de doutrinas e práticas presentes na sociedade e na administração 

Pública. Em verdade, porém, os indivíduos conscientes são normalmente a minoria 

que mobilizam e fazem a sociedade evoluir. Mas para que haja mais avanço em 

relação à consciência ecológica, é necessário a colaboração além da coletividade, 

do Estado, através de políticas públicas, que possam conscientizar a sociedade do 

consumo (MILARÉ, 2009, p. 790). 

Dentro dessa perspectiva, inseriu-se ao meio ambiente Ordem Social, ou 

seja, uma ordem que estivesse preocupada em zelar por sua nação (também 

economicamente) e que estabelecesse metas às todas as ações do Poder Público e 

da própria sociedade. A Ordem Social, portanto, deve se comportar como um 

instrumento, uma forma de contribuir para com o objetivo social maior, que é a 

qualidade ambiental em caminho com os objetivos sociais e econômicos (MILARÉ, 

2009, p. 154). 

Nas palavras de Édis Milaré (2009, p. 154): 
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O meio ambiente como fator diretamente implicado no bem-estar da 
coletividade, deve ser protegido dos excessos quantitativos e 
qualitativos da produção econômica que afetam a sustentabilidade e 
dos abusos das liberdades que a Constituição confere aos 
empreendedores. Alias, a própria Ordem Econômica, requer 
garantias de obediência às regulamentações cientificas, técnicas, 
sociais e jurídicas relacionadas com a gestão ambiental.  
 
 

Não bastante, com a finalidade de avaliar os impactos ambientais causados 

pelo ser humano e, também, com o fulcro de estabelecer a toda gama social uma 

conscientização sustentável – conforme dito supra, houve a implantação da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981) com o papel de 

analisar os impactos sociais tanto negativos quanto positivos nessa esfera (MILARÉ, 

2009, p. 158). Além disso, a referida lei determina no inciso I de seu artigo 2º, que o 

patrimônio público deve ser necessariamente assegurado e protegido, por ser de 

uso coletivo. 

Seguindo esta mesma pretensão, a Carta Magna, em consonância ao seu 

papel primordial, no artigo 225 da Constituição Federal ocupou-se de estabelecer ao 

homem o dever de buscar formas de assegurar a preservação de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, promovendo uma sadia qualidade de vida, tendo em 

vista o bem-estar econômico e o desenvolvimento, que são imensamente 

necessários para evolução da sociedade. Vejamos o caput do artigo 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 às presentes e futuras gerações. 
 
 

Destarte, o artigo supra pretendeu estabelecer uma punição para aqueles que 

agissem em desacordo com a premissa maior do dispositivo legal, e dispõe no 

parágrafo 3º que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” 

(MILARÉ, 2009, p. 154). 
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Posteriormente, o mundo todo se uniu com o propósito de discutir o tema em 

questão, e promulgou-se, então, a Declaração do Rio de 19927, que assegura em 

seu Princípio 08, por exemplo, que “para alcançar o desenvolvimento sustentável e 

uma qualidade de vida mais elevada para todos, os Estados devem reduzir e 

eliminar os padrões insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas 

demográficas adequadas”. Os padrões sustentáveis foram discutidos, e ainda vem 

sendo, pela Comissão das Nações Unidas. A proposta é demonstrar que se os ricos 

reduzirem seu índice de desenvolvimento econômico de recursos que poluem o 

meio ambiente acarretando em grandes dificuldades econômicas, sociais e políticas, 

sem embargos, ela é necessária para que os habitantes da alta sociedade que 

vivem nos países pobres moderem sua vontade de consumo e que desviem sua 

produção (MILARÉ, 2009, p. 793). 

 

 

2.3 CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE: 

PROBLEMATIZAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E 

CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

 

Frente ao que fora acima descrito, pretende-se, neste momento, trazer a tona 

as implicações acerca do confronto entre o desenvolvimento sustentável e a 

extração de recursos naturais por intermédio do consumo desregrado. A proposta é 

apresentar os problemas que afetam o meio ambiente ainda que publicado 

expressamente a proibição dessa degradação, conforme verificado nos dispositivos 

legais supra mencionados. 

Como visto, os grandes problemas ambientais hoje existentes, estão 

associados com a posse e uso de bens, produtos e serviços que utilizamos no 

decorrer da nossa vida, inseridos na sociedade atual. O consumidor-poluidor – 

princípio do direito ambiental – possui responsabilidades em relação aos impactos 

prejudiciais dos bens e equipamentos que consomem a consciência do homem em 

relação ao uso desnecessário e impróprio desses meios, ou seja, o mesmo deve 

                                            
7
 Declaração do Rio de 1992: elaborado com o objetivo de orientar as ações básicas necessárias 

para viabilizar a recuperação de áreas degradadas por mineração, como determina a nova 
Constituição Brasileira. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf.>. Acesso 
em: 13/09/2016. 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf.
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exercer sua consciência de cidadania ambiental para que a poluição não ocorra 

(MILARÉ, 2009, p. 790). 

São muitos os objetivos que permeiam o direito para o alcance de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, todavia, o autor Édis Milaré (2009, p. 791) 

enfatiza que: 

 
 
As normas jurídicas e gerenciais destinadas à preservação do meio 
ambiente , assim como à sua sustentabilidade enquanto fonte de 
recursos para o desenvolvimento, são muitas vezes obliteradas ou 
guerreadas. Eis o desafio para o Direito e para a gestão do meio 
ambiente: impor-se como ordenamento lúcido, indispensável, 
instrumento valioso para o Poder Público e a coletividade cumpram 
suas respectivas incumbências, nos termos da nossa Lei Maior e dos 
alertas da ciência moderna. 
 

