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RESUMO 

Apesar de consubstanciar elemento essencial à existência de vida no planeta, a 

natureza se encontra num crescente processo de destruição, em virtude do olhar 

significativamente antropocêntrico, que insiste em sobrepor o homem em qualquer 

situação. Entretanto, para a natureza não funciona dessa forma, ela tem sua 

resposta e toda essa agressividade humana é insustentável, tendendo gerar 

consequências altamente prejudiciais e colocando em risco as gerações futuras 

juntamente com os demais seres viventes. Por isso, diversos movimentos 

ambientalistas se originaram ao longo dos anos e se estende até os dias atuais. O 

que se observa na sociedade é uma ignorância generalizada com relação às 

questões que envolvem o meio ambiente. Se a natureza nos fornece recursos 

fundamentais para que haja vida, não há lógica nas atitudes corriqueiras que 

deturpam o meio ecológico. Assim, se conclui que as informações providas de 

conhecimentos e saberes sobre a temática ambiental são restritas a uma pequena 

parcela da população, acima de tudo no Brasil. E demasiadas vezes, quando há a 

informação, não se estabelece uma compreensão razoável. Diante disso, a 

Educação Ambiental se apresenta como promovedora desses conhecimentos, a fim 

de educar ambientalmente as pessoas, estimulando assim, a consciência ecológica. 

A Educação Ambiental é debatida há décadas atrás, sendo cristalizada em 1977 na 

Conferência de Tbilisi - Geórgia, antiga União Soviética. No Brasil, foi concebida na 

Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), tendo seus ideais 

concretizados em 1988 na nossa Constituição Federal. Somente em 1999, com a Lei 

nº 9.795, foi instituída efetivamente no rol de políticas públicas. Por ser formulada 

através de um enfoque holístico para agir de maneira transversal – atuando em 

diversas áreas de conhecimento – a interdisciplinaridade é verificada como elemento 

essencial. Com isso, chega-se a oportuna conclusão que a educação ambiental 

precisa se relacionar e dialogar com os meios de informação. Embora sejam campos 

diferentes, podem se completar. Enquanto a primeira, refere-se ao processo de 

aprendizado e mudanças de atitudes/comportamentos da sociedade direcionadas 

para conservação ambiental, a segunda se adéqua nesse contexto, dotada de 

capacidade de transmitir estes conhecimentos de conscientização e compreensão 

em grande proporção, em prol do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Interdisciplinaridade; Meios de Informação. 



 

ABSTRACT 

While fleshing essential to the existence of life on the planet, nature is a growing 

process of destruction, because of anthropogenic look insisted overlap man in any 

situation. However, for nature does not work that way, it has its answer and all that 

human aggressiveness is unsustainable, tending to generate highly damaging 

consequences and endangering future generations along with other living beings. So 

many environmental movements originated over the years and extends to the 

present day. What is observed in society is a widespread ignorance on the issues 

involving the environment. If nature provides the essential resources so that there is 

life, there is not logic in ordinary attitudes that misrepresent the ecological 

environment. Thus, it is concluded that the information provided with knowledge and 

expertise on environmental issues are restricted to a small portion of the population, 

above all in Brazil. And too often, when there is information, not established a 

reasonable understanding. Therefore, environmental education is presented as 

facilitative such knowledge in order to environmentally educate people, stimulating 

thus the ecological awareness. Environmental education is debated decades ago, 

being crystallized in 1977 in Tbilisi Conference - Georgia, the former Soviet Union. In 

Brazil, it was conceived in the Law of the National Environmental Policy (Law n. 

6.938 / 81) and its ideals realized in 1988 in our Federal Constitution. Only in 1999, 

with Law n. 9795, it was effectively established in the public policy role. To be 

formulated by a holistic approach to act in a crosswise way acting in various areas of 

knowledge - interdisciplinarity is seen as an essential element. This brings up the 

timely conclusion that environmental education needs to relate and talk to the media. 

Although different fields can be completed. While the former refers to the learning 

process and changes in attitudes/behaviors of the society directed to environmental 

conservation, the second fits in this context, endowed with ability to transmit this 

knowledge awareness and understanding a large extent, in favor of the environment. 

 

Keywords: Evironmental Education; Interdisciplinarity; Media Information. 
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INTRODUÇÃO 

 A realidade fática do mundo tem demonstrado que a forma como as 

sociedades atuais têm evoluído tornou-se insustentável para o meio ambiente 

natural. Percebe-se tal declaração quando se constata que os recursos naturais 

extraídos da natureza – essenciais à existência de todos os seres vivos - estão se 

esgotando em detrimento das próprias atividades humanas, as quais são 

historicamente agressivas e devastadoras, trazendo graves consequências 

ambientais.  

Diante de uma cultura baseada em práticas lesivas ao meio ambiente – 

fenômenos observados em demasia no Brasil - é imperativo criar mecanismos de 

proteção e preservação à natureza. E nesse sentido, entende-se que o caminho 

para reverter tal situação passa pela educação, concebida como conjunto de 

aptidões para adquirir conhecimento e este, uma vez alcançado, é algo que 

permanece intrínseco no ser humano, ou seja, não pode ser perdido, apenas 

exteriorizado e aplicado quando conveniente ou necessário capaz então, de 

transformar o mundo. Conforme Durkheim: “Longe de ter por objeto único ou 

principal o indivíduo e seus interesses, a educação é, acima de tudo, o meio, pelo 

qual a sociedade renova perpetuamente as condições de sua própria existência”.  

(DURKHEIM, 1952, p.67 apud DOS SANTOS, 2012, pág. 27) 

A natureza se encontra em um estágio crítico de degradação, impondo 

mudanças de paradigmas e comportamentos por parte da humanidade, pois, caso a 

sociedade não procure tais mudanças, as consequências serão prejudiciais e 

possivelmente sem nenhuma probabilidade de recuperação futura, afetando um 

direito constitucionalmente previsto em nossa Lei Maior de 1988, a qual estabelece 

que todos possuem direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente 

equilibrado. O ser humano precisa, finalmente, se enxergar na natureza e 

compreender a importância de uma existência harmônica entre ambos. 

Uma simples e rápida análise do processo de evolução do homem, 

principalmente Pós-Revolução Industrial, já é possível concluir que a educação 

tradicional não conseguiu atingir o objetivo de conscientizar os indivíduos de que 

eles são parte da natureza, dela extraem sua subsistência, o que revela premente 

necessidade de protegê-la. 



 

11 
 

Dessa forma, a Educação Ambiental surge como uma nova forma de educar, 

com objetivo central de transmitir conhecimento para a população, despertando a 

compreensão e consciência ecológica em cada um, remodelando assim, a relação 

entre homem e meio ambiente. Nos dizeres de Oriel da Rocha Queiroz:  

[...] a educação ambiental, introduzida no cenário mundial a partir da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, conhecida 
como Conferência de Estocolmo-72, e, cristalizada na Conferência 
Intergovernamental de Tbilisi, Geórgia, antiga URSS, 1977, forjou a 
construção de uma educação crítica e   transformadora, realçando a perfeita 
convivência da pessoa com o meio ambiente mediante a aquisição de 
conhecimentos, habilidades e atitudes voltados superação dos problemas 
ambientais que atualmente assolam o Planeta. (QUEIROZ, 2008, pág. 11). 

 

 Para que a reformulação do sujeito perante a natureza se concretize é preciso 

que a educação ambiental seja um processo contínuo e presente em toda estrutura 

da sociedade, ou seja, em todos os níveis escolares e na disseminação de 

informações para a comunidade num todo.  

 Transmitir em larga escala esses ensinamentos e orientações, para que as 

atitudes e os comportamentos das pessoas sejam sustentáveis, sem dúvida, se 

tornou um grande desafio. Afinal, instruir e difundir conhecimento são tarefas 

complexas e impõem medidas diversas, não só pelo aspecto quantitativo, mas, 

acima de tudo, pela necessidade de associar elementos de vários saberes. 

Além da necessidade da EA estar amplamente prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro – fato que será explorado através de análise nos dispositivos de 

leis como as que instituíram a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política 

Nacional da Educação Ambiental –, se verifica a necessidade de outras ferramentas 

para propagação dos conhecimentos que garantirão maior conservação ambiental.     

Nessa trilha, temos os meios de informação ou comunicação, pari passu, 

como instrumentos com potenciais efetivos para a ocasião, em decorrência de 

influenciar sobremaneira a vida das pessoas e devido à facilidade que a maioria da 

população tem em acessar os veículos de comunicação. 

Neste trabalho, busca-se, portanto, alertar a sociedade para a imediata e 

necessária proteção do meio ambiente, instituindo o conceito de educação ambiental 

e apontando sua essencialidade para manutenção da vida no planeta. 

 Ainda, vale ressaltar metodologias que podem despertar ambientalmente a 

sociedade, destacando a importância da interdisciplinaridade, trazendo à baila os 

meios de informação como um instrumento de notória capacidade para promover, 
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efetivamente, a Educação Ambiental. A rigor, já se teve oportunidade de verificar e 

demonstrar a importância da tecnologia da informação para despertar a consciência 

ecológica nas pessoas, com o documentário “Nas águas do Rio Paraíba do Sul”, o 

qual foi selecionado entre os melhores trabalhos no projeto “Curtas Universitários do 

Canal Futura”, no ano de 2015.  

Por oportuno, o referido documentário abriu o evento “1º Seminário de 

Políticas Públicas e Meio Ambiente”, realizado na Universidade Federal Fluminense, 

pólo de Volta Redonda, no dia 8 de junho de 2016, ocasião em que foi possível 

constatar a reação positiva das pessoas com o meio ambiente, em particular, com a 

situação do importante Rio Paraíba do Sul, conforme foi destacado por várias 

pessoas. 

No contexto global, em meio a grandes turbulências ambientais, como 

mudanças climáticas, desmatamento e a escassez dos recursos naturais, preservar 

e proteger a natureza é vital. Não se trata de previsões apocalípticas tampouco 

extremismo ecológico. O fato é que os recursos disponibilizados no meio ambiente, 

responsáveis em garantir a vida no planeta são finitos, num estado cada vez maior 

de exiguidade.  

 Nos dizeres de Queiroz: “É inescondível essa triste realidade: o analfabetismo 

ambiental está conduzindo a humanidade à sua própria destruição”. (QUEIROZ, 

2008, pág. 17).  

Com estes argumentos, é preciso que a utilização de bens naturais seja 

sustentável, conservando a natureza. Entretanto, para que isso se verifique, a 

sociedade precisa despertar a conscientização ecológica de imediato, porque com 

isso, passaria a adquirir conhecimentos capazes de mudar o comportamento e 

atitudes perante o meio ambiente. Para obter essa compreensão é necessário 

aprender e para alcançar esses saberes, a educação é primordial. Assim, a EA 

surge como um processo fundamental. 

Em síntese, se o caminho é através da Educação Ambiental, é imperativo 

difundir os conhecimentos que promoverão a cidadania ecológica. Nessa trilha, os 

meios de informação e comunicação, através da mídia, são formas capazes de 

efetivarem a propagação da instrução ambiental, em razão, acima de tudo, da 

aptidão em influenciar a população. 
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 O presente trabalho está estruturado em três capítulos: o primeiro faz uma 

breve análise sobre direito e meio ambiente, conceituando o direito ambiental, 

trazendo à luz os direitos à natureza e os direitos da natureza, recapitulando ainda a 

história dos movimentos ambientalistas e por fim, abordando sobre o os recursos 

naturais. A segunda parte enfoca os aspectos gerais da Educação Ambiental, 

aprofundando o assunto através de análises de leis, concepções doutrinárias acerca 

da importância da EA e dos temas relacionados a ela, como a interdisciplinaridade, 

apontando os meios de informação como condutores com potencial factual na 

transmissão dos saberes que tangem a conservação ambiental. Por último, o 

terceiro capítulo aborda, mais especificamente, os meios de informação em prol do 

meio ambiente, salientando sobre o papel na mídia no contexto crítico da atualidade 

que a natureza se encontra. 

Por fim, cumpre ressaltar que as questões ambientais devem transcender o 

individualismo, demandando a cooperação entre coletividade, o poder público e os 

meios de informação, em prol da educação ambiental e da natureza. Desse modo, 

faz-se indispensável à compreensão inicial dos aspectos e conceitos que abarcam o 

direito e meio ambiente. 
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CAPÍTULO 1  

DIREITO E MEIO AMBIENTE 

 

1.1 Do Direito Ambiental: considerações gerais 

  

Conforme leciona Paulo Affonso Leme Machado, os interesses econômicos e 

o meio ambiente natural têm demonstrado pouca afinidade no decorrer da história, 

sendo certo que aqueles, em regra, vêm se sobrepondo em relação aos interesses 

de ordem ambiental. Menciona o autor que “a harmonização dos interesses em jogo 

não pode ser feita ao preço da desvalorização do meio ambiente ou da 

desconsideração de fatores que possibilitem o equilíbrio ambiental” (MACHADO, 

2013, pág. 74). 

Assim, conceitua o Direito Ambiental como “um direito sistematizador, que faz 

a articulação da legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes os 

elementos que integram o ambiente” (MACHADO, 2013, pág.62).  

Nessa trilha, segue o doutrinador Edis Milaré, conceituando o Direito 

Ambiental brasileiro como: 

[..] o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade 
do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para 
as presentes e futuras gerações. (MILARÉ, 2013, pág. 255). 

 

Em virtude do crescimento gradual da interferência humana no mundo em 

decorrência do processo de industrialização, observou-se a necessidade de criar 

maneiras que pudessem regular o meio ambiente, sobretudo, o natural, e dessa 

forma, o direito ambiental desempenha importante papel.  

