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O art. 225, da Constituição Federal, dispõe que incumbe ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

igualmente para as futuras gerações, numa clara valorização da solidariedade 

intergeracional.  

É o retrato do famoso princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, “o 

desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das 

futuras gerações de atender suas próprias necessidades”, fruto dos trabalhos 

desenvolvidos pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, 

conhecido como “Nosso Futuro Comum” ou Relatório Brundtland, de 1987. 

Ocorre que a preservação ambiental passa, antes, sem dúvida, por um processo de 

aquisição de consciência e isso se dá por meio da educação. Desde 1981, a Lei 6.938, em 

seu art. 2º, inc. X, prevê a educação ambiental como necessária para assegurar a qualidade 

ambiental propícia à vida. 

Não por acaso, a Constituição Federal em seu art. 225, §1º, inc. VI, ordena a 

educação ambiental e por essa razão vigora no Brasil, desde 1999, a Lei 9.795, que trata 

da Política Nacional de Educação Ambiental.  

O art. 3º, da referida lei, é amplíssimo e tem como destinatários além do Poder 

Público, a quem incumbe o dever de definir políticas públicas ambientais; as instituições 

educativas do país, em todos os seus níveis; os órgãos integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente – SISNAMA; também, os meios de comunicação de massa, que devem 

colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e incorporar a 



dimensão ambiental em sua programação; as empresas; as entidades de classe e as 

instituições públicas e privadas, as quais devem promover programas destinados à 

capacitação dos seus colaboradores e evidenciar as repercussões ambientais do processo 

produtivo adotado; assim como a sociedade como um todo, imputando à coletividade e a 

cada um de nós, individualmente, atuação voltada à prevenção. 

O problema é que aprender a preservar e proteger o meio ambiente já não pode 

ser tido como um processo educacional paulatino e progressivo, à eterna espera de 

atitudes, ações concretas e escolhas conscientes, porque, na atualidade, trata-se de uma 

pauta de urgência.  

Isso porque, a título de exemplo, “as emissões globais de dióxido de carbono 

(CO2) relacionadas à energia aumentaram 6% em 2021, atingindo a marca de 36,3 

bilhões de toneladas, um aumento de 2 bilhões de toneladas, o nível mais alto já 

registrado. (...) A alta foi puxada principalmente pela queima de carvão, beneficiada pela 

retomada da atividade econômica pós-pandemia em alguns dos principais mercados 

energéticos do mundo, especialmente China e Índia”. (CLIMAINFO, 2022). 

Como pontuou o Observatório do Clima, analisando o último relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU “para que a humanidade tenha 

uma chance de pelo menos 50% de estabilizar o aquecimento global em 1,5 ºC acima dos 

níveis pré-industriais, como determina o Acordo de Paris, as emissões globais de gases 

de efeito estufa precisam atingir seu pico entre 2020 e 2025 e cair 43% até 2030. Só que 

desde 2010 elas cresceram 12%” (ANGELO, 2022). 

Não fosse isso, o Banco Mundial, em seu relatório Groundswell, do final de 2021, 

alertou que até 2050 em torno de 216 milhões de pessoas devem mudar de local em razão 

de condições climáticas desfavoráveis. (OLIVEIRA, 2021). 

São os denominados “refugiados climáticos”.  

É interessante notar que uma pesquisa realizada pela CNDL e o SPC Brasil (2019, 

p. 8; 30) apurou que embora os consumidores entendam que cada um deve fazer a sua 

parte para preservar o planeta, nove em cada dez se ressentem da falta de campanhas e 

iniciativas que incentivem o consumo consciente/sustentável, isso porque predomina 

entre eles uma ideia de responsabilidade coletiva na relação entre o consumo e o futuro 

da Terra, de modo que ações ambientais adotadas por uns servem como modelo de 

referência às ações dos demais, incentivando uns aos outros nas práticas que valorizam o 

consumo consciente no dia a dia, em razão de um senso de pertencimento comunitário.  



 Então, enquanto ficamos reticentes em individualmente adotarmos efetivamente 

atitudes concretas, práticas, engajadoras e ambientalmente significativas, dando pouca 

importância aos avisos dos cientistas, esquecemos que em meio a “toda essa fumaça” 

estão as nossas crianças e adolescentes na qualidade de “futuras gerações”, afinal há quase 

quatro décadas estamos falando sobre desenvolvimento sustentável e apregoando 

discursos pedagógicos ambientais. 

Só que ao revés dessas crianças e adolescentes receberem as condições ambientais 

dignas, como lhes fora prometido, elas estão refletindo e pensando soluções para os 

problemas ambientais urgentes que terão que enfrentar. Sim, estão. Elas estão 

preocupadas. 

Digo isso, porque tive recentemente a oportunidade de visitar a Science Fair 

promovida pela escola do meu filho, onde ele e todos os seus colegas, de diversas idades, 

apresentaram painéis com informações a respeito de como os resíduos têxteis, 

eletroeletrônicos, plásticos, como a produção de carne, o excesso de consumismo, entre 

outras questões, geram irreversíveis desequilíbrios ambientais, danos à saúde humana e 

animais, perda da biodiversidade. Toda a temática era direcionada ao meio ambiente e ao 

grave problema das emissões do CO2. 

De forma simples, porém certeira, demonstram graficamente os grandes 

poluidores ambientais; reconheceram com base no que as suas escolhas devem ser 

direcionadas, a exemplo de tecidos de origem orgânica como algodão ao revés de tecidos 

como poliéster derivado do petróleo, que leva cerca de 400 anos para se decompor; 

apontaram soluções, como a formulação de uma nova alternativa de plástico 

biodegradável; tiveram ideias; discutiram a importância da economia colaborativa e da 

economia circular, elogiando a iniciativa, por exemplo, da Coca-Cola, com suas 

embalagens retornáveis.  

Dominaram conceitos que adultos 

desconhecem. Estavam convictos na 

defesa dos seus trabalhos e plenamente 

cientes de que é preciso ter ações tanto 

para preservar o meio ambiente, mas 

sobretudo encontrar soluções para os 

problemas criados e ignorados pelas 

gerações que lhes precederam.  



Juro que saí de lá reflexiva e com sentimentos em conflito, um misto de orgulho 

e tristeza em relação a essa geração incrível e, tendo ouvido atentamente os seus 

discursos, com tanta clareza para gente tão pequena, percebi duas coisas: a primeira, eles 

já estão buscando (e certamente o farão ao longo da vida) soluções para os problemas que 

não criaram; a segunda, eles serão, felizmente, os novos empreendedores, industrialistas, 

investidores, líderes e consumidores.  

 Não há dúvida que governos, empresas, organismos internacionais devem 

empenhar todos seus esforços para responsavelmente diminuir os danos ambientais e 

restaurar a capacidade do nosso planeta, mas tanto eu, quanto você, temos a nossa parte 

para cumprir, porque “em meio a tanta fumaça” estejamos certos: as gerações futuras já 

estão entre nós.  
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