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Simpósio: DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO E 

PEDAGÓGICO 

 

RESUMO: O Direito Ambiental, a tipificação penal de crimes ambientais, a ação fiscalizadora 

dos orgãos do Estado e todas as medidas públicas de combate a degradação do meio ambiente 

não são suficientes sem a participação consciente da sociedade na preservação do meio 

ambiente. A efetivação de um meio ambiente de qualidade depende circunstancialmente da 

mudança de costumes e valores sociais. Desta forma, a preservação do meio ambiente requer a 

mudança cultural da sociedade, estabelecendo um padrão de comportamento voltado para a 

prática de respeito ao ambiente em que se vive, desde as condutas mais simples, como não jogar 

um papel na rua, até a realização da coleta seletiva dos resíduos domésticos, a reciclagem de 

materiais, a conscientização do não uso indiscriminado de produtos descartáveis, entre outras 

ações. O termo cultura representa um conjunto de crenças, valores, práticas, costumes e hábitos 

adquiridos pelo ser humano na vida diária em sociedade, apreendidos de geração em geração, 

resultante de um processo adaptativo e acumulativo de conhecimentos ao longo dos tempos. A 

palavra cultura representa, ao mesmo tempo, o que já foi explorado e produzido pelo homem, 

e o que se deve ensinar as gerações mais novas para que elas reproduzam a vida em sociedade. 

Cultura é, portanto, "a dimensão histórica, social e grupal, da vida humana em sociedade" 

(NUNES, 2017) A mudança cultural da sociedade sobre seus valores sociais somente acontece 

por meio da educação. O Artigo 225, VI, da Constituição Federal estabeleceu a necessidade de 

promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente, de forma a construir um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, essencial à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Portanto, a 

Constituição Federal considerou a educação ambiental como um instrumento de efetivação do 

Direito Ambiental, que deve ser realizado por meio de políticas públicas instituídas pelo Estado. 

O Direito Ambiental impõe punições aos que desrespeitam as normas estabelecidas. Mas, o 

Direito sozinho não consegue impor uma realidade distinta, é preciso uma mudança no estilo 

de vida, por meio do estabelecimento de uma nova cultura de comprometimento da tutela 

ambiental. O presente estudo tem como objetivo mostrar a importancia da educação ambiental 

para a proteção do meio ambiente, mostrando que os resultados esperados serão atingidos 

quando a sociedade compreender o valor da preservação como elemento integrante da sua 

cultura. A pesquisa usa o método dogmático jurídico na fundamentação do referencial teórico, 

com base na pesquisa bibliográfica. 
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