No cenário da regulação, foi instituída no Brasil, em 1981, a Política Nacional 

do Meio Ambiente (PNMA), através da promulgação da Lei 6.938. No artigo 3º, 

inciso I, da lei supracitada, definiu-se o conceito de meio ambiente como “o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas suas formas”  

Já no artigo 14, §1º, da lei em tela, é possível verificar o desenvolvimento do 

Direito Ambiental brasileiro.  

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
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preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 
(dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme 
dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido 
aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios;  
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 
Poder Público;  
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito;  
IV - à suspensão de sua atividade.  
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente.  
§ 2º No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao 
Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias 
prevista neste artigo.  
§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório 
da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade 
administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou 
financiamento, cumprimento resolução do CONAMA.  
§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.966, de 2000)  
§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação 
das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o 
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006). (BRASIL, 1981). 

   
 

 Paralelamente à evolução da temática ambiental na esfera legislativa, 

diversos movimentos ambientais surgiram no mundo ao longo dos anos, 

fortalecendo a defesa e conservação da natureza. 

1.2 Dos Movimentos Ambientalistas 
 

Há tempos, ambientalistas indignados com a falta de cuidado com o meio 

ambiente, através de movimentos sociais, têm buscado alertar a sociedade sobre os 

impactos negativos que causam prejuízos, geralmente irreversíveis, ao meio 

ambiente. Na década de 1960, surgiram os primeiros movimentos, “motivados pelo 

avanço industrial, confrontando assim a cultura do individualismo social e do 

capitalismo” (FERRARI, 2011 apud CARLI e outros, 2016, pág. 03). 

Reconhecendo que a interferência e as ações do homem na natureza 

tenderiam a acarretar um desequilíbrio ecológico, prejudicando assim a vida no 

Planeta, a ONU (Organização das Nações Unidas), em 1972 organizou a 

Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo objetivo era criar formas de harmonizar a 

relação entre o homem e a natureza.  
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Foi a primeira iniciativa mundial nesse aspecto a fim de promover a 

preservação ambiental. Desta conferência foram estabelecidos princípios 

relacionados à forma que deveriam ser conduzidas as decisões que envolvem as 

questões ambientais, atribuindo responsabilidades e orientando os comportamentos 

(INPE, 2012).  

Segue um trecho da referida Declaração: 

Chegamos a um momento da história em que devemos orientar nossos atos 
em todo o mundo com particular atenção às conseqüências que podem ter 
para o meio ambiente. Por ignorância ou indiferença, podemos causar 
danos imensos e irreparáveis ao meio ambiente da terra do qual dependem 
nossa vida e nosso bem-estar. Ao contrário, com um conhecimento mais 
profundo e uma ação mais prudente, podemos conseguir para nós mesmos 
e para nossa posteridade, condições melhores de vida, em um meio 
ambiente mais de acordo com as necessidades e aspirações do homem. As 
perspectivas de elevar a qualidade do meio ambiente e de criar uma vida 
satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro lado, 
serenidade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude 
de sua liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem 
deve aplicar seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A 
defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações 
presentes e futuras se converteram na meta imperiosa da humanidade, que 
se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se mantêm as metas 
fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e 
social em todo o mundo, e em conformidade com elas. (ONU, 1972).  

 

 No mesmo ano, a ONU criou o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente), em que o objetivo seria coordenar e gerenciar, a nível global, os 

aspectos ambientais, como a gestão dos ecossistemas e as mudanças climáticas 

(ONUBR, 2012). 

 Outro evento de suma importância ocorreu em 1987, quando uma Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento divulgou um relatório, 

denominado “Nosso Futuro Comum” que trouxe a público o conceito de 

desenvolvimento sustentável, estabelecido como “a competência da humanidade em 

garantir que as necessidades do presente sejam atendidas sem comprometer a 

qualidade de vida das gerações futuras. (ONUBR, 2012). 

 Assim, em um contexto em que há aumento exponencial da população 

mundial e do consumismo, somado à diminuição dos recursos naturais e a crescente 

degradação ambiental, surge um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. 

Nessa vertente, em 1992 a ONU organizou outra conferência que ficou 

caracterizada por apresentar várias diretrizes relacionadas a questão ambiental. A 

denominada Eco-92 ou Rio-92, como ficou conhecido o evento, reuniu mais de cem 

países e teve como resultado principal a criação do documento intitulado “Agenda 
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21”. Neste, foram determinadas diretrizes para que o então crescimento econômico 

insustentável fosse reformulado, e dessa forma, implantar mecanismos racionais 

que preservem os recursos ambientais, onde as ações do homem tenham impacto 

mínimo na natureza. Dentre as ações estabelecidas pelo documento estavam: 

proteger a atmosfera; combater o desmatamento; a perda do solo e a desertificação; 

prevenir a poluição do ar e das águas; deter a destruição da população de peixes e 

promover uma gestão segura dos resíduos sólidos. Tratou ainda da pobreza e a 

dívida externa dos países em desenvolvimento; padrões insustentáveis de produção 

e consumo; pressões demográficas e a estrutura da economia internacional e por 

fim, também determinou a necessidade de haver uma maior participação de todas 

as camadas e organizações da sociedade em prol do desenvolvimento sustentável. 

(ONUBR, 2012) 

 Insta salientar também a ocorrência de algumas outras conferências 

relacionadas à proteção do meio ambiente. São elas: Quioto, ocorrido no Japão em 

1997, com a criação do Protocolo de Quioto, onde estabeleceu a redução das 

emissões de gases de efeito estufa aos níveis de 1990; a Conferência de Haia, na 

Holanda, em 2000, tratando sobre o Crédito de Carbono; Bonn, na Alemanha, 

ocorrendo em 2001, sendo criado o fundo para países em desenvolvimento; 

Johanesburgo, África do Sul em 2002, onde ocorreu a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, cujo objetivo era fazer um balanço das metas 

alcançadas desde 1992 e reafirmar as promessas e compromissos firmados pela 

Agenda 21 que ainda não havia sido cumprido; Copenhagen, Dinamarca no ano de 

2009, havendo a recomendação para não ultrapassar a temperatura média global de 

2°C acima dos patamares da Revolução Industrial e Cancun, México, em 2010, onde 

foi criado o Fundo Global para fomentar pesquisa de desenvolvimento sustentável 

(ibidem). 

 Por fim, em 2012, ocorreu no Rio de Janeiro, a Conferências das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também denominada Rio +20, o último 

grande evento destinado a resolução dos problemas ambientais. Com o documento 

“O Futuro que nós queremos”, além de reafirmar os compromissos estabelecidos 

nas conferências anteriores, foram determinadas novas metas e objetivos (INPE, 

2012).  
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1.3 Do Direito à Natureza e Direito da Natureza 

 

Após anos de evolução no tratamento da temática ambiental, sem dúvida, não 

há como negar que a relação entre o meio ambiente natural e as pessoas começou 

a ser delineada e a ganhar relevo, principalmente no cenário jurídico. Afinal, sem os 

recursos naturais a vida não se sustenta no planeta. 

Nesse contexto, o direito a um meio ambiente equilibrado e saudável ganhou 

destaque, enquadrando-se, dentro da teoria classificatória de direitos fundamentais, 

como direitos de terceira dimensão (ou geração). Tais direitos são transindividuais, 

porquanto tem como pressupostos inafastáveis: a um, a ideia de que pertencem a 

todos indiscriminadamente e; a dois, o princípio da solidariedade, este impondo um 

dever de cuidado de todos os atores sociais (CARLI, FERREIRA, RODRIGUES, 

2016, pág. 3). 

 Assim, a CF/88 (Constituição Federal de 1988) incluiu como um de seus 

preceitos fundamentais esta temática, no artigo 225 in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
(Regulamento)  
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
(Regulamento)  
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
(Regulamento)  
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 
(Regulamento)  
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente; (Regulamento)  
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)  
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei.  
§ 3º 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.  
§ 3º 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.  
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais. (Regulamento) (Regulamento)  
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais.  
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. (BRASIL, 
1988). 

 

 Dessa forma, a necessidade de preservar a natureza e seus recursos se 

tornou imediato e leis, medidas educativas e movimentos ambientalistas foram 

gradualmente surgindo. 

 Entretanto, relevante destacar que a proteção ao meio ambiente perpassa por 

uma cultura antropogênica. Conservar e tutelar a natureza passou a ser valoroso a 

partir do momento que sua degradação foi verificada como um risco potencial e 

verdadeiro para a espécie humana, ou seja, a preocupação em proteger o ambiente 

apenas ganharia força e representatividade política quando sua destruição puder 

nos trazer malefícios. (SOFFIATI, 2016). 

 Nessa vertente, importante trazer a baila, uma corrente que defende a 

natureza como sendo sujeito de direito. Um assunto complexo que se refere a 

atribuir personalidade jurídica a entes não humanos. 

 Embora no Brasil o assunto ainda seja um paradigma, para os povos Andinos, 

a Natureza, chamada também de Pachamma, já incorpora maior importância. 
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Sobre isso, a Constituição equatoriana de 2008 merece destaque, pois inovou 

ao determinar em sua Lei Maior a natureza como sujeito de direito. Assim, 

estabelece:  

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 
interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la 
Constitución, en lo que proceda. 
 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 
elementos que forman un ecosistema. 
 
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 
será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 
dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 
Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas1.(EQUADOR, 2008). 
 
 Um avanço em prol da natureza diante de um mundo cada vez mais 

capitalista e consumidor, que suprimi na mesma proporção os recursos naturais 

essenciais para existência humana. 

 Nesse contexto, afirma Gussoli: 

De todo modo, claro está que conceder personalidade jurídica à Natureza, 
como fez o Equador, acarreta sim conseqüências diversas das atuais na 
linha de defesa do meio ambiente. A classificação dessas consequências 
como utilitarista não tem nenhum demérito. A vantagem principal de 
conceder à Natureza personalidade jurídica seria a de propiciar uma nova 

                                                           
1 Tradução livre:  
Art. 71. Natureza ou Pachamama, onde é reproduzida e realizada a vida, tem o direito de integral 
respeito a sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, suas estruturas, 
funções e processos evolutivos. 
Cada pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade poderá exigir que o poder público para fazer valer 
os direitos da natureza. Para aplicar e interpretar esses direitos se observará os princípios 
estabelecidos na Constituição, na medida em que seja apropriado. 
O Estado vai encorajar as pessoas singulares e coletivas para proteger a natureza e promover o 
respeito por todos os elementos que compõem um ecossistema. 
Art. 72. A natureza tem o direito de restauração. Esta restauração é independente da obrigação do 
Estado e das pessoas singulares ou coletivas, a fim de compensar indivíduos e grupos que 
dependem de sistemas naturais afetados. 
 Em casos de impacto ambiental grave ou permanente, incluindo as relacionadas com a exploração 
dos recursos naturais não renováveis, o Estado deve estabelecer o mais eficaz na consecução dos  
mecanismos de restauração e tomar as medidas adequadas para eliminar ou atenuar as 
consequências ambientais adversas. 
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ética de responsabilidade para com nosso planeta e com seus habitantes. O 
reconhecimento dos entes naturais como sujeitos de direito vai nesse 
sentido. (GUSSOLI, 2014, pág. 22). 
 

 Diante do atual contexto, onde a sociedade carece de consciência ambiental 

e o progresso ocorre em detrimento do meio ambiente natural, conceder à natureza 

uma posição ativa no ordenamento jurídico é uma forma inovadora de preservá-la, 

tendendo ainda, a potencializar as formas de proteção dos recursos naturais, vitais, 

porém vilipendiados por grande parte da população.  

1.4 Dos Recursos Naturais 

 

 Recursos naturais podem ser conceituados como aqueles recursos em que o 

homem recorre à Natureza para satisfazer suas necessidades (PORTUGAL, 1992, 

apud DULLEY, 2004, pág. 22)  

Embora a denominação “Recurso Natural” seja mais antiga e habitual, na 

legislação brasileira ficou ultrapassada, pouco utilizada. Hoje, o termo mais comum 

nos dispositivos legais é “Recurso Ambiental”, conforme observado no artigo no 

artigo 3º, inciso V, da Lei 6.938/81:  

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
[...] 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos 
da biosfera, a fauna e a flora. (BRASIL, 1981). 

 

 Na prática, são quase sinônimos. A diferença é que os recursos naturais 

podem ser classificados como renováveis (ecossistema reciclável) ou não 

renováveis. (DULLEY, 2004, pág. 24). 

Dessa forma: 

A utilização desses termos tem ocorrido mais freqüentemente quando se 
pretende referir a formas econômicas e racionais de utilizá-los de modo que 
os renováveis não se esgotem por mau uso e os não renováveis 
rapidamente deixem de existir. (Ibidem, pág. 24).    

  

 De todos os recursos, a água potável requer maior atenção em virtude de sua 

imprescindibilidade e finitude. Características essas que a elevam, sem dúvida, ao 

patamar de direitos fundamentais.  
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 1.4.1 A água e o direito ao acesso à água potável 

 

É possível afirmar, sem exageros, que a água consubstancia o elemento 

natural de vital importância, uma vez que é conditio sinequa non para vida no e do 

planeta, ou seja, elemento primário de todos os seres vivos e por isso, requer maior 

atenção e preservação. 

Embora este líquido precioso seja essencial à vida e à produção de bens e 

serviços, a humanidade, com poucas exceções, ainda não se conscientizou de que 

precisa mudar comportamentos, a fim de evitar danos maiores, tanto no que tange 

ao aspecto qualitativo, quanto ao quantitativo. Tales de Mileto, importante filósofo 

clássico da antiga Grécia, já preconizava que a água era o princípio de tudo, o que 

se comprova na atualidade ao se verificar que a referida riqueza natural 

desempenha variadas funções, desde saciar a sede dos animais racionais e 

irracionais, até servir de insumo para a produção de alimentos (CARLI, 2015). 