 
 O Direito, portanto, é um elemento essencial para regulamentar este 

problema. É ele que controlará as regras e leis obrigatórias, impor ordem e aplicar 

penalidades quando necessário para a preservação ambiental. O homem está 

sempre em guerra com a natureza, pois o mesmo quer sempre apropriar-se dos 

bens naturais. É uma luta entre os mais fortes e o mais fracos, por isso a 

necessidade de um regulamento jurídico para que esse combate de interesses 

possa obter equilíbrio, pois o homem jamais estará em paz consigo mesmo se 

estiver em conflito com a natureza (MILARÉ, 2009, p. 791-792). 

Sabe-se que o crescimento econômico é uma necessidade, porém, o mesmo 

deve possuir limitações legais a partir de determinadas ações. É neste sentido que 

existe um conflito entre o desenvolvimento econômico com a diminuição da extração 

dos recursos naturais. É uma conta que não fecha, pois o consumo é cada vez 

maior e a matéria prima retirada do meio ambiente fica cada vez mais escassa. É o 

que ocorre com a mineração – extração dos recursos naturais do meio ambiente 

para o uso do homem. 

A mineração possui extrema conexão com a realidade do meio ambiente, de 

forma que não há como extrair um mineral sem ocasionar dano ambiental. Essa 

atividade provoca prejuízos agressivos à natureza na qual é denominado um dos 

ramos industriais mais maléficos do ponto de vista ambiental. Não é possível “parar” 

com a extração, então, é necessário que estabeleçamos uma forma de extrair sem 
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agredir tanto este meio, de maneira a adotarmos as tecnologias de aproveitamento 

adequadas (MILARÉ, 2009, p. 178). 

De acordo com o autor Paulo de Bessa Antunes (2000, p. 247) deve-se haver: 

 
 
A própria recuperação do dano ecológico produzido pela mineração 
se faça de acordo com uma decisão técnica, isto é, de acordo com 
uma solução possível, diante do fato de que a mineração se procede 
em bens ambientais não renováveis. No caso, é uma recuperação 
que visa assegurar um determinado uso humano da área degradada. 

É impossível a aplicação do Talião Ambiental8. A recuperação do 

meio ambiente degradado se faz com a implementação de políticas 
que sejam capazes de dar “solução técnica”, ou seja, que leve em 
consideração todas as variáveis envolvidas no problema. 
 
 

A recuperação, portanto, significa que a área degradada será revertida a uma 

forma de utilização de acordo com o plano estabelecido para o uso do chão. 

Acarreta que o ambiente degradado terá condições mínimas de estabelecer um 

novo equilíbrio, desenvolvendo um novo solo e uma nova paisagem (WILLIAMS, 

1990, p. 96). 

A proposta de recuperação inclui os objetivos a serem alcançados em 

proporções a pequeno, médio e grande prazo. De início, abrange a restauração da 

terra entre outros, em médio prazo, implica na renovação das propriedades físicas e 

químicas do solo e, por fim, em longo prazo implica em o solo se auto-sustentar pelo 

processo de recuperação de forma a inter-relacionar com o solo, plantas e animais e 

a utilização de áreas futuras (ALMEIDA, 1999, p. 94). 

Então, o legislador passa a transmitir valores em relação ao convívio 

equilibrado entre o homem e a natureza, fazendo com que surja a disciplina jurídica 

denominada de Direito Ambiental, que busca regulamentar e promover o direito 

subjetivo que cada indivíduo possui a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

como na promoção de um direito objetivo que ainda está longe de ser alcançado 

(MILARÉ, 2009, p. 179). 

 A função do Direito Ambiental, nas palavras de Édis Milaré (2009, p. 793) é 

apresentada como: 

 
 

                                            
8
Talião – também conhecida como pena de talião, compreende na rigorosa reciprocidade do crime e 

da pena — devidamente chamada de retaliação. Esta lei é expressa pela máxima olho por olho, 
dente por dente. É a lei, registrada de forma escrita, mais antiga da história da humanidade. 
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Ramo complexo de um universo de normas ordenadoras da 
sociedade, tem na mira a elaboração e o fornecimento de regras 
eficazes para disciplinar as relações da sociedade com o meio 
natural, ressaltando-se que o ser humano é, igualmente, parte desse 
mesmo meio. Por isso, o Direito não se distancia da realidade fática, 
do mesmo modo que os fatos não podem prescindir o Direito. 
 
 

Trata-se, assim, de um auxiliar da gestão ambiental, isto é, exercido como 

fonte desta para que, em função de reciprocidade, atinge-se o objetivo comum de 

ambos, qual seja: o desenvolvimento sustentável. Nestes termos, de acordo com o 

autor supra (2009, p. 794):  

 
 
O escopo da lei é ordenar um aspecto ou um setor da sociedade, 
garantindo-lhe o bem-estar constitucional. O escopo da gestão é 
proporcionar a essa mesma sociedade elementos para construir o 
seu bem-estar, mediante o exercício dos seus direitos e deveres, o 
usufruto ou fruição dos bens e benefícios que a natureza e a lei lhe 
proporcionam; no caso presente, são: o equilíbrio ecológico, a sadia 
qualidade ambiental, o desfrute dos recursos naturais necessários 
aos seus objetivos sociais e econômicos.  
 

