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O que você entende por  
Educação Ambiental? 

 



Educação Ambiental   foco! 

Trabalha a relação seres humanos - natureza; 

Fotos do Projeto de Extensão “EA no Santa Maria do 

Leme”. Autor: Christian Folz 

Foto da Escola da Floresta.  

Autor: Wilton Shiruda Hirotoshi 



Alguns equívocos de 
definição... 
• EA não é Gestão Ambiental, nem um “instrumento de GA”; 

 

• EA não é Ecologia/Biologia/Geologia/Geografia ou aula de 
campo; 

 

• EA não é ensinar sobre 3Rs/reciclagem/separação de 
resíduos; 

 

• EA não é só para crianças; 

 

• EA não é só escolar; 

 

 



Quando começou o ambientalismo? 

 

• Colonialismo: povos tentando defender 

seus recursos naturais e sua cultura 

 

• Século XIX: surgimento da disciplina de 

Ecologia 

 

• Segunda metade do século XX: como 

movimento social   

 

• A partir da década de 70: encontros 

mundiais cada vez mais frequentes 

Um pouco do histórico da EA... 



A educação ambiental deve aproximar 

diversas áreas do conhecimento 

para superar o quadro de crise ambiental 

Conferência de Estocolmo (1972) 

Encontro de Belgrado (1975) 

Conferência de Tbilisi (1977) 

Eco 92 ou Rio 92 (1992) 

Rio + 10 em Joanesburgo (2002) 

Rio + 20 (2012) 



Qual EA? 
 • 2 grandes tendências na prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uma EA crítica, contextualizada, transformadora... 

 



Conservadora 

Dialógica e crítica 

• Ação pedagógica com foco 

na mudança de 

comportamento do 

indivíduo 

 

• Mudanças na sociedade = 

soma das mudanças 

individuais 

 

• Individualismo, competição, 

manutenção do status quo 

• Ação pedagógica com 

foco na relação do 

indivíduo com o outro, 

diálogo 
 

• Indivíduo e sociedade 
se transformam 
mutuamente  
 

• Cooperação, 

solidariedade, 

transformações 

profundas 



• Década de 70: educação ambiental 

relacionada ao conceito de Ecologia 

 

• Década de 80: relação da educação 
ambiental com aspectos sociais e culturais 

com perspectivas transformadoras  

 

• Década de 90: a questão política passa a 
fazer parte da educação ambiental 

oficialmente 
 

Tendências da Educação 

Ambiental ao longo do tempo… 



Documentos de referencia da EA 
crítica e dialógica 

• Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis 

 

• Carta da Terra 

 

• Legislação nacional – estadual – municipal 

 

 

 



Documentos de referencia da EA brasileira 

•  Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis 

•  Carta da Terra 

•  Legislação nacional – estadual – municipal 

 

 

 

 



Documentos de referencia da EA brasileira 

• Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis 

•  Carta da Terra 

•  Legislação nacional – estadual – municipal 



Como fazer uma prática educativa crítica e 

dialógica? 

CONHECIMENTOS 

VALORES ÉTICOS E 
ESTÉTICOS 

PARTICIPAÇÃO  
E CIDADANIA 

AÇÃO POLÍTICA 

(Carvalho, 2006) 





DIÁLOGO 

Relações 
democráticas 

Valoriza a 
diferença 

Baseado em 
argumentos 

Interações 
horizontais 

Valoriza a 
contribuição de 

cada pessoa 

Envolve escutar, 
refletir e se 
posicionar 





AÇÃO-REFLEXÃO 

Coerência entre 
discurso e 

prática 

Ação individual 

Práticas 
sustentáveis 

Auto-reflexão a 
partir da ação 

Ação coletiva 

Busca de 
soluções para 

problemas 
locais 







ÉTICA 

Direito à vida 

Justiça ambiental 

Conflitos 
sócioambientais 

Responsabilidade 

Cooperação 

Solidariedade 





ESTÉTICA 

Contato com a 
natureza 

Sentimentos, 
sensibilização 

Uso dos sentidos 
Silêncio, paz, 
tranquilidade 

Aprender pela 
experiência 

Contemplação 







DIVERSIDADE 

Diferentes 
saberes: 

científicos e 
populares 

Diferentes visões 
de mundo 

Cultura 

Valoriza a 
contribuição de 

cada pessoa 

Aprender pela 
diversidade 

Grupos 
heterogêneos 





VISÃO SISTÊMICA 

Interação entre 
os elementos 

Visão e ação em 
rede 

Contextualização 

Diagnóstico 
educativo e 

socioambiental 

Aspectos 
biológicos, 

sociais, 
econômicos, 

políticos, 
culturais 



As três dimensões da educação ambiental devem estar 
presentes nas atividades educativas de forma articulada 

 