A escassez hídrica já é um fato concreto no mundo, e estima-se que a 

tendência da situação é piorar, afetando inclusive, o crescimento econômico dos 

países. Sem água, não haverá como suprir tais necessidades. A rigor, significativa 

parcela deste recurso é suprimida devido à “ineficiência da infraestrutura de gestão 

de recursos hídricos dos países”, associado à falta de conscientização ecológica da 

sociedade que culmina numa cultura de desperdício e poluição (ONU, 2016).   

Cumpre realçar, que há variadas normas de direito nacional e internacional 

para disciplinar o agir humano diante do Meio Ambiente, incluindo a temática água 

(como a Lei 9.433/972). No entanto, se não houver conscientização por meio da 

educação ambiental e pela sanção, a evolução no sentido da proteção dos bens 

naturais se enfraquece (CARLI, FERREIRA, RODRIGUES, 2016, pág. 02).    

Insta destacar que, embora o volume de recursos hídricos no planeta Terra 

seja significativo, apenas cerca 2,5 % corresponde ao total de água doce, ou seja, 

com potencial para consumo. Desse quantitativo, aproximadamente 79% estão nas 

geleiras; cerca de 29% corresponde às águas subterrâneas e, apenas 

aproximadamente 1% se encontra na superfície, em rios, lagos, mananciais, etc. 

Segundo a ANA (Agencia Nacional de Águas), o Brasil detém cerca de 12% de toda 

                                                           
2 Lei Federal 9.433 de 8 de janeiro de 1997 – Lei das Águas, responsável por instituir a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, criando ainda o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos. 
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água doce que há no mundo, todavia distribuída de forma desigual no território 

nacional. Além disso, grande parte desta água encontra-se contaminada em razão, 

sobretudo, da poluição e da falta de saneamento básico em grande parte do país. 

(ANA, 2015). 

De acordo com Ana Alice De Carli (2013, p. 39), o acesso à água potável de 

qualidade “cuida de um direito fundamental dos seres humanos, dos animais, e da 

própria Natureza”.  

Nessa vertente, Luciene Ferreira assevera que “o direito à água recai na 

categoria de garantias essenciais para assegurar um nível adequado de vida, uma 

vez que está entre uma das condições mais fundamentais de sobrevivência” 

(FERREIRA, 2011 pág.60). 

Conclui-se então que, dos recursos naturais presentes na natureza e 

extraídos pelo homem por necessidade vital, a água se verifica como a mais 

importante, vinculando sua presença à possibilidade de existência de vida no 

planeta. Assim, Carli finaliza: 

A rigor, dois atributos são inerentes ao direito à água, a essencialidade e a 
fundamentalidade, que os eleva, por excelência, ao patamar de direito 
natural, ainda que o Direito institucionalizado, positivado, não o reconheça 
expressamente como tal. Evidencia-se, entretanto, que o reconhecimento 
do direito fundamental à água potável pelo Estado reforça sua importância, 
tornando sua observância norma coercitiva, além de servir, em tese, de 
instrumento de conscientização de toda a sociedade. (CARLI, 2014).  

 

Desse modo, para evitar que o líquido precioso - que já está em um estado 

crônico de escassez - se esgote por completo, afetando assim todos os seres 

existentes, é fundamental a proteção e preservação da natureza em sua totalidade.  
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CAPÍTULO 2  

PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA NATUREZA 

 

“Em tema de educação ambiental, todos 
padecemos de certo analfabetismo. Ao menos 
de um analfabetismo funcional”.  

(José Renato Nalini) 

 

2.1 Da tutela ambiental no Brasil 

 

 Cabe, ab initio, ressaltar que, por questões metodológicas, abordar-se-á 

apenas alguns diplomas normativos no presente tópico. 

As primeiras medidas legais brasileiras a fim de preservar o meio ambiente e 

seus recursos naturais, podem ser observadas especialmente a partir da década de 

1960. 

 Em 1965 o governo federal editou a Lei nº 4.771, denominada “Lei das 

Florestas”, a qual passou a regular e definir áreas de preservação permanente, onde 

a manutenção da vegetação se tornou obrigatória, preservando e protegendo assim, 

as florestas nativas. Tal lei perdurou por anos, até ser totalmente revogada pelo 

Novo Código Florestal, estabelecido pela Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 

2012 e pela Medida Provisória 571/12. 

 Apesar das necessárias modificações na legislação em virtude das 

transformações que o mundo sofreu no decorrer do tempo, a lei supracitada enfrenta 

diversas resistências, sobretudo, por parte de ambientalistas e especialistas na 

área3. A não aceitação ocorre em detrimento de o Novo Código Florestal instituir 

dispositivos que contrariam o artigo 225 da Constituição de 1988, o qual preceitua 

como garantia fundamental de todos os cidadãos, o direito a um meio ambiente 

equilibrado e saudável. A inconstitucionalidade do texto se verifica, “pois reduzem a 

proteção ambiental e em havendo redução de proteção, todos os ecossistemas e os 

serviços ecológicos presentes em todos os Biomas estão ameaçados” (VALERA, 

2012. pág. 03).  

                                                           
3 Nesse sentido, vide a obra AVAZARADEL, Pedro Curvello Saavedra. Novo Código Florestal: 
Enchentes e Crise Hídrica no Brasil. 1ªEd. Rio de Janeiro: Lumen Juris Direito, 2015. 
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Entretanto, baseado em motivos incoerentes e ignorando estudos empíricos 

acerca dos potencias riscos ao suprimir a área de proteção permanente, além da 

tendência no aumento dos desmatamentos, já que o novo Código promoveu a 

anistia a desmatadores ilegais, o Congresso Nacional aprovou a lei, que foi 

posteriormente promulgada.  

 Assim: 

A ameaça não é meramente acadêmica ou fruto de proselitismo ecológico. 
Vários e vários estudos técnicos e científicos, alguns do próprio Governo 
Federal, evidenciam que a modificação legislativa vai comprometer todos os 
Biomas, pois descurou-se o legislador federal de observar os conceitos 
científicos (e naturais) que permeiam o tema, logo, se houver 
comprometimento dos ecossistemas e dos serviços ecológicos é evidente 
que as atividades desenvolvidas em quaisquer dos Biomas, igualmente, 
restarão comprometidas, incluídas, a obviedade, as atividades da 
agricultura familiar. (VALERA, 2012, pág. 03). 

 
 Paralelamente, há ainda outras leis que regulam as questões ambientais no 

país.  

A já menciona Lei nº 6.938/81, que criou a PNMA e o SISNAMA (Sistema 

Nacional de Meio Ambiente), é considera para muitos como a principal lei que atua 

em prol da preservação ambiental, uma vez que deu início à obrigatoriedade de se 

realizar estudos prévios de Impacto Ambiental diante das atividades capitalistas. 

Sobre o tema, traz à luz o professor e doutrinador Paulo Affonso Leme de Machado: 

 
A mais importante lei ambiental. Define que o poluidor é obrigado a 
indenizar danos ambientais que causar, independentemente de culpa. O 
Ministério Público (Promotor Público) pode propor ações de 
responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a 
obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Também esta lei 
criou os Estudos e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
regulamentados em 1986 pela Resolução 001/86 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA). O EIA/RIMA deve ser feito antes da 
implantação de atividade econômica que afete significativamente o meio 
ambiente, como estrada, indústria, ou aterros sanitários, devendo detalhar 
os impactos positivos e negativos que possam ocorrer por causa das obras 
ou após a instalação do empreendimento, mostrando ainda como evitar 
impactos negativos. Se não for aprovado, o empreendimento não pode ser 
implantado. (MACHADO, 2009). 
 
 

 No mesmo ano, a nº Lei 6.902 de 27 de abril de 1981, instituiu e regulou as 

chamadas Estações Ecológicas e as APAS (Áreas de Proteção Ambiental). 

Importante trazer à baila também a Lei nº 7.347/85 (que disciplina a Ação Civil 

Pública), em cujo objeto está a tutela do meio ambiente. (MACHADO, 2009). 
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Ainda no cenário legislativo, destaca-se a Lei nº 7.735/89 - que teve seu texto 

alterado posteriormente pela Lei nº 11.5164/2007 – a qual instituiu o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

autarquia federal autônoma, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com o 

objetivo de executar a PNMA por meio do poder de polícia ambiental, a fim de 

garantir a conservação dos recursos naturais. (BRASIL, 2011).  

  Os recursos hídricos, para se ter uma ideia, passaram a ganhar mais relevo 

regulatório especialmente a partir da edição da nº Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997, 

que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, criando ainda o Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos. Determina no texto legal que a água é um recurso 

natural limitado, dotada de valor econômico e que pode ser utilizada de diversas 

formas, desde consumo até para produção de energia. Assim, define a 

descentralização da gestão desse recurso, atribuindo ao Poder Público e à 

sociedade no geral a necessária participação efetiva para conservar e tutelar este 

elemento. (MACHADO, 2009). 

 Diante da necessidade de promover maior relevância no que tange à 

degradação do meio ambiente, o diploma de Crimes Ambientais, a Lei nº 9.605/98, 

passou a atribuir sanções penais e administrativas que derivam de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. (BRASIL, 1998).  

 Nessa trilha, define Machado (2009): 

A Lei dos Crimes Ambientais reordena a legislação ambiental brasileira no 
que se refere às infrações e punições. A partir dela, a pessoa jurídica, 
autora ou coautora da infração ambiental, pode ser penalizada, chegando à 
liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou 
ocultar um crime ambiental. Por outro lado, a punição pode ser extinta 
quando se comprovar a recuperação do dano ambiental e - no caso de 
penas de prisão de até 4 anos - é possível aplicar penas alternativas.  
 
 

 Por fim, temos a Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que trata da 

Política Nacional de Educação Ambiental, e fundamental para o implemento de uma 

cultura de desenvolvimento sustentável.Com efeito, a educação ambiental será 

objeto de análise adiante.  

 

                                                           
4 Esta lei dispôs também sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBIO), outra autarquia federal, esta responsável por executar, sobretudo, as ações 
da política nacional de unidades de conservação da natureza. 
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2.2 Da Educação ambiental 

    

 Diante da preocupante escassez dos recursos naturais e o aumento 

exacerbado da degradação ambiental – fenômenos evidenciados atualmente no 

Brasil de forma contínua -, reconhece-se a necessidade premente de promover 

mecanismos que possam alertar e orientar a população em prol da defesa do meio 

ambiente, uma vez que o referido assunto é imprescindível para manutenção da vida 

no planeta, bem como, para o desenvolvimento econômico do país. 

Nessa vertente, a educação ambiental surge como instrumento fundamental 

para a preservação e proteção dos recursos naturais, conforme leciona Oriel da 

Rocha Queiroz: 

A Educação é o modo mais apropriado de efetivar o direito de todos ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um povo ignaro não conhece e 
não cobra os seus direitos. O indivíduo e a coletividade ambientalmente 
educados e conscientes de seus direitos e deveres são capazes de se 
integrarem a uma sociedade democrática e se envolverem direta e 
livremente nas causas de seu maior interesse. Entretanto, é cogente que tal 
educação seja realmente libertária e transformadora, conferindo valores 
sociais, habilidades e competências aptas a incorporar a dimensão sócio-
ambiental no consciente das pessoas. (QUEIROZ, 2008, pág.11)  

 

 Contudo, para que os efeitos e objetivos da educação ambiental sejam 

efetivados, é basilar o entendimento acerca de seu conceito e aspectos tanto sob a 

perspectiva pedagógica, quanto jurídica. 

2.2.1 Aspectos gerais 

 

Segundo Édis Milaré (2013, pág. 98), a educação ambiental pode ser 

conceituada como “um instrumental valioso na geração de atitudes, hábitos e 

comportamentos que concorrem para garantir o respeito ao equilíbrio ecológico e a 

qualidade do ambiente como patrimônio da coletividade”.  

Vale acrescentar que as primeiras diretrizes com enfoque global na educação 

ambiental surgiram em 1972, na Conferência de Estocolmo, sendo consolidadas em 

1977 na Conferência Internacional de Tbilisi na antiga União Soviética, organizada 

pela UNESCO em parceria com o PNUMA, abordando especificamente acerca das 

necessárias medidas educativas em prol da natureza. (QUEIROZ, 2008, pág. 13). 

Do texto gerado pela conferência, destaca-se a Recomendação nº 01, “c”: 
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Recomendação nº 01 
A Conferência, considerando os problemas que o meio ambiente impõe à 
sociedade contemporânea e levando em conta o papel que a educação 
pode e deve desempenhar para a compreensão de tais problemas, 
recomenda a adoção de alguns critérios que poderão contribuir na 
orientação dos esforços para o desenvolvimento da educação ambiental, 
em âmbito regional, nacional e internacional: 
[...] 
c. Um objetivo fundamental da educação ambiental é lograr que os 
indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do meio 
ambiente natural e do meio ambiente criado pelo homem, resultante da 
integração de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e 
culturais, e adquiram os conhecimentos, os valores, os comportamentos e 
as habilidades práticas para participar responsável e eficazmente da 
prevenção e solução dos problemas ambientais, e da gestão da questão da 
qualidade do meio ambiente [...] (TBILISI, 1977)  

 
Embora o Brasil não tenha participado oficialmente do encontro em Tbilisi, as 

diretrizes propostas naquele momento influenciaram o desenvolvimento de políticas 

ambientais em solo brasileiro, sendo exemplo disso a edição da Lei nº 6.938 de 

1981. O referido diploma normativo é um dos mais importantes do quadro normativo 

ambiental em terra brasilis, especialmente por estabelecer normas protetivas.  