 
Verifica-se, portanto, o Direito Ambiental é o sentido ou consciência legal 

principal da gestão ambiental. A gestão ambiental é a peça fundamental do Direito 

do Ambiente, direcionando para ele os impulsos e a percepção da realidade viva 

(MILARÉ, 2009, p. 794). Todavia, observa-se que não basta um ordenamento 

jurídico positivando o direcionamento de tal conduta, é papel do homem o dever de 

buscar formas de assegurar a preservação de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, promovendo uma sadia qualidade de vida. Assim, o bem-estar 

econômico e o desenvolvimento, que são imensamente necessários para evolução 

da sociedade devem caminhar juntos com as concepções jurídicas acima elencadas, 

bem como com a conscientização de cada ser humano de preservar (MILARÉ, 2009, 

p. 794). 

O problema apontado, então, dentre muitos outros que poderão ser 

abordados, mas que não serão esgotados no presente trabalho, é que o problema 

mundial enfrentado pelo meio ambiente no que se refere a sua degradação contínua 

e ininterrupta. Este problema cresce de forma absurda com o passar do tempo, sem 

qualquer previsão de mudança, ainda que normativamente haja algumas previsões 

para este controle e/ou melhoria. 
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Na tentativa de chamar a atenção para o grave problema que atinge também 

a esfera coletiva, a proposta do meio ambiente ecologicamente equilibrado foi 

incorporada no quadro de direitos fundamentais e integrado nos textos 

constitucionais (MILARÉ, 2009, p. 819), sobre esse ponto, Antônio A. Cançado 

Trindade (1993, p. 76) argumenta o seguinte: 

 
 
O reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio configura-se, 
na verdade, como extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da 
própria existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao 
aspecto da dignidade dessa existência – a qualidade de vida -, que 
faz com que valha a pena viver. 

 

 

Além disso, Édis Milaré (2009, p. 819) destaca que os legisladores brasileiros, 

com base nos direitos e deveres individuais e coletivos descritos no artigo 5º da 

Carta Magna, garantem um desfrute de adequadas condições de vida em um 

ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Ademais, segue ainda o autor 

Trindade (1993, p. 75) argumentando: 

 

 

O caráter fundamental do direito a vida torna inadequados enfoques 
restritos do mesmo em nossos dias; sob o direito à vida, em seu 
sentido próprio e moderno, não só se mantém a proteção contra 
qualquer privação arbitraria da vida, mas, além disso, encontram-se 
os Estados no dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o 
acesso aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos e todos os 
povos. Neste propósito, têm os Estados a obrigação de evitar riscos 
ambientais sérios á vida. 
 
 

Ainda, nesse mesmo sentido, Stefaniak (2010, p. 2761) salienta que:  
 
 
Em síntese o movimento ambiental, deseja a implementação de um 
tipo de desenvolvimento, aquele que leva em consideração a 
complexidade do desenvolvimento humano, tal qual o conceito de 
desenvolvimento sustentável, porque encerra a ideia de atendimento 
das necessidades de gerações presentes e futuras, sem que isso 
conduza a destruição dos recursos ambientais. 
 
 

Por fim, observa-se que para que seja superada a crise ambiental atual, é 

necessário que haja uma retomada de consciência, no que tange aos valores a 
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serem tutelados pelo Direito, com as consequentes mudanças individuais de 

comportamento, visto que o ser humano é o principal responsável das 

transformações/alterações ambientais, pois com as escolhas que o homem faz em 

relação ao caráter político e social dando origem ao desenvolvimento econômico é 

que há devastação do mundo em que vivemos. O meio ambiente é um bem de 

todos, não apenas das gerações atuais, mas também das gerações futuras. O 

crescimento econômico é necessário, porém, o mesmo deve ser feito de forma 

planejada e sustentável em acordo com o desenvolvimento econômico-social e a 

proteção do meio ambiente em todo e qualquer momento (MILARÉ, 2009, p. 794). 

Destarte, após apresentarmos as concepções gerais acerca do 

desenvolvimento sustentável, tais como seu tratamento no ordenamento jurídico 

vigente e como o direito vem suportando a escassez do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o presente trabalho objetiva-se, no próximo capítulo, 

esclarecer, apresentar, a ideia de educação para sustentabilidade, em outras 

palavras, verificar, a partir da problemática do consumo desregrado e da 

inobservância da norma jurídica, qual o papel da educação frente a esse impasse.  
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3. EDUCAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

 

 

3.1 EDUCAÇÕES COMO FORMA DE AUTODETERMINAÇÃO 

 

 

De partida, frisa-se que desde que nascemos temos nossa forma original de 

ser, todavia, por sermos corrompidos naturalmente, somente por meio da educação 

tornamo-nos capazes de conviver em sociedade. 

 Jean-Jacques Rousseau (1995, p. 11) nos ensina que: 

 

 

Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. 
O desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos 
é a educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse 
desenvolvimento é a educação dos homens; e o ganho de nossa 
própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação 
das coisas. 
 
 

Neste sentido, o autor enfatiza três formas de educações diferentes, sendo a 

da natureza, que não depende de nós, pois trata-se de um hábito que adquirimos 

quando nascemos; a do homem, que depende de nós até certo ponto (considerada 

a principal forma de promover a educação) e, por fim, a das coisas, que é a única 

que realmente faz-nos sermos senhores de nós mesmos e, ainda assim, donos por 

hipótese, pois precisamos sempre de alguém que nos diga o que fazer, como fazer e 

quando fazer (Rousseau, 1995, p. 54). 

Diante desse contexto, a sociedade impõe formas de como nos comportar, 

obedecer aos critérios estabelecidos por este. Assim, diz Rousseau (1995, p. 14): 

 
 
Não levo em conta tão pouco a educação da sociedade, porque essa 
educação, tendendo para dois fins contrários, erra ambos os alvos: 
ela só serve para fazer homens de duas caras, parecendo sempre 
tudo subordinar aos outros e não subordinando nada senão a si 
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mesmo. Ora, essas demonstrações sendo comuns não iludem 
ninguém. São cuidados perdidos. 
 
