SOCIEDADE & AMBIENTE

Site: www.aipan.org.br
Fone: (55) 3333-0256

Educação ambiental:
de que estamos falando?
Em contextos de crise ambiental
resultante do
comportamento humano, cabe
perguntar: o que temos feito
para mitigar os impactos no
meio ambiente? É um problema de Direito ou de Educação
Ambiental para a sustentabilidade? Parece que a resposta deve
ser no sentido de mudar comportamentos e, portanto, de
educação para a sustentabilidade. Temos no Brasil, uma Lei que
dispõe sobre a educação ambiental, a Lei nº 9.795/99.
Em seu artigo 9º, ela dispõe
que a educação ambiental deve
ser desenvolvida nas escolas e
na sociedade, ou seja, na educação formal em todos os níveis
e informal, ou seja, na sociedade como um todo. A efetivação
nas escolas é realidade, já na
sociedade surgem dúvidas.
As crianças rapidamente absorvem as informações, se comprometem e querem cuidar do

ambiente, desde a casa e nos
espaços que circula. Mas parece que com o passar do tempo,
aquela criança que se importava tanto com o meio ambiente,
já não se importa tanto assim.
O que acontece no caminho?
Investir em educação ambiental é uma necessidade, pois
é do nosso futuro e das próximas gerações que estamos falando. O art. 225 da Constituição Federal dispõe que "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".
O dever não é apenas do
ente público, é de todos nós, a
coletividade. As escolas em regra fazem sua parte, mas precisam de apoio mais claro, investir mais em educação ambiental. A escola ensina os alunos, forma cidadãos. No entan-

to, toda essa missão que atribuímos às escolas, não devem
ficar apenas entre os muros
das mesmas. Os alunos precisam estar conscientes e preparados para continuar com
a execução de tudo o que
aprendem em espaços externos à escola, especialmente
nas suas casas, nas nossas
casas. A coletividade referida
na Constituição Federal, refere-se a cada um de nós e nas
nossas relações.
Neste sentido, a Educação
Ambiental para cuidar do Planeta, é missão da escola também, que ensina os alunos
desde criança a ter essa consciência da sustentabilidade,
mas não poderá prescindir da
mudança de comportamento
de cada um de nós, como condição para a preservação da
vida e do bem-estar para as
futuras gerações.
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