 No entanto, o estado caótico de destruição em massa da natureza e de seus 

recursos no decorrer dos anos, impulsionada, sobretudo, pelo avanço industrial e do 

consumo, reflete a notória incapacidade da educação comum em estabelecer 

medidas sobre as questões ambientais.  

Desse modo, o tema “Educação Ambiental” emergiu com maior potencial por 

se tratar de uma educação inovadora e transformadora, com capacidade de 

proporcionar maior conscientização e sensibilização para a coletividade, a fim de 

que esta possa agir de forma ativa na preservação do meio ambiente. Insta destacar 

que tal educação, para uma eficácia maior, visa atingir não apenas todos os níveis 

acadêmicos da educação formal (ensino infantil até pós-graduação), mas também 

ultrapassar estes limites, refletindo na sociedade em geral, alçando crianças, jovens, 

adultos e idosos, através de uma conscientização pública para conservação da 

natureza (QUEIROZ, 2008, pág. 19). 

           2.2.2 O direito e a educação ambiental 

 

 Com as crescentes agressões oriundas de atividades humanas que o meio 

ambiente vem sendo submetido e a compreensão da importância fundamental em 
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promover a educação ambiental, tornou-se necessário que os legisladores do país 

se movimentassem para criarem leis que pudessem contribuir nesse processo.   

 Com isso, é preciso analisar quais os dispositivos legais abarcam a EA, como 

estes contribuir efetivamente para seu desenvolvimento é sua recepção junto à 

sociedade. 

 No Brasil, podemos dizer que o marco legislativo que inseriu as questões 

ambientais no ordenamento brasileiro, é a Política Nacional do Meio Ambiente5, 

posteriormente consagrada no artigo 225 da CF/88 de maneira incontestável e 

definitiva. (QUEIROZ, 2008, pág. 27). 

 Importante destacar também que, o artigo supracitado da Lei Maior trouxe à 

baila um inciso fundamental referente à EA, estabelecendo-o como um princípio 

ambiental e atribuindo ao poder público a responsabilidade na promoção da 

ecopedagogia6:  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
 
(...) 
 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (BRASIL, 
1988) 

 

 Nesse contexto, e após a criação da Lei 9.795/99 que instituiu a Política 

Nacional da Educação Ambiental, a EA passou a ser primordial em qualquer diretriz 

política e social que abarque as questões ambientais.  

 Neste lanço, define Oriel da Rocha Queiroz: 

Em tal contexto, a Carta Magna, de forma nítida e inquestionável, incluiu no 
ordenamento jurídico brasileiro a educação ambiental como um verdadeiro 
princípio ambiental. Debalde a educação ambiental já estivesse consagrada 
como um princípio da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista no artigo 
2º, inciso X da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, foi a partir da 
Constituição de 1988, e o advento da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que 
instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental, que a ecopedagogia 
passou a figurar como uma premissa que orienta todas as demais políticas 
e conjunto de ações relacionadas às questões ambientais. (QUEIROZ, 
2008, pág. 28). 

 

 Com o implemento da Lei da PNMA, há a exigência de uma remodelação na 

sociedade brasileira no que diz respeito à mudança de comportamento e conduta 

quanto ao meio ambiente. Todos precisam compreender o significado de educação 

ambiental e de sua importância essencial e coletiva que tem por fim, a conservação 

                                                           
5 Instituída pela Lei Federal nº 6.938/81 
6 Expressão utilizada por Oriel da Rocha Queiroz, uma de suas referências à Educação Ambiental. 
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da natureza e seus recursos. É a quebra de um paradigma, em que os hábitos que 

levaram, no meio ambiente ao quadro catastrófico e escasso precisam ser alterados 

de forma imediata. Com isso, a referida lei preceitua: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal. (BRASIL, 1999). 

 

 Estabelece ainda em seu artigo 3º, que a educação ambiental é um direito de 

todos e no seu artigo 4º determina seus princípios.  Sobre estes, Queiroz leciona: 

[...] tais de princípios se apresentam como eixos fundamentais para a 
concretização da ecopedagogia nas escolas brasileiras, em todos os níveis 
de ensino. A adoção de concepções filosóficas, éticas, sócio-econômicas, 
pedagógicas, culturais, democráticas visa atender ao objetivo de promover 
um saber ambiental condizente com a construção de novos valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente. (QUEIROZ, 2008, pág. 31). 
 

 Destarte, verifica-se que o valor da EA está na capacidade de vislumbrar 

mudanças no comportamento das pessoas. Conservar a natureza passa, 

inicialmente, por conseguir a compreensão da coletividade acerca da importância 

em preservar os recursos naturais.  

 Estabelecer um novo paradigma na relação homem-natureza requer que 

exista uma ética de conservação ambiental, a qual vincula às atividades do cotidiano 

das pessoas como trabalho e educação, bem como às práticas sociais, deverá 

consolidar vários comportamentos sociais, visando sempre à sustentabilidade. 

(QUEIROZ, 2008, pág. 32).  

Nesse viés, afirma o professor Pedro Curvello Avzaradel “(...) uma nova ética 

socioambiental possui o potencial de mudar atitudes cotidianas, muitas vezes não 

alcançáveis apenas pela força cogente do ordenamento jurídico”. (AVZARADEL, 

2013, pág. 79). 

A rigor, é válido ressaltar ainda os objetivos fundamentais da Educação 

Ambiental, preceituados no artigo 5º da lei 9.795/99: 

Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos; 
II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
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III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social; 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício 
da cidadania; 
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 
sustentabilidade; 
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia; 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. (BRASIL, 
1999). 

 

 É possível inferir assim, que se faz necessário que o homem tenha uma visão 

holística sobre o meio ambiente, onde ele precisa se incluir como principal integrante 

e responsável direto pela preservação dos recursos naturais, podendo dessa forma, 

participar ativamente nos problemas ambientais e sociais, destacando também a 

relevância da cooperação e da transversalidade do tema. 

 

2.3 Da interdisciplinaridade na educação ambiental  

 

 Um dos maiores desafios da educação ambiental está relacionado com a 

complexidade que envolve esse tema, uma vez que, culturalmente, a compreensão 

do homem ocidental sobre a natureza é restrita e fragmentada, o que impossibilita 

enxergar toda diversidade e dinamismo que há no meio ambiente. Assim, para que 

seja possível compreender a natureza num todo e despertar a consciência 

ecológica, é essencial que a EA seja abordada através de uma visão sistemática e 

holística. (QUEIROZ, 2008, pág. 51). 

 Assim: 

A complexidade ambiental implica uma revolução do pensamento, uma 
mudança de mentalidade, uma transformação do conhecimento e das 
práticas educativas, para se construir um novo saber, uma nova 
racionalidade que orientem a construção de um mundo de sustentabilidade, 
de eqüidade, de democracia. É um reconhecimento do mundo que 
habitamos. A crise ambiental remete-nos a uma pergunta sobre o mundo. 
Pois como indica Heidegger, ‘estamos a serviço do pensar apenas quando 
nos voltamos com o pensar para o já pensado’ (Heidegger, 1957/1988: 97), 
e ‘aprender é sempre aprender a conhecer’ (Heidegger, 1962/1975: 67). 
Aprender a aprender a complexidade ambiental implica uma nova 
compreensão do mundo que problematiza os conhecimentos e saberes 
arraigados em cosmologias, mitologias, ideologias, teorias e saberes 
práticos que se encontram nos alicerces da civilização moderna, no sangue 
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de cada cultura, no rosto de cada pessoa. (CAPRA, 2001, pág. 260 apud 
QUEIROZ, 2008, pág. 52). 

 
  

 Nesse contexto, desenvolver novas mentalidades capazes de perpassar os 

desafios que envolvem a proteção e conservação do meio ambiente torna-se basilar. 

Por isso, a interdisciplinaridade, que consiste num processo de integração em 

diversas áreas distintas, surge como ferramenta fundamental, uma vez que coloca 

em questionamento o fracionamento entres os diversos campos de conhecimento e 

passa a contrariar o modelo fragmentado de saberes, historicamente instituídos 

pelas escolas. Romper esse paradigma significa permitir a concepção de várias 

medidas alternativas na educação de modo que se adéque melhor perante a nova 

natureza do saber ambiental. (QUEIROZ, 2008, pág. 55) 

 Acrescenta com clareza, sintetizando o assunto, o educador Audrey de Souza 

Coimbra:  

A abordagem interdisciplinar pretende superar a fragmentação do 
conhecimento. Entretanto, esse é um importante viés a ser perseguido 
pelos educadores ambientais, onde se permite, pela compreensão mais 
globalizada do ambiente, trabalhar a interação em equilíbrio dos seres 
humanos com a natureza. (COIMBRA, 2010, pág. 04). 
  

 Insta destacar que, na própria Lei 9.795/99, o legislador já apresentou 

dispositivo que versa sobre o tema, conforme pode ser observado in verbis: 

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 
[...] 
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade. (BRASIL, 1999). 

  

 Evidencia-se que o legislador se preocupou no sentido de que a Educação 

Ambiental não deve ser ministrada de forma linear, tradicional, ou seja, como uma 

disciplina específica, mas sim de modo transversal, permeando diversas áreas do 

saber. Oriel da Rocha Queiroz traz à luz: 

A transversalidade tem o significado de que a educação ambiental deve 
permear todas as áreas do conhecimento sob a perspectiva da 
horizontalidade, de modo a transmitir ao educando uma visão e uma 
consciência global do meio onde vive, respeitadas as características locais, 
regionais e nacionais. (QUEIROZ, 2008, pág. 55). 
 

 E conclui o estudioso: “a partir de situações inter ou transdisciplinares, (...) os 

novos conceitos ambientais influenciarão a incorporação dessas dimensões nos 

sistemas tradicionais de ensino, de modo a se ter um papel transformador em tais 

espaços”. (Ibidem, pág. 56). 
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  Sendo assim, é coerente afirmar que a melhor assimilação dos preceitos da 

educação ambiental advém de procedimentos interdisciplinares, uma vez que estes, 

ao superar a fragmentação do saber, possibilitam o entendimento globalizado do 

ambiente e dos pontos complexos que envolvem a natureza. 

  

2.4 Dos meios de informação na educação ambiental 

 

Ciente de que a Educação Ambiental é essencial e primordial na base 

educativa da sociedade, atenta-se para mecanismos que possam contribuir na 

difusão e compreensão das ideias, conceitos e orientações da chamada 

ecopedagogia. Com isso, a interdisciplinaridade se faz presente e necessária, 

estabelecendo assim, uma relação entre a EA e outras áreas de conhecimento. 

Axiomático é interpretar, portanto, que quanto maior a parcela da população 

com acesso a essas informações que tangem a educação ambiental, superior será a 

possibilidade de garantir a preservação da natureza e a manutenção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Nesse contexto, destacam-se os meios de informação ou comunicação, que 

tendem a ser uma ferramenta com potencial efetivo para contribuir na propagação 

da instrução ambiental, em virtude, sobretudo, da capacidade de influência que a 

mídia exerce na sociedade, conforme pondera Suely de Barros Santos:  

Habitamos uma realidade cujo fator basal de alargamento é a informação, 
dentro de uma conjuntura de inovações tecnológicas que marcham em ritmo 
acelerado. Tal avançar tecnológico, coligado à necessidade da troca de 
informação, criou um ambiente propício para que os meios de comunicação 
se ampliassem e tomassem um lugar central e influente na sociedade. 
(SANTOS, 2009, pág. 03). 

 

Em um mundo globalizado, dotado de tecnologia que permite a troca de 

informações instantâneas com alcance em larga escala, o diálogo entre essas áreas, 

portanto, se torna necessário.  

Os meios de informação se adéquam ao âmbito da Educação Ambiental, 

devido ao potencial de transmitir os conhecimentos, aprendizados e atitudes à 

sociedade, em prol da conservação ambiental, podendo dessa forma, atingir grande 

parte da população, sempre com o intento de despertar a conscientização ecológica. 

A ideia de se utilizar desses meios foi algo já constatado anteriormente por 

especialistas, podendo ser observada nas Conferências Internacionais.  Oportuno 
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trazer à baila, dessa forma, o dizer do item “J” da primeira recomendação do texto 

originado da Conferência de Tbilisi: 

J. O desenvolvimento eficaz da educação ambiental exige o pleno 
aproveitamento de todos os meios públicos e privados que a sociedade 
dispõe para a educação da população: sistema de educação formal, 
diferentes modalidades de educação extra-escolar e os meios de 
comunicação de massa. (TBILISI, 1977, sem grifo no original). 