  

Portanto, diante dessa contradição, pode-se considerar que a educação 

possui duas finalidades, a de se subordinar aos outros e a subordinar-se a si próprio, 

sendo que, por meio desta, provamos, sem mesmo experimentar em nós, quem 

somos. A natureza e o homem nos induzem a seguir caminhos distintos impostos a 

nós, caminhos estes que não nos levam a lugar algum. Tentamos seguir a trilha que 

mais nos favoreça, porém, com tantas direções, terminamos sem aceitar e concordar 

com nossa própria opinião e, assim, não sendo bons nem para nós nem para os 

outros (ROUSSEAU, 1995, p. 13). 

Para entendermos qual o sentido que leva o homem a seguir determinada 

direção, faz-se mister esclarecer que, o homem natural, enquanto ser não 

modificado socialmente, segundo Rousseau (1995, p. 13) é: 

 
 
Tudo para ele; é a unidade numérica, é o absoluto total, que não tem 
relação senão consigo mesmo ou com seu semelhante. O homem 
civil não passa de uma unidade fracionária presa ao dominador e 
cujo valor está em relação com o todo, que é o corpo social. As boas 
instituições sociais são as que mais bem sabem desnaturar o 
homem, tirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe outra relativa e 
colocar o eu na unidade comum, de modo que cada particular não se 

acredite mais ser um, que se sinta uma parte da unidade, e não seja 
mais sensível senão no todo. 

 
 

Logo, o homem, em seu estado natural, está sujeito a todos os acidentes 

ocorrentes da vida humana, sua essência é comum a todos; este homem, desde seu 

nascimento, é induzido de várias formas pelos objetos ao seu redor. Assim, após 

identificarmo-nos como indivíduo, nos deparamos novamente com o objeto ideal a 

ser encontrado ou até mesmo a escapar dele, seja por vantagem, seja pelo juízo 

que fazemos, seja pelo objeto ser bom ou ruim. A educação, então, é um hábito que 

adquirimos ao decorrer de nosso aprendizado como ser (ROUSSEAU, 1995, p. 15). 

Para entender o homem com ênfase em sua educação, é necessário que este 

seja analisado inteiramente formado, observando suas tendências, evoluções, 

progressos e conhecendo-o naturalmente. Para que isso seja possível, muito 

embora pareça difícil, é necessário que nada seja feito, uma vez que cada um deve 

ser educado para o seu próprio fim (para si mesmo). A educação social, digo, com o 
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todo, só é aproveitável na medida em que sua trajetória natural acorde com a 

educação dada de berço, ou seja, pelos pais (ROUSSEAU, 1995, p. 15). 

Nos dizeres de Rousseau (1995, p. 258) “o homem da sociedade está todo 

inteiro na sua mascara. Não estando quase nunca em si mesmo, quando está se 

acha estranho e mal à vontade. O que é, não é nada, o que parece, é tudo para ele”. 

Neste sentido, o homem fica totalmente à vontade quando não é reconhecido 

publicamente, busca sempre seu lugar na sociedade, porém, não encontra. Numa 

sociedade de “aparências”, nem tudo que se parece é. 

Desse modo, para que o homem seja educado é necessário que tenha o 

intermédio entre a natureza e a sociedade permitindo que seja alcance a 

consciência. 

Educar o homem é, segundo Felix (2015, p. 117): 

 
 
Despertar para todas as capacidades humanas e possibilitar a 
transformação de uma hipótese em caso concreto, fenômeno que 
corresponderia à transfusão de humano à pessoa, transportando, 
dessa maneira, a educação como algo além do mínimo existencial, o 
que somente será obtido (a consciência) por intermédio da 
educação. 

 
 

Frente ao que se pôde entender como função da educação – ou deveria ser - 

deparamo-nos, a partir de agora, com a contribuição desta para a promoção da 

sustentabilidade.  

 

 

3.2 EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

Conforme exposto no capítulo supra, a sustentabilidade do mundo encontra-

se nas mãos do homem, pois é o único capaz de, com suas ações e atitudes, 

romper o equilíbrio ativo/dinâmico produzido espontaneamente pela reciprocidade 

da força da natureza e alterar os mecanismos que sustenta/mantém ou renovam os 

recursos naturais. É comum que haja um progresso, porém, é necessário que o 

mesmo seja compatível com o desenvolvimento econômico-social com condições 
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menores, para que sejam utilizados e conservados de forma consciente os recursos 

naturais e que todos os seres humanos possam usufruir (MILARÉ, 2009, p. 171). 

Em vista dessa perspectiva, o legislador sancionou na Constituição de 1988 o 

princípio e a determinação de que a população em geral, em relação à educação 

ambiental, tenha consciência de que é necessária a preservação do meio ambiente. 

A Constituição Federal, logo, não é apenas a lei primordial da sociedade, mas é 

também o preceito maior da cidadania, em que, segundo Milaré (2009, p. 172) a 

cidadania ambiental “precisa encarar a transformações profundas que se fazem 

necessárias e urgentes na organização e na dinâmica do Estado e da Sociedade”. 

Seguindo essa linha de entendimento, é que surge, então, a Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei 6938 de 31 de agosto de 1981), que objetiva-se a regularizar 

e detalhar os dispositivos constitucionais que se dedicam a tutelar a formação da 

consciência ecológica. Com a proteção constitucional aludida, a forma de educar em 

relação ao meio ambiente engloba uma grande proporção. Esses dispositivos 

associam-se aos objetivos do Estado enquanto representante da sociedade em 

decorrência de um pacto social (MILARÉ, 2009, p. 172). 

