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Resumo: O presente artigo foi construído a partir de referências bibliográficas e 
documentais da criação do Plano Nacional da Juventude, e do Programa 
Nacional da Juventude, como uma estratégia do Órgão Gestor da Política 
Nacional de Educação Ambiental (MEC e MMA), do Estatuto da Juventude e de 
documentos vinculados a tratados e conferencias Internacionais, em especial a 
Agenda 21 Global – Artigo 25 e agenda 21 brasileira. Tem como finalidade a 
promoção de discussões formativas em direitos fundamentais e a educação 
ambiental,  transversalizadas a realidade do jovem, incluindo temas como meio 
ambiente, sociedade, direitos humanos, diversidade, saberes, tradições, 
formação educacional, profissional, política, modos de produção alternativos, 
espaços democráticos participativos. 
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Introdução: 
 
            A proposta deste artigo discorre sobre provocar o debate reflexivo sobre 

documentos planetários que estão voltados a defesa do meio ambiente como um 

direito humano fundamental, trazendo o papel das crianças e sobretudo dos 

jovens na promoção do desenvolvimento sustentável, como exposto na Agenda 

21 Global, no Artigo 25, seguidamente pela Agenda 21 brasileira, do Plano 

Nacional da Juventude e Meio Ambiente, juntamente a compromissos selados 

como um plano de ação para as pessoas e o planeta da Agenda 2013 (ONU), 

que indica 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, pautados pela 

sessão X do Estatuto da Juventude que traz em si os artigos 34, 35 e 36 que 

discorrem a respeito do direito do jovem à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente, 

sendo estes: 

Art. 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para a 
presente e as futuras gerações.  
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Art. 35. O Estado promoverá, em todos os níveis de ensino, a educação 
ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a 
sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente.  
Art. 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas 
públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá 
considerar:  
I – o estímulo e o fortalecimento de organizações, movimentos, redes 
e outros coletivos de juventude que atuem no âmbito das questões 
ambientais e em prol do desenvolvimento sustentável;  
II – o incentivo à participação dos jovens na elaboração das políticas 
públicas de meio ambiente;  
III – a criação de programas de educação ambiental destinados aos 
jovens; e  
IV – o incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de 
trabalho e renda que visem ao desenvolvimento sustentável nos 
âmbitos rural e urbano. Parágrafo único.  
A aplicação do disposto no inciso IV do caput deve observar a 
legislação específica sobre o direito à profissionalização e à proteção 
no trabalho dos adolescentes. (BRASIL, 2013) 

             Procura-se destacar a importância da oportunidade que se da ao dialogo 

concreto com as comunidades e projetos sociais quanto a real percepção da 

efetivação e violação de direitos humanos fundamentais (universais, indivisíveis 

e intransferíveis), previstos em Declarações, Convenções e Tratados 

Internacionais, e nacionalmente em mecanismos vinculados a Constituição 

Brasileira de 1988. Deve-se também destacar a importância dos projetos de 

extensão dentro das universidades que possibilitam à formação acadêmica a 

diversidade de acesso a conhecimentos e saberes acerca dos direitos 

socioambientais e da juventude. Juventude(s), é a população Brasileira entre 15 

e 29 anos, é estratégica para o desenvolvimento sustentável e, desde 1992, está 

prevista no capítulo 25 da Agenda 21 Global: A infância e a juventude no 

desenvolvimento sustentável. De acordo com este capítulo  

“[...] a juventude de todas as partes do mundo participe ativamente em 
todos os níveis pertinentes dos processos de tomada de decisões, pois 
eles afetam sua vida atual e têm repercussões em seu futuro. Além de 
sua contribuição intelectual e capacidade de mobilizar apoio, os jovens 
trazem perspectivas peculiares que devem ser levadas em 
consideração.” (BRASIL, 2017)  

             De acordo com ações e objetivos propostos pela Agenda 21 em nível 

internacional e desdobramentos na Agenda 21 Brasileira, são de modo a apoiar 

a promoção e criação de mecanismos para que haja a representação juvenil e 

adotar iniciativas destinadas a reduzir as atuais taxas de desemprego dos 

jovens. Assim, o governo Brasileiro foi impulsionado pelas Nações Unidas a criar 

a Coordenação de Juventude em 2013, implementando o Plano Nacional de 



 

Juventude e Meio Ambiente (PNJMA) no Ministério do Meio Ambiente, instituído 

pela Portaria Interministerial nº 390, de 18 de novembro de 2015, que ficou em 

consulta pública de 12 de agosto a 30 de novembro de 2015. O PNJMA é 

orientado pelos princípios do Estatuto da Juventude, lei brasileira aprovada em 

2013, que garante aos Jovens o direito à Sustentabilidade e ao Meio Ambiente. 