 

 Há ainda, na Recomendação nº 20 do documento extraído da Conferência 

supracitada, a clara manifestação da essencialidade dos meios de comunicação na 

propagação da Educação Ambiental. Segue o trecho em in verbis:  

Considerando que não existem dúvidas quanto à importância da difusão dos 
conhecimentos gerais e especializados relativos ao meio ambiente, e da 
tomada de consciência por parte do público de um enfoque adequado das 
complexas questões ambientais para o desenvolvimento econômico e a 
utilização racional dos recursos da terra em benefício dos diversos povos e 
de toda a humanidade; 
Reconhecendo o papel importante que desempenham os governos em 
muitos países para conceber, aplicar e desenvolver programas de educação 
ambiental; 
Reconhecendo a importância dos meios de comunicação social para a 
educação ambiental, recomenda os governos: 
a) Programas e estratégias relativos à informação sobre meio ambiente: 
· que prevejam a realização de uma campanha de informação dirigida à 
educação do público sobre problemas ambientais de interesse nacional e 
regional, tais como o tema da água doce; 
· que apóiem as atividades de educação ambiental não-formal aplicadas por 
instituições ou associações; 
· que fomentem o estabelecimento de programas de educação ambiental 
formal e não-formal, e que, ao fazê-lo, utilizem sempre que seja possível os 
organismos e organizações existentes (tanto público como privados); 
· que desenvolvam o intercâmbio de materiais e de informações entre os 
organismos públicos e privados interessados em educação ambiental, 
dentro do setor da educação formal e não-formal; 
· que executem e desenvolvam programas de educação ambiental para 
todos os setores da população, incorporando, quando for o caso, as 
organizações não-governamentais. 
b) A informação ambiental através dos meios de comunicação de 
massa: 
· fomentando a difusão, por meio da imprensa, dos conhecimentos 
sobre a proteção e melhoria do meio ambiente; 
· organizando cursos de formação destinados aos profissionais da 
imprensa - diretores, produtores, editores, etc. - a fim de que possam 
tratar adequadamente os aspectos da educação ambiental; 
· instituindo os mecanismos da planificação e coordenação dos 
programas de educação ambiental através dos meios de comunicação 
de massa, de modo a atingir a população - rural e urbana - que está à 
margem do sistema educacional. (TBILISI, 1977, sem grifo no original). 
 

Mais de trinta anos depois, a importância de se utilizar os meios de 

comunicação como instrumento para disseminar as questões ambientais ainda é 

notória, ganhando força na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (RIO +20), no ano de 2012, conforme trecho do documento final:   
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Nós reconhecemos que uma melhor participação da sociedade civil 
depende do fortalecimento do direito ao acesso à informação e da 
capacidade da sociedade civil exercer esse direito. A tecnologia está 
facilitando aos Governos partilhar informações com o público e ao público 
cobrar atitudes dos tomadores de decisões. Nesse sentido, é essencial 
trabalhar para obter acesso universal a informações e tecnologias de 
comunicações. (RIO +20, 2012, pág. 05). 

  

 Conforme mencionado, a utilização dos MI na Educação ambiental é uma 

concepção solidificada com fundamento teórico e amparada legalmente por 

Conferências Internacionais. Com isso, cumpre analisar de que forma esses 

instrumentos podem atuar efetivamente nesse cenário. 
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CAPÍTULO 3  

OS MECANISMOS TECNOLÓGICOS DE INFORMAÇÃO ATUANDO EM PROL DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

“Todo mundo fala em como deixar um planeta 
melhor para nossos filhos. Na verdade, 
deveríamos deixar filhos melhores para nosso 
planeta”. 

(Clint Eastwood) 

 

3.1 Da efetivação e potencialidade 
 

A modernidade vive a era tecnológica. A rigor, não se consegue imaginar o 

cotidiano das pessoas sem as inovações tecnológicas. No entanto, conforme 

pontuam Ana Alice De Carli e Elenice dos Santos Costa (CARLI et al, 2016): 

A interconexão entre ética, educação, dever de cuidado, responsabilidade e 
tecnologia é necessária na disciplina das relações entre o homem e o Meio 
Ambiente, quaisquer que sejam essas relações (de lazer, de trabalho, de 
consumo, entre outras).  

 
Ou seja, a tecnologia representa (não apenas na atualidade, mas já na 

Antiguidade) importante instrumento para construir técnicas para manejo dos 

recursos naturais. Ainda, a tecnologia serve, no plano da divulgação, para propagar 

informações e promover a educação ambiental. 

No dizer de Juliana Desgualdo: 

A existência das infovias possibilita falar em desterritorialização, uma vez 
que as barreiras físicas territoriais são rompidas, de modo a viabilizar o 
acesso a sítios registrados em todo o mundo, seja para averiguar notícias 
em tempo real, seja para fins de comunicação, ou para entabular relações 
negociais ou pessoais. (DESGUALDO, 2014, pág. 201). 

  

As informações nos possibilitam adquirir conhecimento, auxiliando na ciência 

e compreensão de diversas circunstâncias no âmbito social, cultural, político, etc. 

Com isso, é coerente interpretar que se tornaram essências num mundo globalizado 

como o atual. Nesse sentido, Machado nos acrescenta em seu dizer: 

‘Informação’ é, ao mesmo tempo, um estado subjetivo, é o saber ou não-
saber. Informação é um processo interativo, que se denomina normalmente 
de comunicação; informação é um conteúdo, são os dados, saberes, 
conhecimentos, imagens, sons, formas, palavra símbolos ou (in) formações 
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organizadas, – e, – acima de tudo – informação é um direito, conforme 
Michel Kloep. (MACHADO, 2006, pág. 51 apud QUEIROZ, 2008, pág. 35). 

 

 No Brasil, o direito à informação e o direito de informar são garantias previstas 

no ordenamento jurídico, preceituadas na Constituição Federal:  

  
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:  
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo 
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011) 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. (BRASIL, 
1988, sem grifo no original). 

  

Válido citar ainda, a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o 

acesso às informações conforme disposto no texto constitucional. Importante 

destacar o seguinte dispositivo:   

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as 
seguintes diretrizes:  
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; (BRASIL, 2011). 

 

 Pertinente trazer à luz que, ter acesso às informações, não significa 

necessariamente a obtenção de conhecimento, uma vez que este requer o 

processamento e percepção daquela, pois, a informação isolada é apenas um dado. 

Sem a extração da interpretação sistemática dos informes recebidos, a cognição não 

se verifica. (DESGUALDO, 2014, pág. 199). 

 Avocando essas considerações para relação com a educação ambiental, é 

cediço afirmar que a EA funciona como modeladora na forma de transmitir as 

informações para sociedade a fim de possibilitar a real compreensão acerca das 

problemáticas ambientais. Assim, os meios de comunicação, ao disseminarem os 

preceitos da EA, atuam em consonância na proteção e preservação da natureza. 
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 Deste modo, conforme extraído do texto da comissão Interministerial para a 

preparação da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento: 

[...] a EA deve capacitar ao pleno exercício da cidadania, através da 
formação de uma base conceitual abrangente, técnica e culturalmente 
capaz de permitir a superação dos obstáculos à utilização sustentada do 
meio. O direito à informação e o acesso às tecnologias capazes de viabilizar 
o desenvolvimento sustentável constituem, assim, um dos pilares desse 
processo deformação de uma nova consciência em nível planetário, sem 
perder a ótica local, regional e nacional. O desafio da EA, nesse particular, é 
o de criar as bases para a compreensão holística da realidade. (BRASIL, 
1991). 

 

 O potencial e a efetividade desses meios nesse processo ocorrem devido à 

capacidade inerente de exercerem significativa influência na sociedade.  

Deleuze e Guattari (2004) ensinam que a linguagem é um sistema de 
comando, não um meio de informação. Nesse sentido, a mídia seria um dos 
locais por excelência de difusão de Palavras de Ordem. Sendo a linguagem 
um sistema de comando, os veículos de comunicação se configuram como 
formadores de opinião. Preconizam verdades e constituem sujeitos. A 
incessante circulação dessas palavras de ordem, a contínua transmissão 
desses comandos é um dos elementos que caracterizam o controle como 
uma modulação, característica fundamental do que Deleuze chama de 
Sociedade do Controle (2006). A Sociedade de Controle encontra nas 
máquinas midiáticas um aliado fundamental. Elas ordenam subjetividades, 
integrando-as ao próprio funcionamento social. É dessa forma que a 
Sociedade de Controle articula-se ao que foi chamado por Foucault (1985, 
2005, 2008) de Biopoder: a própria vida torna-se objeto de poder. Pensando 
nos discursos midiáticos atuais sobre a Educação Ambiental, queremos 
evidenciar o quanto as campanhas que efetivam a vivência de um mundo 
melhor através de nossa consciência coletiva, estão eminentemente ligadas 
a uma estratégia de proteção com o mundo atual. (HENNING e outros, 
2011, pág. 02). 

  

 De acordo com o filósofo Mário Sérgio Cortella, os meios de informação ou 

comunicação em massa, também chamados de mídia, funcionam como um corpo 

docente, com aptidão de ensino, ou seja, dotados de capacidade para deixar marcas 

naqueles que são expostos a eles. Antes de uma criança com seis, sete anos iniciar 

os estudos no ensino fundamental, ela já terá assistido de cinco á seis mil horas de 

televisão. Esse valor expressivo é mantido durante todo o período da educação 

formal. É preciso destacar que o papel pedagógico da mídia, apesar de receber 

críticas, pode ser utilizado de maneira muito positiva, porque ela, nada mais é que 

uma instituição social com conectividade com as demais, como as escolas, governo 

e família. Trata-se, portanto, de um corpo docente não-escolar com uma estupenda 

e eficaz ascendência sobre as pessoas. (CORTELLA, 2011). 
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Destarte, através de seus veículos, os MI são capazes de interferir no 

comportamento e na forma das pessoas pensarem. Um bom exemplo foi no 

emblemático episódio do Impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello 

que, embora tenha se elegido com o apoio da mídia naquele momento, foi retirado 

do poder com a contribuição da mesma. A mudança de postura da mídia mostrou-se 

determinante para que a população manifestasse a insatisfação com o governo, 

exercendo pressão e conduzindo ao afastamento do presidente.  

Mais recentemente, a insatisfação com o atual cenário político e econômico 

do país tem provocado frequentes manifestações, que se sustentam, sobretudo, 

através da organização e divulgação oriundas de redes sociais no âmbito da 

internet.  

Nessa trilha: 

[...] nota-se que a mídia é capaz de qualquer coisa. Ela provoca 
comportamentos, influencia atitudes, cria ideologias. Em uma era em que a 
sociedade é a da informação, do conhecimento, estes estão à disposição de 
todos, não há como se desvincular. Assim, em razão da influência grande 
da mídia no comportamento da sociedade, esta, muitas vezes, passa a 
pensar com a cabeça daquela. (BERTONCINI e DE LIMA, 2014, pág. 126). 

 

 Ademais, abarcando valores quantitativos, segundo pesquisa realizada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2013, 63,3 milhões de 

domicílios no país possuem ao menos uma televisão. Isso equivale 

aproximadamente 97% do total de domicílios.  Estima-se ainda o percentual de 48% 

dos domicílios com acesso à internet. (IBGE, 2013) 

 Os dados demonstram como os meios de informação estão presentes no 

cotidiano das pessoas, fortalecendo ainda mais a habilidade e potencialidade de 

persuasão ao público. 

 Entretanto, atribuir uma função pedagógica aos meios de comunicação na 

temática ambiental requer algumas observações. Uma delas envolve uma 

implicação estrutural, pois as grandes redes que articulam os meios de informação 

estão organizadas como indústrias. Estas possuem como preceitos o capitalismo, 

que no geral, afronta o objetivo da sustentabilidade ambiental. Dessa forma, ainda 

que abordem a preservação ambiental em seus veículos de informação, de maneira 

incoerente, há a manutenção desse modelo econômico agressivo à natureza. Não 

se trata de mudar o sistema, e sim que este se adéque a um modelo eticamente 

correto no que tange o meio ambiente, pois assim como a população, as indústrias e 
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empresas também precisam alterar o comportamento. (SOARES e FERNANDES, 

2011, pág. 04).  

Se os responsáveis direitos e indiretos pelos meios de informação, além de 

transmitir os preceitos da EA, atuarem também como exemplo, certamente a 

influência na sociedade tende a maximizar.  Nessa trilha, o jornalista ambiental 

André Trigueiro traz à baila: 

Educação é para todos. Para quem está na mídia e para quem consome 
mídia. O cidadão precisa se sentir responsável pelo que a mídia faz ou 
deixa de fazer. E o jornalista, o publicitário e o artista precisam se dar conta 
da responsabilidade que é veicular uma palavra, uma imagem, um gesto, 
para milhões de pessoas que serão influenciadas por isso. Como os 
veículos de comunicação de massa são um fenômeno relativamente 
recente na nossa história, deve-se entender que há um processo de 
conscientização em curso, e que cada um de nós tem uma contribuição a 
dar para que essa reflexão dê resultados concretos. (TRIGUEIRO, 2004). 
   

Por conseguinte, no geral, a consonância entre a EA e os MI é elementar no 

processo de manifestação da consciência ecológica da sociedade. O auxílio de um 

contribui para que a outra atinja a conservação da natureza e seus recursos. 

Todavia, atenta-se para que as informações transmitidas sejam claras e que os 

diversos tipos de veículos da mídia, que serão abordados a adiante, atuem 

ativamente.  

3.2 Da evolução dos meios de informação 
 

 A rigor, a educação como um processo latu de aquisição do conhecimento – 

incluindo-se a ambiental – pressupõe mudanças, as quais já são passíveis de se 

observar com a existência de uma nova ordem social, que se expressa numa 

sociedade voltada para os meios tecnológicos de informação. (VIEIRA, 2010). Nessa 

senda: “O importante é que qualquer trabalho na mídia (jornalístico, publicitário, 

artístico, etc.) implica em muita responsabilidade pela influência que se exerce sobre 

parte expressiva da população”. (TRIGUEIRO, 2004). 

Como já visto, entende-se por mídia, os meios de comunicação em massa. 

Essa massificação da informação teve sua transição iniciada no final do século XIX, 

com o surgimento do telefone, do telégrafo e a amplificação dos jornais, sendo 

consolidada no século XX, com o surgimento dos filmes, da televisão e dos rádios. 

Com o tempo, estes meios foram se tornando cada vez mais acessíveis e passaram 
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a se expandir num ritmo intenso, sobretudo, pós Segunda Guerra Mundial, quando a 

internet também foi apresentada para a sociedade. (DESGUALDO, 2014, pág. 198.) 