A educação ambiental além de dever do Estado, é uma exigência nacional 

que dispõe os requisitos social e natural, e compreendendo o papel desta como 

sendo um exercício da cidadania, nas palavras de José Renato Nalini (2003, p. 31 

apud MILARÉ, 2009, p. 173) “todos são iguais titularizados ao direito/dever de zelar 

pelo meio ambiente equilibrado, bem de uso comum de todos e essencial à 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações”. 

Diante desse contexto, a educação ambiental passa a assumir a posição de 

força para novos exercícios da cidadania, sendo que, conforme enfatiza Mauro 

Guimarães (2000, p. 11 apud MILARÉ, 2009, p. 172) “as transformações da 

sociedade em direção a novos paradigmas de justiça social e qualidade ambiental” 

são os pontos possíveis de serem atingidos através da educação ambiental, pois, 

por meio desta, pode-se haver uma proposta política e pedagógica que auxilie o 

desenvolvimento sustentável. 

Por certo, então, nas palavras de Ávila Coimbra (2000, p. 190 -191) é que: 

 
 
A educação ambiental é vista como processo educativo permanente 
e contínuo. Por conseguinte, deve constituir objeto de preocupação 
não apenas das instituições escolares, mas também de outras 
modalidades de educação de que dispõe a sociedade. De fato, a 
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tarefa de educar não compete somente à família e à escola: cabe a 
toda a sociedade, representada por seus diversos segmentos, como 
os órgãos governamentais, as associações de bairros, os sindicatos, 
as instituições religiosas, as associações empresárias, os grupos 
políticos, as entidades ambientalistas, os centros de esportes, lazer e 
cultura (...). Entende-se, ademais, que a Educação Ambiental deve 
contemplar outros aspectos da realidade, além dos institucionais. 
Constituindo-se em processo educativo, cuja finalidade ultima é levar 
o Homem a viver em harmonia com a Natureza, ela implica a noção 
de práticas educativas para além das demandas do sistema 
educacional e ultrapassa os objetivos de políticas ambientais 
específicas. 
 
 

 Coimbra (2000, p. 194) prossegue, ainda, enfatizando quem são os 

indivíduos mais atingidos na sociedade em relação à educação ambiental: 

 
 
Educação Ambiental é um processo de efeitos socializantes; atinge 
os indivíduos, mas seu alvo principal são os grupos sociais, é a 
comunidade, com os quais pretende “repartir” as preocupações e 
soluções para o Meio Ambiente. É uma ação social no melhor 

sentido weberiano. Por isso, ela se desenvolve geralmente dentro de 
instituições, grupos e movimentos. Propõe-se considerar os espaços 
da Educação Ambiental Informal nas instituições governamentais e 
naquelas não governamentais, sem negar, porem, a possibilidade de 
se empreender o processo a partir de organizações não-
institucionais, como é o caso de grupos espontâneos. 
 

 
Portanto, para cumprir a sua finalidade, a educação ambiental deve promover 

condições para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos 

sociais, em diferentes contextos socioambientais, exerçam o controle social da 

gestão ambiental pública. Dessa forma, é necessário esclarecer o caráter de uma 

educação ambiental com este propósito e seus pressupostos. 

 

 

3.3 O DIREITO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DE EMANCIPAÇÃO 

PARA A SUSTENTABILIDADE  

 

 

Neste viés, por força das demandas corriqueiras acerca de um 

direcionamento jurídico que tratasse do tema, instituiu-se a Lei Federal nº 9.795, 

sancionada em 27 de abril de 1999, denominada “Lei da Política Nacional de 
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Educação Ambiental”, considerada a mais recente e importante a tratar do assunto, 

nela estão definidos os princípios relacionados à educação ambiental que, como lei 

federal, deverão ser seguidos em todo o País. Essa Lei foi regulamentada em 25 de 

junho de 2002, através do Decreto N.º 4.281 que regulamentou a lei da Política 

Nacional de Educação Ambiental. O artigo 2º da lei em questão, determina 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”. 

Não o bastante, a Carta Magna em seu artigo 225, § 1º, inciso V, estabelece 

que “incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”, bem 

como no artigo 205 prevê que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. 

Percebe-se, para tanto, que a educação ambiental se desenvolve em 

diferentes etapas, uma vez que, como produção humana, segue a evolução e 

formação natural até estar “definitivamente educado”, concluindo-a, de acordo com 

Milaré (2009, p. 526) quando verificada a consciência madura e esclarecida que 

movimenta o ser enquanto habitualmente comprometido com o ambiente em que 

vive e com o modo geral na qual está inserido.   

Nas palavras de Édis Milaré (2009, p. 527) acerca do fortalecimento da 

consciência ambiental: 

 
 
A cidadania ambiental é enfatizada mediante o incentivo à 
participação individual e coletiva nos processos de preservação e 

recuperação da qualidade ambiental. Para tanto, é indispensável a 
democratização das informações ambientais, que não podem 

constituir privilégio de administradores públicos ou de técnicos e 
cientistas iniciados na área. 
 
 

Nessa perspectiva, segue o autor dizendo que a Política Nacional do Meio 

Ambiente volta-se para a integração da sociedade e de sua evolução em todas as 

fases do desenvolvimento humano, argumentando que esse fato deve refletir num 

coletivo para que a sociedade adquira uma consciência positiva de que é necessária 

a proteção e conservação do meio ambiente (MILARÉ, 2009, p. 527). 



42 
 

. 