(BRASIL, 2017) A Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 que institui o Estatuto 

da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 

políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE. 

Esta Lei e as políticas públicas de juventude são regidos pelos seguintes 

princípios: promoção da autonomia e emancipação dos jovens; valorização e 

promoção da participação social e política, de forma direta e por meio de suas 

representações; promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento 

do País; reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, 

geracionais e singulares; promoção do bem-estar, da experimentação e do 

desenvolvimento integral do jovem; respeito à identidade e à diversidade 

individual e coletiva da juventude; promoção da vida segura, da cultura da paz, 

da solidariedade e da não discriminação; e valorização do diálogo e convívio do 

jovem com as demais gerações. (BRASIL, 2013) 

 

A importância do debate e ação transversal dos direitos humanos e 

educação ambiental  

             A educação ambiental tem sua importância refletida no cotidiano da 

comunidade, pois quando esta recebe uma educação de qualidade desde seus 

anos iniciais pode-se perceber em seus atos mais corriqueiros. Aqui, 

aproximamos também, a compreensão de que a educação ambiental como 

educação científica passa a compreender um processo diferente do padrão de 

banalização dessa prática ao longo dos anos, mesmo com os avanços 

legislativos e dos estudos e saberes fundamentados.  

Para Medeiros e Bellini (2001 apud Moran, 1977; 1998), a educação ambiental 

destaca-se pelo espaço que permite pensar e repensar as diversas relações 



 

entre o ser humano e conhecimento, ser humano e natureza, tomados na sua 

pela complexidade. Considerando que  

[...] o processo educativo aborda diversidades biológicas, psicológicas, 
epistemológicas sociais, culturais, etc, em outras palavras”, quer 
“conhecer conhecimentos” em áreas de fronteiras com outras ciências, 
porém indo além das chamadas ciências da educação que substituem 
a ética da compreensão pela ética da normalidade. (MEDEIROS E 
BELLINI, 2001, p. 4)  

 

             Essa complexidade permite entender a importância do envolvimento 

ativo do protagonismo infanto-juvenil nas tomadas de decisões no que se refere 

à proteção do meio ambiente, fomento do desenvolvimento social, cultural, 

econômico e tecnológico, de respeito as diversidades e saberes tradicionais e 

geracionais, bem como, quanto a implementação das políticas ambientais locais 

e de sua necessária intersetorialidade com o conjunto das políticas públicas. 

O desenvolvimento de oficinas/ações socioambientais interativas, observa o 

perfil dos participantes, demandas, protagonismos construídos, com subsídios e 

dinâmicas metodológicas planejadas e executadas subsidiadas nos 

fundamentos da educação em direitos humanos e ambientais, destacando-se 

das diretrizes nacionais para a Educação em Direitos Humanos, de 2012, art. 5º: 

A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a 

formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos 

Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, 

econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. 

(BRASIL, 2012).  

             É fundamental aderir ao conhecimento quanto a Agenda 2030, um plano 

que entrou em vigou a partir de 2015 com o consenso de líderes mundiais. Tem 

como planejamento o desenvolvimento sustentável, ao que remete sobre o meio 

ambiente, particularizando cada item dos 17 objetivos. Outro procedimento para 

aderir ao processo mundial em busca da sustentabilidade é fazer uma análise 

comparativa aos propósitos iniciais da Agenda 21 Global e Brasileira, resultado 

da Conferencia Mundial para o meio Ambiente realizada em 1992, no Rio de 

Janeiro, a ECO 92, afim de apontar os avanços e limites das metas desejadas e 

cumpridas por Estados e sociedade civil, com intuito de refletir as necessidades 

de um ambiente ecologicamente equilibrado, um direito fundamental, garantido 



 

pela Constituição Federal, art. 225, para o bem-estar da população e uma vida 

digna a futuras gerações. Torna-se cada vez mais relevante e significativo assim, 

a participação dos jovens na luta pela defesa e garantia universal dos direitos 

humanos, dentre eles, na proteção dos recursos naturais para presentes e 

futuras gerações. Pois, é na juventude(s), sobretudo, que o risco fica mais 

evidente de modo agudo, mas também é através da participação dos mesmos 

que podem estar as novas formas de enfrentamento da condição posta. Os 

jovens vêm tendo papel de destaque na redução de emissões de gases de efeito 

estufa, na adaptação à mudança do clima e nas negociações internacionais 

sobre o tema, como destacado pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo 

Sander e Roesler (2018, p. 119) “[...] a juventude não pode ser considerada 

apenas como uma fase/período de transição para a vida adulta, mas como um 

momento presente, fundamental para definir a vida adulta.”  