Na passagem para o século XXI constata-se uma grande “Revolução 

Tecnológica”, com a inserção de novos mecanismos de difusão de informação e 

comunicação para a sociedade. Diante desse contexto: 

O conjunto das chamadas “indústrias culturais” (rádio, cinema, televisão, 
impressos) vive uma mutação tecnológica sem precedentes, com a 
digitalização que, embora longe de ter esgotado seus efeitos, já delineia 
uma nova paisagem comunicacional e informacional. Do ponto de vista dos 
usuários, tal mutação leva um nome: internet, e se realiza em uma máquina 
ao mesmo tempo incrivelmente complexa e ao alcance de todos nós: o 
computador, à qual se acrescenta toda uma gama nova de pequenos 
dispositivos técnicos relacionados com as telecomunicações: telefones 
celulares multifuncionais, Ipod e MP3, jogos eletrônicos cada vez mais 
performáticos. Com a difusão crescente em ritmo exponencial, mesmo em 
países pobres como o Brasil, das tecnologias de informação e comunicação 
e da internet, simples usuários sem formação específica podem ter acesso 
a mídias sofisticadas, que permitem interatividade e acesso à informação e 
entretenimento quase sem limites. As mídias tornam-se mais 
individualizadas, impregnantes e invasivas. (BÉVORT e BELLONI, 2009, 
pág. 1091). 

 

 Nesse cenário, alguns profissionais da área da informação, atentos e 

preocupados com as questões ambientais, acompanharam a transição do mundo 

diante da necessidade de atrelar a Educação Ambiental com a mídia.  Assim, a 

figura do jornalista ambiental despontou, ganhando relevância na medida em que 

seus trabalhos contribuíam para um caminho mais sustentável. 

 No entanto, para que a contribuição desses profissionais em prol do meio 

ambiente seja constatada, as informações transmitidas para a sociedade a cerca de 

temas socioambientais requer boas fontes, clareza e relevância ecopedagógica. 

Abordar a natureza quando convém, com repercussão apenas em casos de 

catástrofes ambientais, não se enquadra no rol dos objetivos da educação 

ambiental.  De acordo com Trigueiro: 

Avançamos muito, mas ainda não alcançamos um nível de excelência. 
Privilegiamos as catástrofes ambientais em lugar das soluções sustentáveis. 
Ainda confundimos meio ambiente com fauna e flora, engessando um 
debate que alcança os rumos da civilização e o modelo de desenvolvimento 
que desejamos. Falta aprofundar certos conceitos na faculdade de 
jornalismo, que poderia ter como disciplina obrigatória a sustentabilidade. 
(TRIGUEIRO, 2007). 

  

 E conclui o autor em tela: 

O jornalista não é um professor. Não fomos treinados para isso. Mas a 
influência da mídia sobre hábitos, comportamentos e padrões de consumo 
tornam o jornalista um educador "informal", se é que essa expressão existe. 
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Nesse sentido, não basta denunciar o que está errado, é preciso sinalizar 
com urgência rumo e perspectiva. Não há perspectiva de solução sem 
esperança. (Ibidem). 

  

 Nessa linha de intelecção, constata-se que faz parte do papel social dos 

profissionais da mídia no geral, através dos meios de comunicação, facilitar e 

popularizar a maneira que os preceitos oriundos da educação ambiental se reflitam 

na sociedade. Grande parte da população forma opiniões de acordo com o que é 

exibido no campo midiático, logo, é basilar que estes profissionais, em conjunto com 

a EA, saibam tornar os conhecimentos específicos e científicos em algo acessível, 

favorecendo a reflexão crítica do público. (LOOSE e GIRARDI, 2009, pág. 02). 

 É valido ressaltar, ainda, que a participação dos MI nesse processo educativo 

é legitimada no nosso ordenamento jurídico e compreende uma obrigação legal, 

conforme previsto no artigo 3º, inciso IV, da lei 9.795/99 que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, in verbis: 

Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental, incumbindo: 
[...] 
IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e 
permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre 
meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação; 
(BRASIL, 1999) 

 

 Assim, verifica-se que a mídia, por lei, deve incorporar as questões 

ambientais em sua programação. Tal fato corrobora para sustentar a tese de 

promover a Educação Ambiental através desses meios tecnológicos. 

 Atualmente, a televisão e a internet, sem dúvida, são os veículos com maior 

potencial de massificação acerca de qualquer assunto. Como já observado 

anteriormente, em pesquisa realizada pelo IBGE em 20137, 97% dos domicílios 

brasileiros detém de pelo menos um aparelho televisor e em quase metade das 

moradias, há acesso à internet. Isso significa que elaborar produtos audiovisuais a 

respeito da EA para serem transmitidos em programas televisivos e disponibilizados 

no meio virtual, onde a divulgação e compartilhamentos são uma tendência, 

potencializa a abrangência da compreensão homem-natureza, possibilitando a 

manifestação da tão referida conscientização ecológica.    

                                                           
7Vide: <http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2013/default_xls_2013.shtm> 
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 A título de exemplo, o documentário “Nas águas do Rio Paraíba do Sul”, 

selecionado no projeto “Curtas Universitários do Canal Futura” em 2015 e exibido 

pela emissora no ano seguinte, abordou os aspectos sociais e ambientais de um dos 

rios mais importantes para a Região Sudeste, apontando graves problemas como a 

poluição e a escassez hídrica, a fim de alertar a sociedade para proteção e 

preservação do recurso natural mais importante - a água - primordial para existência 

da vida. 

 

3.3 O papel da mídia diante da crise ambiental 

 

É certo afirmar que o mundo atual não consegue mais se desvincular dos 

impactos progressivos da mídia, a qual vem aproximando fronteiras, povos e 

culturas diferentes com tecnologias, permitindo a troca e o acesso às informações 

instantâneas, há um novo paradigma que direciona uma civilização gradativamente 

interativa. (TRIGUEIRO, 2012, pág. 294). 

 Conjuntamente com a evolução das mídias em escala global, estamos diante 

de uma crise ambiental alarmante e sem precedentes. Dessa forma:  

Na era da informação, na Idade Mídia, os assuntos ambientais vão 
ganhando cada vez mais espaço, importância e prestígio. Cresce o 
entendimento entre profissionais de comunicação – ou provedores de 
conteúdo independentes sem vinculação formal com o jornalismo – de que 
os assuntos ligados ao meio ambiente extrapolam a conexão rasteira com a 
fauna e a flora para alcançar um sentido mais amplo. (TRIGUEIRO, 2012). 

 

 Conforme já analisado, com amparo em Conferências Internacionais e na 

própria legislação vigente no país, afirma-se que os meios de informação exercem 

papel fundamental no implemento da educação ambiental na sociedade. 

Todavia, insta mencionar que os desafios contemporâneos impostos à 

natureza ainda carecem de maior espaço na mídia. Segundo André Trigueiro, tal 

fato ocorre porque os meios de informação e os profissionais midiáticos se 

manifestam, principalmente, por conteúdos imediatistas, não muito distante do 

presente. As tragédias ambientais, como o aquecimento global, embora seus efeitos 

já se reflitam na atualidade, os grandes eventos catastróficos provêm de projeções 

realizadas por especialistas, cuja probabilidade de ocorrência será verificada 

somente daqui décadas ou séculos. (TRIGUEIRO, 2012, pág. 294). 
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Com isso, o espaço nos noticiários e programas são frequentemente 

subtraídos e, por vezes, os assuntos que envolvem a natureza e sua complexidade 

não são explorados e detalhados como deveriam.  

 Cumpre mencionar também, que a causa ambiental enfrenta constantemente 

poderes maiores, como o político e o econômico. Não há iniciativas marcantes que 

vise atrelar o desenvolvimento com a sustentabilidade. Como estamos diante de um 

domínio capitalista, as indústrias – que também controlam os meios de informação – 

tendem a suprimir informações que não lhe são convenientes. 

 Não há como discordar que a natureza encontra-se em um estado caótico de 

conservação escassez dos recursos naturais. Por isso, é preciso que as pessoas 

adquiram conhecimento e atinjam um nível de compreensão basilar acerca de todos 

os elementos que abarcam o meio ambiente natural. Fatos estes, que serão 

possíveis somente com a educação ambiental.  

 Nessa perspectiva:  

A preservação dos recursos naturais é fundamental para a melhoria da 
qualidade de vida e o primeiro passo é promover a conscientização 
ambiental da população, o que será uma grande tarefa. Ao lado disso, 

faz‐se necessário conscientizar o homem por meio do conhecimento, para 

que essa relação homem versus ambiente seja revista e superada. Para 

tanto, pensamos que deve‐se partir do que chamamos, neste texto de 

“sensibilização”. 
À Educação Ambiental, portanto, cabe contribuir para o processo de 
transformação da sociedade atual em uma sociedade sustentável. Deve 
estar centrada no exercício responsável da cidadania, que considere a 
natureza como um bem comum, leve em conta a capacidade de 
regeneração dos recursos materiais, promova a distribuição equitativa da 
riqueza gerada e favoreça condições dignas de vida para as gerações 
atuais e futuras. (GIORDAN e GALLI, 2014, pág. 15). 

 

Por fim, apesar dos obstáculos, os meios de informação ainda parecem ser a 

forma de propagar a educação ambiental com maior eficácia e abrangência. Nesse 

viés, as mídias alternativas e a internet são caminhos com potenciais.  

Com efeito, cabe também aos que cuidam das programações dos grandes 

veículos de informação incorporarem os preceitos da EA, seguindo as exigências do 

ordenamento jurídico e das Conferências Internacionais, pois são elementares 

nesse processo de sobrevida do Planeta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Primeiramente, é válido destacar que a sociedade como se apresenta hoje é 

insustentável. A natureza está sendo constantemente suprimida em prol do 

progresso e das práticas capitalistas. Diariamente extraímos os recursos naturais 

necessários para nossa subsistência. Entretanto, tais recursos, oriundos do meio 

ambiente natural, sofrem com as atividades agressivas na mesma proporção. 

 A sociedade, em geral, tem ignorado - ou não tem dado a devida atenção -

aos apelos da natureza, a qual busca se manifestar das mais variadas formas, seja 

pro meio de mudanças climáticas, seja por meio de escassez hídrica. O fato é que 

os efeitos negativos causados pelas ações antrópicas têm gerado danos, muitas das 

vezes, de difícil reparação, a exemplo do desastre de Mariana, ocorrido em 2015, no 

Estado de Minas Gerais e que gerou impactos sérios ambientais até em outro 

Estado da federação8.  

 A falta de compreensão acerca da essencialidade da natureza na vida 

humana somada a ausência de conhecimentos dos assuntos complexos que a 

envolve, talvez seja a única explicação para passividade da população diante de 

uma crise ambiental existente.  

Ainda, a cultura consumista, associada ao individualismo exacerbado, impede 

que a humanidade enxergue e entenda as graves consequências resultantes da 

exiguidade dos recursos naturais. 

 É fato que a natureza jamais conseguirá retornar ao seu status quo. Sua 

plenitude foi drasticamente afetada, com prejuízos incessantes. Por isso, proteger e 

preservar o que ainda há, tornou-se uma tarefa imperativa.  

 A manifestação da tutela e conservação ambiental requer a remodelação das 

atitudes e comportamentos da sociedade contemporânea. Nesse sentido, observa-

se a necessidade de promover mecanismos que possam tornar essas mudanças 

tangíveis. Contudo, para que a nova postura se verifique é primordial que população 

adquira conhecimentos sustentáveis, recebendo informações que permitam a 

compreensão da relação homem-natureza e por fim, desperte a consciência 

ecológica.  

                                                           
8 Vide <http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/12/entenda-o-acidente-de-mariana-e-suas-
consequencias-para-o-meio-ambiente> para informações detalhadas. 
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 Abordar sobre aprendizados e novos ensinamentos nos remete ao campo 

educacional. No entanto, basta examinar o cenário atual para constatar que a 

educação tradicional falhou na conservação da natureza. Ela valoriza a importância 

do progresso sem soluções sustentáveis efetivas, porém, é essencial atrelar o 

desenvolvimento com a sustentabilidade ambiental. Assim, surgiu a denominada 

Educação Ambiental, um novo modelo pedagógico absolutamente focado no meio 

ambiente e sua preservação.  

 A EA perpassa por métodos clássicos de ensino. Possui uma visão holística, 

em que o homem precisa compreender sua existência como parte ligada 

diretamente à natureza; e é transversal, ou seja, requer a interação de variados 

campos do saber. Diante dessa perspectiva, a interdisciplinaridade desponta como 

um mecanismo eficaz para fomentar a ecopedagogia. 

 Para que a EA se torne efetiva na sociedade e resulte em benefícios para a 

natureza, as informações dotadas de preceitos e ensinamentos ambientais, que 

possibilitam a compreensão e a manifestação do conhecimento, precisam ser 

transmitidas de forma clara para o maior número de pessoas possíveis.  

 Desse modo, e levando em consideração a relevância da 

interdisciplinaridade, os meios de informação ou comunicação em massa – a mídia - 

são considerados como ferramentas de grande potencial nesse processo. 

 Essa mídia detém de capacidade nítida, historicamente comprovada, de 

manifestar nas pessoas ideias pré-determinadas. Ela consegue influenciar a 

sociedade de acordo com o conteúdo exibido. Alem disso, após o avanço da 

tecnologia, estar presente em diversos meios de veiculação, seja escrita, em forma 

de produtos audiovisuais ou no campo virtual. Portanto, todos esses fatores 

intensificam e justificam a utilização dos MI na Educação Ambiental. 

