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É um ramo da educação cujo objetivo é a 
disseminação do conhecimento sobre o 
ambiente, a fim de ajudar à sua 
preservação e utilização sustentável 
dos seus recursos. É uma metodologia 
de análise que surge a partir do crescente 
interesse do homem em assuntos como o 
ambiente devido às grandes catástrofes 
naturais que têm assolado o mundo nas 
últimas décadas.  
 
No Brasil a Educação ambiental assume 
uma perspectiva mais abrangente, não 
restringindo seu olhar à proteção e uso 
sustentável de recursos naturais, mas 
incorporando fortemente a proposta de 
construção de sociedades 
sustentáveis. Mais do que um segmento 
da educação, a educação em sua 
complexidade e completude! 
 
A Educação ambiental tornou-se lei em 
27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – 
Lei da Educação Ambiental, em seu Art. 
2° afirma: "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. Ela visa despertar em todos a 
consciência de que o ser humano é parte 
do meio ambiente. Ela tenta superar a 
visão antropocêntrica, que fez com que o 
homem se sentisse sempre o centro de 
tudo esquecendo a importância da 
natureza, da qual é parte integrante [1].  
 
Conforme a Lei no 9.795, de 27 de abril 
de 1999, os objetivos fundamentais da 
educação ambiental, são: 
 
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;  
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 [1]. 
 
A Licenciar ambiental, realiza diversos 
projetos, cursos e palestras voltados 
para a Educação ambiental, objetivando 
a disseminação de conhecimentos sobre 
o ambiente, a fim de auxiliar em sua 
preservação, e mostrar que é possível 
utilizar nossos recursos naturais de 
forma sustentável. 
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