            Podemos destacar também uma questão levantada por Loureiro (2019, 

p. 50) que diz 

É preciso evidentemente considerar os arranjos e limites institucionais 

do espaço em que a educação ambiental ocorre. Um movimento social, 

por exemplo, possui maior liberdade nessa construção do que uma 

escola ou um projeto vinculado ao licenciamento, por ser uma 

organização coletiva autônoma que se coloca exatamente no lugar de 

questionamento do instituído, buscando superações variadas. Mesmo 

assim, é orientada em função de seus objetivos políticos e sua 

organização, que precisam ser conhecidas para evitar falsas 

expectativas.  

(...) A educação ambiental não é qualquer coisa que se quer fazer e 

nem pode tudo alcançar. Nem por isso perde seu encanto – e é 

indiscutivelmente prenhe de potencialidades que inspiram esperanças 

e a convicção de que devemos continuar lutando por seu 

reconhecimento como direito e obrigatoriedade como política pública 

universal. (LOUREIRO, 2019) 

 

Considerações Finais 

            A ampliação dos espaços participativos, de protagonismos e de inserção 

dos jovens em ações socioambientais se traduz em um grande desafio e de luta 

para as ações formativas curriculares e complementares, em todos os níveis de 

ensino e modalidades – formal e informal. E, que passam a subsidiar as ações 

dos projetos de extensão aqui compromissados com a ampliação de 



 

oportunidades de participação de jovens na gestão ambiental, no debate 

reflexivo voltado a práticas de produção e consumo sustentáveis, no necessário 

e possível enfrentamento coletivo da injustiça ambiental, dentre outras iniciativas 

e atitudes individuais e coletivas em defesa do direito humano ao meio ambiente 

e ao desenvolvimento com sustentabilidade.  

             A urgência que se tem pela qualidade da educação ambiental está 

exposta nos números e fatos recorrentes, e com isso podendo afirmar que  

Somos a primeira espécie que efetivamente conseguiu não só produzir 

extinções em massa na natureza, mas universalizar um modo de 

produção que coloca como possibilidade concreta o nosso fim no 

planeta. Não se trata do fim do planeta, mas de nossa existência e de 

outras espécies que coabitam a Terra conosco. (LOUREIRO, 2019 

p.37) 

             No decorrer das pesquisas nos deparamos com uma reportagem do site 

Conexão Planeta, que trava sobre uma garota sueca, Greta Thumberg, que aos 

16 anos boicotava suas aulas de sexta-feira em prol de um protesto pela 

preservação ambiental, hoje já são centenas de jovens que junto com ela vao 

todas as sextas para frente do parlamento sueco e levantam cartazes com frases 

como “Estamos fazendo isso porque vocês adultos estão nem ai para o nosso 

futuro.” Esse movimento hoje é conhecido como Fridays for Future (Sextas-feiras 

pelo futuro) e tem comovido jovens do mundo todo, inclusive brasileiros que já 

se organizam para começar seus movimentos aqui no pais. Jovens que não 

querem apenas serem ouvidos, mas sim terem suas pautas consideradas. Greta 

se tornou referência internacional quando o assunto são as questões ambientais, 

foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e conseguiu que a União Europeia se 

comprometesse a investir 1 trilhão em ações com as mudanças climáticas. Esses 

jovens chegaram a conclusão de que o mundo não pode mais esperar, com o 

avanço exacerbado do aquecimento global é hora de tomar atitudes que pelo 

menos minimize os estragos futuros gerados por essa crise ambiental (GEILING, 

2019). A partir disto, a UNIOESTE no conjunto de atividades de estudos, 

pesquisa e extensão passa a ser um importante ator social de incentivo e 

promoção sobre os direitos dos jovens e meio ambiente, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável. Bem como da execução em cooperação do 

Estatuto da Juventude e do Plano Nacional da Juventude e Meio Ambiente. Uma 



 

nova proposta do programa é a discussão com o tema A Infância e Juventude 

na promoção do desenvolvimento sustentável: concepções, direitos e desafios 

emergentes das Agendas 21 Global, Agenda 21 Nacional, Agenda 2030 e Plano 

Nacional de Juventude e Meio Ambiente. 
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