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Simpósio: 13 - 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS E 
EFETIVAÇÃO DA TUTELA AMBIENTAL 
 
RESUMO: O sistema capitalista que vivemos nos trouxe um grande aceleramento de indústrias 
e proporcionou o crescimento da produção e do consumo, essa realidade desencadeou grandes 
problemas ambientais e diversas formas de poluição. Diante disso, mudanças na forma de 
produzir bens de consumo se tornam necessárias. A Educação Ambiental é uma dessas políticas 
públicas que surge com o objetivo de despertar a consciência sobre os problemas ambientais 
consequentes das atividades humanas. Sendo assim, o ambiente escolar possui grande 
importância para a relação de cidadãos conscientes e críticos, desenvolvendo um espírito 
cooperativo e comprometido com o futuro do planeta.  A escola é um local adequado para 
discutir relações pedagógicas, onde reproduzem as regras de convívios sociais e, portanto, um 
local propício para a criação de novos paradigmas. Esses paradigmas têm como objetivo 
integrar a população na responsabilidade ambiental voltadas à conscientização do problema e 
como a Educação Ambiental poderá ser uma ação para ajudar a resolvê-lo. Sabemos que a 
educação ambiental não tem que estar restrita ao ambiente escolar, mas reconhecemos que o 
sistema escolar é um grande aliado na educação ambiental. Há práticas educativas e ações 
pedagógicas são altamente fragmentadas e descontextualizadas da comunidade. Existe, em 
alguns casos, uma grande contradição entre o discurso e a prática do educador.  A educação 
ambiental, na sua concepção mais ampla, é a formação de uma consciência cidadã planetária, e 
busca resgatar o sentimento de pertença dos educandos ao sistema planetário, como integrante 
da natureza. Nesse sentido, a Educação Ambiental não deve restringir-se em apenas passar o 
conteúdo, se a intenção é formar pensadores críticos e reflexivos.  Para que a educação 
ambiental atinja seus objetivos, no ambiente escolar tem que haver planejamento de 
alfabetização e conscientização ecológica. Além de incorporar a educação ambiental na matriz 
curricular, a busca pelo desenvolvimento sustentável também passa por ações do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo. No Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, no início de julho 
foi sancionada uma lei que proíbe canudos de plástico, e quem descumprir a medida está sujeito 
à multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), e obriga fornecedores a distribuírem apenas canudos 
biodegradáveis ou recicláveis individualmente. O objetivo desta pesquisa é identificar quais são 
as práticas pedagógicas aplicadas no ambiente escolar, com o objetivo de mudar hábitos e 
conscientizar a população de sua responsabilidade para com o Meio Ambiente. Para tanto, 
recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa justifica-se em razão da 
necessidade de conscientizar a população para que não só o Direito seja imperativo exigindo 



mudanças de comportamento, mas a própria comunidade se envolva em ações que preservem 
o Meio Ambiente, reconhecidamente um Direito Humano Fundamental. 
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