Verifica-se, então, a importância da educação para promoção de um 

desenvolvimento social sustentável, razão pela qual, nos dizeres de Trevisol (2003, 

p. 93): 

 
 
Não é um tema qualquer que pode ser adiado ou relegado a segundo 
plano. Trata-se de uma necessidade histórica latente e inadiável, 
cuja emergência decorre da profunda crise socioambiental que 
envolve nossa época. Educar para a sustentabilidade tornou-se um 
imperativo, sobretudo porque as relações entre sociedade e natureza 
agravaram-se, produzindo tensões ameaçadoras tanto para o 
homem quanto para a biosfera. 
 
 

Portanto, é necessária a prioridade nos ensinamentos da educação ambiental 

em todas as matérias, pois, feito isso, o homem terá uma melhor leitura da realidade 

e promoverá melhores comportamentos frente aos problemas socioambientais. Essa 

problemática deve ser levada a fundo, vez que a saúde e a qualidade de vida das 

atuais e futuras gerações dependem do desenvolvimento sustentável (SOARES, 

2011).9 

A inserção de um modelo de desenvolvimento socialmente justo e 

ecologicamente sustentado presume transformações fundamentais na consciência 

da sociedade e nas condutas de empresas, governos, Justiça e nas políticas 

econômicas, agrícolas e industriais. Assim, a educação ambiental deve ser utilizada 

como instrumento político de conscientização, não apenas em caráter ecológico do 

meio ambiente natural, mas, também, do meio ambiente artificial e os aspectos 

humanos. O objetivo é transformar a consciência da coletividade e possibilitar as 

práticas ambientais cada vez mais conscientes (MINC, 2005, p. 147)10. 

Nesta senda, para que ocorra um palpável desenvolvimento sustentável é 

necessário que as políticas de governo se comprometam em harmonizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e objetivam-se a atender 

as necessidades das gerações atuais e futuras. Necessita-se, por óbvio, a criação 

de mudanças na sociedade, criando novos senso-comum e capacitando às pessoas 

a valorização do equilíbrio econômico, social e ambiental com a mesma proporção, 

simplesmente por ser fundamental para o ambiente de vida (SOARES, 2011).11 

                                            
9
 Disponível em:<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1143>. Acesso em: 17/09/2016. 

10
Disponível em:<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/DANISE-

GUIMARAES-DA-SILVA.pdf>. Acesso em 01/09/2016. 
11

 Disponível em: <http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1143>. Acesso em 01/09/2016 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1143
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/DANISE-GUIMARAES-DA-SILVA.pdf
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/DANISE-GUIMARAES-DA-SILVA.pdf
http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1143
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Na busca de uma resposta teórica e prática acerca do conflito e da crise 

ambiental, a educação é um instrumento primordial que cria e promove valores, 

saberes, sensibilidades e atitudes positivas à preservação do meio ambiente. É 

através da educação que se deve estimular uma sociedade a favor do meio 

ambiente capaz de reproduzir culturalmente aquilo que a vida humana, social e 

natural, e de mudança cultural, impulsionem num processo de degradação da vida 

social e ambiental (LIMA, 2011, p. 25). 

Frente às exposições acima demonstradas, a expressão “educação 

ambiental” pode ser compreendida como a necessidade de inserir socialmente os 

conceitos básicos de ecologia e de conservação dos recursos naturais 

(LAYRARGUES, 2003), vez que, à luz das devastações sociais, econômicas e 

identitárias, nos dizeres de Leff (2001, p. 155): 

 
 
A crise ambiental deu origem a um questionamento da racionalidade 
econômica dominante, assim como das ciências, dos conhecimentos 
e saberes que serviram de suporte teórico e de meios instrumentais 
ao processo civilizatório, fundado no domínio do homem sobre a 
natureza. 
 
 

Portanto, o conhecimento ambiental que os indivíduos de uma sociedade 

possuem, não pode se remeter a uma mera articulação integradora dos 

conhecimentos que já existem, vez que deve-se objetivar a solucionar problemas 

práticos e criar novas ideias transformadoras, com o intuito de formar uma nova 

racionalidade ambiental. Esse sistema não se aplica apenas às transformações 

teórico-metodológicas das ciências, mas, também, à incorporação de valores éticos 

e o incentivo da construção de seus próprios conceitos (LEFF, 2001, p. 158 apud 

LIMA, 2011, p. 126). 

Atualmente a educação ambiental tem refletido sobre grandes conteúdos que 

antes não eram reconhecidos como ponto central de sua análise. Essa educação 

procura dar conta desse grande universo biossocial, incorporando diversas 

disciplinas a fim de alcançar o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, e 

também colaborar para um exercício mais consciente e concreto da cidadania, 

proporcionando ao indivíduo educado utilizar-se dos conteúdos aprendidos em seu 

dia-a-dia para uma melhor qualidade de vida. A consciência ora proposta esbarra, 

logo, em uma capacidade humana suscetível e a entender, além da realidade em 
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sua volta, o reconhecimento e entendimento de si mesmo (CARVALHO, 2014, p. 

52). 

Em vista disso, Carvalho (2014, p. 52) aponta alguns dos institutos 

regulamentadores da educação ambiental que, conforme exposto acima, são, 

também, responsável pela propagação dessa consciência sustentável, senão 

vejamos: 

 
 
A Lei 6938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente 
defende em seu artigo 3º que a mesma é um direito de todos, 
devendo ser viabilizada como tal por meio de incumbências 
assumidas pelo Poder Público (definição de políticas públicas que 
incorporem a dimensão ambiental e a promoção da EA em todos os 
níveis de ensino), pelas Instituições educativas (promover a 
educação ambiental de maneira integrada aos programas 
educacionais), pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente (SISNAMA) (promover ações de educação ambiental 
integradas aos programas ambientais), pelos meios de comunicação 
em massa (colaborar de maneira ativa e permanente na 
disseminação de informações e práticas educativas sobre meio 
ambiente), pelas empresas e organizações (promover programas 
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao 
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho) e pela sociedade 
como um todo (manter atenção permanente à formação de valores, 
atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para os problemas ambientais). 
 