 Por fim, mas sem querer esgotar o tema – aliás, no presente estudo se 

buscou apenas traçar breves linhas de uma questão que envolve muitos detalhes –

ressalta-se a necessidade de vinculação entre conhecimento, informação e 

educação, porquanto estes três vocábulos só alcançarão sua função de despertar a 

consciência ambiental das pessoas se estiverem associados. 

Em outras palavras, a Educação Ambiental e os Meios de 

Informação/Comunicação se completam, pois é o conhecimento advindo da EA e 

promovido pelos MI, que tende a despertar a consciência ecológica da sociedade. 
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APÊNDICE – Breve questionário utilizado como fonte de pesquisa, sobre a mídia e 
as questões ambientais, direcionado as pessoas de diversas áreas do 
conhecimento.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 

 

Questionário destinado como fonte de pesquisa para elaboração do TCC 

Graduando: Alexandre Valente Ferreira 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Alice de Carli 

 

Nome: Maria de Lourdes Goulart Valente 

Formação/área de atuação: Técnica em Meio Ambiente 

 

1) Como enxerga a importância de abordar temas que envolvam o meio 

ambiente perante a sociedade atual? 

 

Resposta: O Meio Ambiente é vida, um bem comum a todos, a sociedade 

precisa estar à parte dos problemas enfrentados pelo planeta contribuindo 

para a preservação do meio ambiente tendo em vista a escassez de recursos 

e nossas necessidades, que dependem do bom funcionamento destes para a 

manutenção da vida no planeta.  

 

2) Quais formas acredita que possam contribuir para auxiliar na disseminação 

dos assuntos relacionados à natureza e a preservação de seus recursos 

naturais? 

 

Resposta: Através da educação infantil, de jovens e adultos. Meios de 

comunicação (TV, internet, rádio) e dando exemplo com nossas próprias 

atitudes, cada um fazendo sua parte pequenas atitudes tornam—se grandes 

ideias.  

 

3) Na sua opinião, o que a educação ambiental representa para a sociedade? 
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Resposta: A educação ambiental é uma forma de disseminar assuntos que 

nem sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas como a preservação do 

meio ambiente, o controle e o planejamento no uso dos recursos naturais e 

escassez do mesmo, motivo para se pensar em educação ambiental.  

 

4) Fale um pouco sobre a força que a mídia e os meios de comunicação em 

geral possuem ao influenciar o comportamento das pessoas nos dias atuais. 

Acredita que estes meios têm a capacidade de exercer de fato, influência na 

sociedade? Se existe essa capacidade, como ela deveria ser trabalhada para 

contribuir em prol da natureza? 

 

Resposta: Os meios de comunicação são, sem dúvida, uma ferramenta que 

influencia na vida das pessoas, informando de maneira positiva ou negativa. 

Deveriam ser trabalhados com filmes, documentários, desenhos infantis 

abordando temas que esclareçam a sociedade sobre a preservação dos 

recursos naturais do planeta, abordando não apenas a responsabilidade 

individual, mas colocando em lócuo a atuação das indústrias e agroindústrias 

que devem assumir grande parte da responsabilidade pelo uso dos recursos 

naturais e por sua escassez. Assim, esclarecendo a sociedade sobre a 

importância de cuidar e preservar do Planeta.  

 

5) Como acredita que a tecnologia da informação, através da divulgação da 

mídia de temas relacionados ao meio ambiente, pode estimular a educação 

ambiental e consequentemente, a preservação da natureza? 

 

Resposta: Promovendo conteúdos educativos que possibilitassem 

sensibilidade nos receptores acerca da temática da preservação e escassez 

dos recursos do Planeta.  

 

6) Como analisa o impacto que a exibição de vídeos e matérias jornalísticas que 

abordam o meio ambiente pode causar na nossa sociedade, sobretudo sobre 

as futuras gerações? 



 

55 
 

 

Resposta: Se as informações abordadas por estes meios forem passadas 

positivamente poderá apresentar grande impacto na vida em sociedade, 

conscientizando-os sobre a importância de se preservar o meio ambiente, 

incluindo as futuras gerações, adultos de amanhã.  

 

7) Acha válida a criação de produtos audiovisuais, como documentários, que 

visam alertar a população para os problemas que a natureza vem 

enfrentando? Por quê? 

 

Resposta: Sim, assim podemos promover sensibilidade às problemáticas 

ambientais enfrentadas nas últimas décadas.  

 

8) De que forma analisa a relação entre áreas distintas (engenharia, direito, 

biologia, geografia, educação, etc), com os meios de informação e 

comunicação (tv, cinema, internet), a fim de criar medidas para tutelar e 

conservar os nossos recursos naturais? Como essa interdisciplinaridade 

tende a ser positiva para a sociedade e para a natureza? 

 

Resposta: Trabalhar com interdisciplinaridade garante força na construção de 

um padrão de sociabilidade mais sensível à problemática ambiental, que 

consiga nas mais diversas áreas repensar suas atividades com respeito aos 

recursos naturais transmitindo as próximas gerações uma nova ação que não 

agrida, tal como agride o meio ambiente. E é nesta via que os meio de 

comunicação e informação fomentam ainda mais essa reeducação para o 

planeta.  

Outro ponto a ser analisado é a possibilidade de as mais diversas 

áreas da educação fomentarem discussões e instrumentos para a proteção 

do meio ambiente, pensando as melhores formas de extração e utilização dos 

recursos tendo em vista sua natureza finita. 

 

Maria de Lourdes Goulart Valente 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

Questionário destinado como fonte de pesquisa para elaboração do TCC 

Graduando: Alexandre Valente Ferreira 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Alice de Carli 

 

Nome: Vera Lúcia Teixeira 

Formação/área de atuação: Bióloga- Sanitarista 

 

1) Como enxerga a importância de abordar temas que envolvam o meio 

ambiente perante a sociedade atual?  

 

Resposta: Importantíssimo, a sociedade precisa ter clareza dos impactos que 

nos causamos a natureza. 

 

2) Quais formas acredita que possam contribuir para auxiliar na disseminação  

dos assuntos relacionados a natureza e a preservação de seus recursos 

naturais?  

 

Resposta: A informação, as boas ações práticas.  

 

3) Na sua opinião, o que a educação ambiental representa para a sociedade? 

  

Resposta: A falha para mim da Educação Ambiental e que todos tratam ela 

como um projeto com começo meio e fim. Educação Ambiental tem que ser 

tratada de forma continua. 

 

4) Fale um pouco sobre a força que a mídia e os meios de comunicação em 

geral possuem ao influenciar o comportamento das pessoas nos dias atuais. 

Acredita que estes meios têm a capacidade de exercer de fato, influência na 
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sociedade? Se existe essa capacidade, como ela deveria ser trabalhada para 

contribuir em prol da natureza?  

 

Resposta: Os meios de comunicação atende a massa, mas como eu falei da 

Educação Ambiental, precisamos que as informações também tenham 

continuidade. Não podemos falar de tempo em tempo, sobre um determinado 

assunto. Temos que falar sempre, das boas práticas. Pois só mudaremos 

nossos hábitos de consumo, com uma reprogramação dos nossos hábitos de 

consumo. Por isso, é muito importante a informação sendo divulgada nos 

meios de comunicação.  

 

5) Como acredita que a tecnologia da informação, através da divulgação da 

mídia de temas relacionados ao meio ambiente, pode estimular a educação 

ambiental e consequentemente, a preservação da natureza?  

 

Resposta: Tem que ser de forma continua. Temos que parar de achar que 

podemos fazer Educação Ambiental com inserções curtas, em períodos pré 

determinados. As inserções até podem ser curtas, mas sempre devem ser 

contínuas.   

 

6) Como analisa o impacto que a exibição de vídeos e matérias jornalísticas 

que abordam o meio ambiente pode causar na nossa sociedade, sobretudo 

sobre as futuras gerações?  

 

Resposta: Os vídeos e documentários é um arquivo vivo do que esta se 

passando em determinado tempo. E é de suma importância que façamos isto 

sempre e divulguemos para a sociedade.  

 

7) Acha válida a criação de produtos audiovisuais, como documentários, que 

visam alertar a população para os problemas que a natureza vem 

enfrentando? Por quê? 

 



 

58 
 

Resposta: Sim, como falei anteriormente estes registros é uma forma de 

alertar a sociedade dos problemas que muitas vezes ela não perceber em seu 

dia dia. E cobrar atitudes dos governantes, para que diminua os impactos ou 

pelo menos minimizem.  

 

8) De que forma analisa a relação entre áreas distintas (engenharia, direito, 

biologia, geografia, educação, etc), com os meios de informação e 

comunicação (tv, cinema, internet),a fim de criar medidas para tutelar e 

conservar os nossos recursos naturais? Como essa interdisciplinaridadetende 

a ser positivo para a sociedade e para a natureza?  

 

Resposta: Todas áreas vão ter uma visão especifica, mas no geral todas 

precisam trabalhar para salvar o nosso planeta. Ele não está agüentando 

mais. A capacidade de regeneração está diminuindo. Pois os impactos estão 

aumentando em uma velocidade luz.  

 

Vera Lúcia Teixeira 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

Questionário destinado como fonte de pesquisa para elaboração do TCC 

Graduando: Alexandre Valente Ferreira 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Alice de Carli 

 

Nome: Sandro Honorio de Carvalho 

Formação/área de atuação: Técnico Ambiental 

 

1) Como enxerga a importância de abordar temas que envolvam o meio 

ambiente perante a sociedade atual? 

 

Resposta: A Universidade faz-se necessária nas questões socioambientais. 

Como ter uma formação num ensino público, se do lado dos alunos está 

esgoto a céu aberto escorrendo para nossos rios, ter crianças com 

dificuldades de ensino e de lazer, tendo tanto espaço na Universidade?! Isto 

deve ser prioridade aos universitários que vem de outras cidades e se 

formam, sem nada contribuir com nossa cidade, é retribuir esta gratuidade de 

ensino, acredito que os moradores irão ajudar em mobilizações como a de se 

ter um refeitório dentro da Universidade e de se conseguir ampliar a unidade, 

já que a CSN tem um terreno grande e ocioso ao lado!  

 

2) Quais formas acredita que possam contribuir para auxiliar na disseminação 

dos assuntos relacionados a natureza e a preservação de seus recursos 

naturais?  

 

Resposta: Seminários na Universidade e em escolas, através dos alunos da 

UFF, chamando de crianças e famílias para um fim de semana na 

Universidade com conhecimento das diversas áreas de ensino. 
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3) Na sua opinião, o que a educação ambiental representa para a sociedade? 

 

Resposta: A educação muda o cidadão, o cidadão muda a cidade. Sou 

ambientalista, vejo e ouço cada atrocidade de causar nojo, a última foi um 

copo quebrado que vi um idoso jogar no Rio Paraíba do Sul. Perguntei por 

que, e ele disse: todo mundo joga!  

Devemos educar as crianças, para não punir os adultos! Já dizia 

Pitágoras. 

 

4) Fale um pouco sobre a força que a mídia e os meios de comunicação em 

geral possuem ao influenciar o comportamento das pessoas nos dias atuais. 

Acredita que estes meios têm a capacidade de exercer de fato, influência na 

sociedade? Se existe essa capacidade, como ela deveria ser trabalhada para 

contribuir em prol da natureza? 

 

Resposta: A mídia favorece nestas divulgações de ações em prol da 

natureza.  

Filmes, teatro, roda de debates, entrevistas com especialistas em meio 

ambiente e organização de concursos com premiação para as melhores 

ideias em inovações ambientais. 

 

5) Como acredita que a tecnologia da informação, através da divulgação da 

mídia de temas relacionados ao meio ambiente, pode estimular a educação 

ambiental e consequentemente, a preservação da natureza?  

 

Respostas: Com vídeos, pequenos filmes e dando relatos sobre a 

degradação ambiental sofrida pela natureza em redes sociais. 

 

6) Como analisa o impacto que a exibição de vídeos e matérias jornalísticas que 

abordam o meio ambiente pode causar na nossa sociedade, sobretudo sobre 

as futuras gerações?  
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Resposta: As crianças são nosso maior bem e com certeza irão gravar estas 

situações de descaso dos gestores públicos, irão gravar estes dados e buscar 

soluções para salvar nossa natureza. 

 

7) Acha válida a criação de produtos audiovisuais, como documentários, que 

visam alertar a população para os problemas que a natureza vem 

enfrentando? Por quê? 

 

Resposta: É o caminho certo estes documentários, porque mostram o que 

muitos não querem ver, mais está do seu lado, no fundo de suas casas, 

esgoto escorrendo para os rios, lixo descartado de qualquer maneira, 

causando chorumes e podridão! 

 

8) De que forma analisa a relação entre áreas distintas (engenharia, direito, 

biologia, geografia, educação, etc), com os meios de informação e 

comunicação (tv, cinema, internet), a fim de criar medidas para tutelar e 

conservar os nossos recursos naturais? Como essa interdisciplinaridade 

tende a ser positivo para a sociedade e para a natureza?  

 

Respostas: Os saberes devem ser somados, somos coletividade, não se 

pode querer ser indivíduo (viver individualmente na sociedade). Estes 

descasos existentes no dia de hoje se dão pela falta de interação entre as 

distintas áreas de ensino, mas a positividade de somar conhecimentos e 

discutir ou debater as diversas problemáticas existentes em nosso meio 

ambiente, nos mostra como seguir em busca de soluções socioambientais. 

Somos seres capazes de transformar e melhorar este caos criado por nossos 

antepassados. Vamos ser a mudança que queremos neste mundo! 

 

Sandro Honório de Carvalho 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

Questionário destinado como fonte de pesquisa para elaboração do TCC 

Graduando: Alexandre Valente Ferreira 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Alice de Carli 

 

Nome: Aristides Arthur Soffiati Netto 

Formação/área de atuação: Doutor em História Social com concentração 

em História Ambiental 

 

1) Como enxerga a importância de abordar temas que envolvam o meio 

ambiente perante a sociedade atual? 

