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1 INTRODUÇÃO  

  

 Este estudo tem por objetivo refletir acerca do papel da escola na formação da 

consciência ambiental dos alunos e na promoção da sustentabilidade, visto que atualmente os 

temas referentes ao meio ambiente e à preservação ambiental são fundamentais e devem ser 

abordados desde a formação inicial do estudante. Nesse sentido, cabe salientar que a própria 

Lei de Diretrizes e Bases (1996) prevê que a educação ambiental esteja incluída nos 

conteúdos escolares obrigatórios.  

 A sustentabilidade é entendida como um conjunto de práticas que visam a preservação 

do meio ambiente.Pode ser entendida, de acordo com Oliveira (2015), como “buscar um 

“novo modelo econômico” capaz de assegurar a preservação do espaço ecológico que 

responde pela continuidade da vida humana [...]”.  

 Não se trata simplesmente de ensinar que se deve preservar o meio ambiente. O papel 

da escola consiste no estímulo de práticas reflexivas que levem a compreensão da necessidade 

de consciência ambiental. É fazer entender que todas as atitudes erradas de hoje terão um 

reflexo no futuro.  

Através de iniciativas que visem o desenvolvimento pleno da consciência ambiental, a 

escola é capaz de ser a grande incentivadora de atitudes sustentáveis. Essa consciência deve 

começar em casa e já na Educação Infantil. É necessário que as crianças, conforme afirmam 

os PCNs (2006, p. 18), “compreendam as repercussões das ações humanas nesse mundo e 
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sejam incentivadas em atitudes de preservação e respeito à biodiversidade”. Desse modo, 

promove-se a compreensão de que o ser humano faz parte da natureza, devendo respeitá-la e 

preservá-la como forma de respeito a si próprio.  

 Os meios de comunicação mostram todos os dias problemas relacionados ao meio 

ambiente. Florestas são desmatadas para a utilização da terra na agricultura e para a 

comercialização da madeira, com isso diversas espécies animais e vegetais estão sendo 

extintas. Além disso, a água tem sido o grande foco das discussões. Em alguns lugares, 

populações sofrem com o excesso de chuvas e, consequentemente, as enchentes que destroem 

casas e matam pessoas. Por outro lado, há muitos locais onde a escassez de água está 

prejudicando a vida de milhares de pessoas. Isso é reflexo da falta de cuidado com a natureza 

ao longo dos anos. 

A partir do entendimento da importância da educação ambiental e da valorização do 

espaço social, esta pesquisa objetiva refletir acerca do papel da escola na promoção da 

sustentabilidade. 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 A metodologia empregada na elaboração deste estudo consiste em uma pesquisa 

bibliográfica, embasada em referências como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em Boff (2012), entre outros.  

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida principalmente a partir de livros e artigos 

científicos. Tendo como principal vantagem o fato de permitir ao investigador a cobertura de 

uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 

Torna-se cada vez mais importante a partir do momento em que o problema de pesquisa 

requer dados muito dispersos pelo espaço (GIL, 2008).  

  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 É necessário que se compreenda a relação de causa e efeito que há em todas as ações 

humanas. Anos e anos de desmatamento, queimadas e falta de preservação da água não 

poderiam resultar em nada além do que o que tem se visto no cenário nacional. De acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, dois grandes 

problemas do Brasil são a degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade. Ficam 

claras aqui as consequências causadas por tanta depredação ambiental.  

 Nesse sentido, é inevitável pensar em um modo de conscientização por parte da 

população. Há campanhas e propagandas que promovem o cuidado com o meio ambiente, 



 

com a água, com a produção de lixo, etc. No entanto, nada pode ser mais eficaz do que a 

escola agindo diretamente na promoção de práticas como a separação e a reutilização do lixo, 

a economia de água e de materiais, preservação animal e vegetal. 

 Jacobi (2003, p. 191) afirma que “refletir sobre a complexidade ambiental abre uma 

estimulante oportunidade para compreender a gestação de novos atores sociais que se 

mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo educativo articulado”. Esses 

atores sociais a que o autor se refere são os estudantes que frequentam as escolas brasileiras e 

que vivem, convivem e agem em sociedade. Portanto, são plenamente capazes de mudar suas 

práticas se forem estimulados. Essa mudança de consciência e de atitude refletir-se-á no meio 

ambiente e na vida humana das gerações que virão.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 A escola tem assumido, ao longo dos anos, um papel cada vez mais fundamental na 

formação pessoal e social dos indivíduos. Nesse sentido, fica totalmente claro que, através 

dela, ocorrem o entendimento e a conscientização da necessidade de mudança de postura 

frente aos problemas do mundo. 

 Quando a escola encara esse desafio, mais do que criar consciências sustentáveis, ela 

está promovendo a vida humana, pois, conforme salienta Boff (2012), a sustentabilidade visa 

a continuidade da vida humana através de ações que atendam às necessidades dessa e das 

próximas gerações sem perder de vista a capacidade de manutenção e até de enriquecimento 

dos recursos naturais.  

 A tarefa não é fácil, pois vive-se cada vez mais diante do consumismo, da facilidade 

de acesso a bens de consumo que produzem quantidades exorbitantes de lixo. O acesso à 

tecnologia gera também à desvalorização e a fugacidade das coisas. Tudo passa muito rápido, 

os objetos eletrônicos são substituídos quase que ao mesmo tempo em que são adquiridos, a 

mídia estimula dia após dia o “ter” por meio de comerciais atrativos.  

A escola, porém, com uma equipe bem qualificada e preparada, e com uma estratégia 

pedagógica voltada para encarar os desafios do mundo moderno, ainda é o meio mais eficaz 

de promover a preservação do meio ambiente, a valorização da vida e a preocupação do ser 

humano para com ele mesmo e para com seus semelhantes. 
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