 

Através da EA (Educação Ambiental), então, é que se pode compreender 

como uma forma crítica capaz de transformar um questionamento mais intenso 

acerca da realidade ambiental, onde o homem se integre, assumindo um novo 

entendimento ecológico, dando destaque ao respeito mútuo para com o meio 

ambiente e para aqueles que fazem parte dele (CARVALHO, 2002, p. 53). 

Parece claro, pois, o objetivo da educação ambiental na transformação da 

cultura ecológico-social, todavia, quando, de fato, os educadores ambientais 

dedicam-se a promover a consciência ecológica, esbarram na escassez da 

consciência humana que, conforme demonstrado nos movimentos antecedentes a 

esse no presente trabalho, baseia-se nos valores do consumo material como sendo 

o mais importante dentre os outros valores que, em tese, deveriam ser primordiais 

aos interesses individuais e coletivos do próprio ser, dentre estes o valor da 

sustentabilidade. Verifica-se, ainda, a importância desses educadores que, em prol 

de uma postura de vida que valorize a ética do viver não somente em torno do 
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esgotamento e degradação dos recursos naturais, objetivam-se a criar uma nova 

postura diante das injustiças sociais, do enfraquecimento sociocultural e da 

desigualdade social pela má distribuição de renda que se reflete na sociedade em 

que vivemos (CARVALHO, 2003, p. 31). 

Nas palavras do autor Carvalho (2014, p. 55) a educação ambiental: 

 
 
Assim como qualquer processo educativo tem como fim a 
aprendizagem, no seu sentido mais amplo, ou seja, a percepção e 
adaptação mental de impressões, informações e experiências no 
sentido de ampliar, aprofundar e transformar os conhecimentos, 
conceitos, atitudes e comportamentos tanto individuais como grupais; 
a Educação Ambiental, da mesma maneira, também, assume como 
meta principal uma determinada aprendizagem individual. Entendida 
enquanto uma necessidade permanente, a aprendizagem pretendida 
pela EA, visa a que o individuo reconheça e compreenda melhor o 
meio ambiente do qual faz parte, buscando novas formas de 
relacionamento com o mesmo, pautadas nos princípios de respeito e 
de integração ambiental. 
 
 

Destarte, a educação ambiental demonstra ser a ferramenta necessária para 

a conscientização dos limites do mundo moderno, do comprometimento que os 

indivíduos têm em dividir este mundo, da busca por modelos sustentáveis de 

convívio com a natureza, na qual o homem não precisa devastar o meio ambiente 

para atender suas necessidades (CARVALHO, 2014, p. 55). Por óbvio, as intenções 

da educação ecológica não pode ser denominada como um “remédio milagroso”, 

assim como, em casos análogos, não se pode fixar a data e a hora para a 

erradicação da educação contra a corrupção, por exemplo, o fato é que é através 

desta educação ambiental, ainda que caminhando em passos lentos, que pode-se 

haver a concepção “dos valores e ideologias sobre o qual estas práticas estariam 

calcadas muitas vezes, descompromissadas com o exercício mais consciente da 

cidadania (por meio do desenvolvimento do pensamento crítico)” ou com um 

pensamento ambiental mais amplo e interdisciplinar (CARVALHO, 2014, p. 55). 

Por conseguinte, denota-se que a representação da possibilidade de motivar 

e comover os indivíduos a transformar as inúmeras formas de participação na 

defesa da qualidade de vida, se transporta por força da educação ambiental, eis que 

só por meio desta, os indivíduos atingirão a capacidade e a essência propor um 

novo tipo de desenvolvimento, a saber: o desenvolvimento sustentável. Assevera-se, 

assim, que a atenção estatal para a finalidade de modificar o processo de 
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degradação socioambiental então existente, passa pela educação sustentável, 

requisito necessário, mas não isolado que pode ser implantado para promover as 

transformações pretendidas, sem excluir, por certo, a intermediação das diferentes 

culturas, comportamentos e interesses plurais (JACOBI, 2003, p. 192)12 

Logo, o entendimento de sustentabilidade deve conversar com outras 

relações sociais, tais como a justiça, a qualidade de vida, o equilíbrio ambiental e 

natural, e a ruptura dos padrões de desenvolvimento (JACOBI, 1997, p. 385), pois, 

só assim, tornar-se-á possível que a propostas pedagógicas voltadas à 

conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e participação dos educandos, alcançarão o aumento de 

conhecimentos, mudança de valores e evolução de habilidades, requisitos básicos 

para estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente e, 

consequentemente, de transformar o ambiente social num meio ecologicamente 

equilibrado (JACOBI, 2003, p. 192)13. 

Nesta perspectiva, o autor Enrique Leff (2001, p. 251) diz que: 

 
 
A educação para o desenvolvimento sustentável exige assim novas 
orientações e conteúdos; novas práticas pedagógicas onde plasmem 
as relações de produção de conhecimento e os processos de 
circulação, transmissão e disseminação do saber ambiental. Isto 
coloca a necessidade de incorporar os valores ambientais e novos 
paradigmas do conhecimento na formação dos novos atores da 
educação ambiental e do desenvolvimento sustentável. 
 