 

Resposta: A abordagem de temas ambientais pelos meios de comunicação é 

sempre uma forma de informação necessária como primeiro passo para a 

ação em defesa do ambiente. 

 

2) Quais formas acredita que possam contribuir para auxiliar na disseminação 

dos assuntos relacionados a natureza e a preservação de seus recursos 

naturais? 

 

Resposta: Livros, revistas, reportagens escritas e divulgadas pelos meios 

eletrônicos contribuem para a disseminação de conhecimentos sobre 

ecossistemas nativos e seus problemas. 

 

3) Na sua opinião, o que a educação ambiental representa para a sociedade? 

 

Resposta: Já acreditei muito na educação ambiental. Hoje, vejo que ela está 

cerceada pela educação formal ou anulada por ela. É prioritário para a 

educação a formação de profissionais cuja profissão implica na destruição da 
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natureza. Os conteúdos da educação formal enaltecem a importância do 

desenvolvimento, entendido em sua forma clássica, para cada país. A 

educação ambiental ensina exatamente o contrário. Além do mais, ela não é 

disseminada por uma disciplina, sendo apenas um tema transverso que 

passa por todas as disciplinas. Assim, nenhum professor se sente 

responsável por ela. 

 

4) Fale um pouco sobre a força que a mídia e os meios de comunicação em 

geral possuem ao influenciar o comportamento das pessoas nos dias atuais. 

Acredita que estes meios têm a capacidade de exercer de fato, influência na 

sociedade? Se existe essa capacidade, como ela deveria ser trabalhada para 

contribuir em prol da natureza? 

 

Resposta: De todas as civilizações existentes no século XV da nossa era, a 

única que desenvolveu uma economia de mercado pujante e se expandiu 

para todo o mundo, criando uma civilização global, foi a nossa, a ocidental. 

Ela criou um modo de vida que incentiva o indivíduo consumidor, pragmático 

e imediatista. Os meios de comunicação ensinam duas atitudes paradoxais: 

acentuam o individualismo e ao mesmo tempo o combatem. De fato, os meios 

de comunicação passam conteúdos úteis para o reconhecimento da 

importância da natureza em nossas vidas. Logo em seguida, ensinam como 

ela deve ser destruída. Exemplo: todos condenam um governo quando está 

em crise por não conseguir promover o crescimento. O próprio governo 

criticado busca o crescimento. Enfim, todos querem um crescimento 

ecologicamente insustentável e, ao mesmo tempo, a proteção da natureza.  

 

5) Como acredita que a tecnologia da informação, através da divulgação da 

mídia de temas relacionados ao meio ambiente, pode estimular a educação 

ambiental e consequentemente, a preservação da natureza? 

 

Resposta: Potencial a tecnologia tem. Pena que não é bem usado ou não 

pode ser bem usado. Claro que, considerando-se só a educação ambiental, 

esta tecnologia pode ajudar muito. Mas a própria educação ambiental é 
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antropocêntrica. Ela se preocupa com a proteção do ambiente apenas 

quando sua destruição pode nos trazer malefícios. No fim das contas, nós 

somos o centro da Educação Ambiental, como se nada mais existisse fora de 

nós ou que toda a natureza existe para nossa felicidade. 

 

6) Como analisa o impacto que a exibição de vídeos e matérias jornalísticas que 

abordam o meio ambiente pode causar na nossa sociedade, sobretudo sobre 

as futuras gerações? 

 

Resposta: Embora reconheça que os meios de comunicação social 

informem, não creio mais que nossa ação coletiva possa impedir uma grande 

catástrofe ambiental no futuro. Agora, creio que perdemos o controle das 

nossas ações sobre o ambiente. Estamos ultrapassando os limites de 

resiliência do planeta. Daqui em diante, quem cuidará de estabelecer o 

equilíbrio é a própria Terra. 

 

7) Acha válida a criação de produtos audiovisuais, como documentários, que 

visam alertar a população para os problemas que a natureza vem 

enfrentando? Por que? 

 

Resposta: Sim, acho válido porque informa as pessoas. Acho apenas que 

existe uma luta desigual entre aqueles que desejam proteger o Planeta e 

aqueles que desejam destruí-lo. 

 

8) De que forma analisa a relação entre áreas distintas (engenharia, direito, 

biologia, geografia, educação, etc), com os meios de informação e 

comunicação (tv, cinema, internet), a fim de criar medidas para tutelar e 

conservar os nossos recursos naturais? Como essa interdisciplinaridade 

tende a ser positivo para a sociedade e para a natureza? 

 

Resposta: Este é um grande problema. O mundo ocidental criou as 

disciplinas. Dividiu o mundo em partes e promoveu a especialização de cada 

parte. Assim, o conhecimento de cada parte vem se tornando profundo e se 
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afastando. Examinemos a medicina. Ela esquartejou o corpo humano e criou 

especialistas para cada uma das partes. O médico perdeu o conhecimento do 

todo e do corpo humano inserido no ambiente. Num mundo de 

conhecimentos verticalizados em profundidade, precisamos de estudiosos 

transdisciplinares que promovam o diálogo dos conhecimentos isolados. O 

problema é que os especialistas não veem com bons olhos a 

transdisciplinaridade. 

 

Aristides Arthur Soffiati Netto 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE DIREITO 
 

 

Questionário destinado como fonte de pesquisa para elaboração do TCC 

Graduando: Alexandre Valente Ferreira 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Alice de Carli 

 

Nome: Ana Patrícia Oliveira Rodrigues 

Formação/área de atuação: Graduanda em Direito (8º Período)/ Membro 

do Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito - UFF 

 

1) Como enxerga a importância de abordar temas que envolvam o meio 

ambiente perante a sociedade atual?  

 

Resposta: A abordagem de temas que envolvam o meio ambiente, além de 

essencial, é indispensável. Isto porque qualquer tema que envolva o meio 

ambiente diz respeito, automaticamente, à vida.  

A sociedade atual, sobretudo, vem se deparando com inúmeros 

obstáculos e problemas ambientais. Aqui no Brasil, por exemplo, nos 

deparamos recentemente com a escassez de água em grandes centros 

urbanos e o desastre ocorrido no município de Mariana-MG que gerou danos 

ambientais incalculáveis. Me questiono se a população brasileira tivesse 

enraizado em si uma consciência ambiental efetiva tais desastres teriam 

ocorrido. Penso que fatos como esses só ocorrem em locais onde não há 

uma postura ecológica nem dos governantes, sequer dos habitantes. Daí a 

importância de veicular temas ambientais à sociedade atual. É preciso 

estimular um raciocínio crítico concernente ao meio ambiente de modo que 

cada um perceba sua responsabilidade diante do meio ambiente e, 

consequentemente, incorpore a obrigação de vigiá-lo e cuidá-lo com vistas à 

preservação. 
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2) Quais formas acredita que possam contribuir para auxiliar na disseminação 

dos assuntos relacionados a natureza e a preservação de seus recursos 

naturais?  

 

Reposta: Acredito que qualquer meio de informação que consiga atingir um 

grande número de pessoas seja eficaz. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, 

destaco os meios midiáticos, sobretudo aqueles em massa, como TV e 

internet. 

 

3) Na sua opinião, o que a educação ambiental representa para a sociedade? 

  

Resposta: A educação ambiental representa, em minha opinião, um 

despertar social de que a natureza e o homem são um só ser e que por este 

motivo, o ser humano deve superar a ideia antropocêntrica de que seria o 

centro do universo e que este encontra-se subjugado a ele e perceber que é 

parte integrante. Sendo assim, se o Planeta encontra-se “doente”, o homem 

também.  

 

4)Fale um pouco sobre a força que a mídia e os meios de comunicação em 

geral possuem ao influenciar o comportamento das pessoas nos dias atuais. 

Acredita que estes meios têm a capacidade de exercer de fato, influência na 

sociedade? Se existe essa capacidade, como ela deveria ser trabalhada para 

contribuir em prol da natureza?  

 

Resposta: A mídia influencia diariamente no comportamento das pessoas. 

Através de seus veículos, é capaz de interferir no modo como as pessoas se 

alimentam, se vestem e até mesmo como pensam. Mas além dos populares, 

a mídia mostra-se capaz de influenciar também entidades públicas. À título de 

exemplificação, temos o caso da criação da Lei Carolina Dieckmann 

(12.737/2012) que tipificou os crimes informáticos, influenciado por um 

ocorrido com uma figura pública que foi altamente noticiado nos meios de 

comunicação, sobretudo na TV. O fato é que o Poder Legislativo viu-se 

obrigado a criar uma Lei regulando uma questão que talvez não fosse 
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considerada prioridade naquele momento, mas que diante de tamanha 

repercussão e consequente pressão popular, fez-se necessário. 

Podemos, também, relembrar o caso do Impeachment do ex-presidente 

Fernando Collor de Mello que embora tenha tido o apoio da mídia para 

eleger-se àquela época, foi retirado do poder com o auxílio dela. O que 

ressalta-se deste caso é que a  mudança de postura da mídia mostrou-se 

determinante para que a população se manifestasse e demonstrasse a 

insatisfação com o governo naquele momento, exercendo pressão e 

conduzindo ao afastamento do presidente. 

Com base em exemplos como esses, não restam dúvidas sobre a 

influência que a mídia exerce sobre a sociedade.  

Fica evidente que mídia detém inúmeros recursos capazes de influenciar 

as pessoas, sendo assim, ela deveria não apenas abrir espaço, mas como 

reservar sempre um canal voltado para a educação ambiental. Através 

desses canais, deveria promover programas educativos voltados aos 

telespectadores mirins, bem como jornais informativos voltados para os 

adultos. Ter como direcionamento, em ambos os canais, a educação 

ambiental adaptada aos diferentes públicos. 

 

5) Como acredita que a tecnologia da informação, através da divulgação da 

mídia de temas relacionados ao meio ambiente, pode estimular a educação 

ambiental e consequentemente,a preservação da natureza?  

 

Resposta: Ora, a tecnologia da informação dispõe de vastos recursos 

capazes de atrair a atenção de milhares e milhares de pessoas se atrelada à 

função de divulgação da mídia e o efeito que esta produz no dia-a-dia das 

pessoas. Sendo assim, havendo uma ampla divulgação e conscientização 

ambiental, a TI pode interferir, p. ex., no modo como as empresas vêem 

sendo geridas e propiciando um desenvolvimento que não conflite com bem-

estar ambiental. Isso significa dizer que a TI é instrumento essencial para 

proporcionar à sociedade, como um todo, novas perspectivas e novos 

modelos de gestão e táticas de crescimento que não sigam aquele velho 

modelo de exploração inconsequente.  
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6) Como analisa o impacto que a exibição de vídeos e matérias jornalísticas 

que abordam o meio ambiente pode causar na nossa sociedade, sobretudo 

sobre as futuras gerações?  

 

Resposta: As pessoas são atingidas diariamente por informações midiáticas 

e isto sem dúvidas interfere no modo como pensam e agem. Se tivermos uma 

mídia preocupada em influenciar positivamente tais pessoas com relação a 

questões ambientais, naturalmente iremos vivenciar uma mudança de 

comportamento social com relação ao meio ambiente também positiva. Se as 

populações passarem a ter mais contato com vídeos e matérias jornalísticas 

sobre educação ambiental, sobretudo as gerações mais novas, teremos uma 

sociedade mais informada e mais consciente. Automaticamente, 

observaremos mais ações no sentido de preservar a natureza, e mais 

responsabilidade ambiental. 

 

7) Acha válida a criação de produtos audiovisuais, como documentários, que 

visam alertar a população para os problemas que a natureza vem 

enfrentando? Por quê? 

 

Resposta: Produtos como estes são válidos e necessários. A sociedade em 

geral costuma impactar-se muito com produções audiovisuais e talvez este 

seja um dos meios mais eficazes de levar aos lares informações que alertem 

a população para os problemas ambientais. Além da simples informação, este 

é um veículo capaz de sugerir soluções e mudanças de posturas através da 

demonstração e divulgação de bons exemplos que existem pelo universo 

afora. Tendo em vista que produções audiovisuais não demandam grande 

custo às pessoas se veiculadas nos canais abertos, a capacidade de 

influenciar o maior número de pessoas pode mostrar ainda mais a eficácia 

destas produções. 

 

8) De que forma analisa a relação entre áreas distintas (engenharia, direito, 

biologia, geografia, educação, etc), com os meios de informação e 
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comunicação (tv, cinema, internet), a fim de criar medidas para tutelar e 

conservar os nossos recursos naturais? Como essa interdisciplinaridade 

tende a ser positivo para a sociedade e para a natureza?  

 

Resposta: O mundo globalizado exige esta interdisciplinariedade entre as 

inúmeras áreas do conhecimento que encontram-se interligadas e difundidas 

nos meios de informação e comunicação. Esta ligação e difusão é essencial 

para que consigamos analisar os problemas ambientais que hoje são 

multifacetados, ou seja, não se resumem a um problema ecológico, pois 

envolvem e evidenciam problemas econômicos, sociais e políticos, por 

exemplo. Se conseguirmos analisar as demandas ambientais em seus 

inúmeros aspectos e chegarmos a um denominador comum, a tendência é 

que as soluções encontradas beneficiem esses outros aspectos também. 

Então, com o auxílio dos meios de informação e comunicação que são 

capazes de nos mostrar e revelar quais são as multifacetas de cada questão 

problemática é que poderemos dar ênfase a cada uma delas e nos atentar 

aos seus detalhes e necessidades.  

 

Ana Patrícia Oliveira Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