 

Ainda, Ivanaldo Soares da Silva Junior (2008, p. 100) complementa esse 

mesmo entendimento: 

 
 
A educação ambiental deve se constituir em uma ação educativa 
permanente por intermédio da qual a comunidade têm a tomada de 
consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os 
homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas 
derivados e de ditas relações e suas causas profundas. Este 
processo deve ser desenvolvido por meio de práticas que 
possibilitem comportamentos direcionados a transformação 
superadora da realidade atual, nas searas sociais e naturais, através 
do desenvolvimento do educando das habilidades e atitudes 
necessárias para dita transformação. 

                                            
12

 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. 2003. Acesso em 18/09/2016. 
13

 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. 2003. Acesso em 18/09/2016. 
13

 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. 2003. Acesso em 18/09/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf
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Observa-se, portanto, que a ligação entre a educação e meio ambiente é um 

desafio cada vez maior, haja vista as necessidades de novos saberes para alcance 

de processos sociais que, de fato, se comprometam com essa necessidade social e 

ecológica. É preciso, por fim, o estímulo de uma educação crítica e inovadora, tanto 

em seu sentido formal quanto informal, isto é, da educação que, por meio de um ato 

político, consiga proporcionar uma transformação social, mas que, também, por meio 

das características inerentes e naturalmente humanas, promova uma maior 

responsabilidade entre estas e a universo natural, conscientizando que a partir do 

esgotamento dos recursos naturais o homem estará, diretamente, degradando a si 

mesmo (JACOBI, 2003, p. 204)14. 

Por fim, é necessário, portanto, para que haja uma sustentabilidade 

equilibrada, uma educação ambiental priorizada, onde devera ter um processo de 

aprendizagem durável, com base no respeito a todas as formas de vida, aliado a 

formação de cidadania e revisão de valores éticos e morais que colabore para a 

transformação do homem e da sociedade para que haja a preservação ecológica. 

Afirma-se, portanto, que a educação ambiental é um processo formador de novos 

valores e conhecimentos para que se construa uma racionalidade ambiental. 

Educação ambiental é o único instrumento capaz de vencer a insustentabilidade. 

  

                                            
14

 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf>. 2003. Acesso em 18/09/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf
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CONCLUSÃO 

 

 

Diante do que foi demonstrado, o que se chamou de educação para 

sustentabilidade teve por objetivo analisar o homem moderno enquanto pertencente 

ao ambiente social que o rodeia, a fim de que fosse capaz de compreender a 

importância deste para a manutenção e evolução da esfera social na qual está 

inserido. 

Verifica-se, pois, a urgente necessidade de diagnosticar os valores e 

princípios empregados a este homem, haja vista que, em decorrência das 

intervenções externas a ele impostas, houve uma inclinação à vontade de um todo 

que comprometeu, diretamente, o equilíbrio natural e social.  

Analisar a crise existencial do ser enquanto àquele que vive em função do 

consumo, eis a tarefa dos que prezam pela manutenção de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e duradouro. Investigando as transformações da pós-

modernidade, constata-se que um dos principais problemas da escassez ambiental 

está no consumismo desregrado e na inconsciência humana em se beneficiar do 

meio ambiente pensando apenas no agora e não se importando com as gerações 

que estão por vir. 

O consumo, então, leva-nos a uma sociedade de alienados, que vive e 

trabalha em função de adquirir o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para 

impressionar quem não conhece. Ora, nitidamente se percebe, assim, a 

necessidade de um mecanismo que seja capaz de desenvolver nesse homem 

insensato a consciência que o estimule a novos hábitos e valores, que o leve ao 

caminho de uma percepção voltada a proteção e preservação do meio ambiente, e 

este mecanismo – caminho – nada mais é que a educação. 

Educação para a sustentabilidade, longe de ser uma utopia, é através da 

educação para sustentabilidade que pode haver a superação de uma crise 

impactante não só ao meio ambiente, mas à sociedade moderna que dentro dele se 
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desenvolve. O Estado, em simultânea mudança comportamental individual, é o 

detentor das ferramentas básicas para as transformações/alterações e escolhas de 

cada ser humano, frisa-se, por meio da educação.  

Verifica-se então, o papel fundamental do direito para a colaboração da 

educação sustentável, uma vez que, muito embora haja previsão na Constituição 

Federal em seu artigo 225, além de leis federais que impõem aos entes públicos e 

privados limites para utilização do meio ambiente, o Estado por força do Poder 

Legislativo, tem o papel de promover a referida educação. Não há que se ignorar as 

disposições legais que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N° 

9.795/99) bem como a que estabelece e instrui a Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei 6.938/81), todavia, deve-se compreender que tais mecanismos apresentam-se 

insuficientes sem que haja a promoção da conscientização ecológica, com outras 

palavras, as leis que dimensionam os objetivos e a realização da educação 

ambiental devem ter a frente o caráter identificador da consciência humana que só 

será atingida por intermédio da educação ambiental.  

Deve-se haver, logo, junto às relações de poder, de economia e de politica, 

um Estado que se comprometa a identificar e planejar a proteção ambiental a todo e 

qualquer momento, significa dizer que a educação para a sustentabilidade vai além 

de normas jurídicas, depende de efetividade, de priorização, de um processo, talvez 

longo, mas durável, urgente, emergente; o respeito a toda forma de vida, a 

colaboração do homem, a formação da cidadania, a revisão dos valores éticos e 

morais, todos estes só serão conquistados por meio da educação – único 

instrumento capaz de vencer a insustentabilidade e construir uma racionalidade 

ambiental. 
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