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RESUMO 

Esta pesquisa científica tem por objetivo apresentar informações diferenciadas sobre a 
educação agro-ambiental. O foco principal da investigação epistemológica são os princípios 
inseridos nos documentos oficiais internacionais e pátrios com vieses agro-ambientais. A 
metodologia aplicada foi a hermenêutica compreensivo-normativa dos textos: Conferência da 
ONU sobre Educação Ambiental, Agenda 21, Carta da Terra, Estatuto da Terra e a 
Constituição Federal Brasileira de  1988. Os resultados colhidos apontam que os princípios 
não devem ser utilizados apenas nas fases iniciais de uma atividade agro-ambiental, mas em 
todas as etapas. Conclui-se, assim, que os princípios são elementos necessários e 
imprescindíveis para uma gestão agro-ecológica sustentável. 

Palavras-chave: educação agro-ambiental; princípios; gestão. 

ABSTRACT 

This research aims to present diversified information on agro-environmental education. The 
epistemological investigation focuses on principles found  in national and international official 
papers with agro-environmental foundation. The comprehensive-normative hermeutics was 
the  methodology applied in the study of the texts: ONU Conference on Environmental 
Education, Agenda 21, the Earth’s Document,  and the Earth’s Laws, and the Brazilian 
Federal Constitution of 1988. The results obtained point that the principles should be used in 
all phases rather than in early stages of an agro-environmental activity only. It has been 
concluded that the principles are essential elements to a sustainable agro-ecological 
management. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Pode parecer paradoxal, mas a educação agro-ambiental brasileira, embora muito explicada, 
é pouco compreendida. Talvez, por falta de um olhar diferenciado que considere as 
características intrínsecas aos princípios contidos nos documentos internacionais e nacionais 
relevantes em matéria agro-ambiental. 

Os princípios não vêm sendo bem compreendidos nas sociedades modernas ou “pós-
modernas”, em face dos Documentos agro-ambientais serem interpretados de forma 



 

aligeirada e, no momento posterior da realização da atividade teórica ou prática, serem 
rapidamente descartados. 

O processo de deterioração e degradação ambiental é decorrente de ações naturais e 
antrópicas, respectivamente. Todavia, a aceleração das atividades humanas predatórias em 
determinada região vem acontecendo em altíssima velocidade, ocasionando prejuízos 
diversos aos seres vivos e aos recursos naturais, sendo, em parte, causada pela não 
aplicação dos princípios, nas atividades teórico/práticas do espaço agro-ambiental. 

Assim, pautando-se nas informações preliminares acima e acostando-se em um viés 
interdisciplinar, abordar-se-á o problema da educação agro-ambiental brasileira. 

Ainda que pareça óbvio, é nos princípios educacionais que está o “ponto de partida” da 
compreensão da problemática, sobretudo, se a sociedade puder receber as informações em 
uma relação dialógica. 

Por outro lado, os princípios educacionais são necessários, porém a educação agro-
ambiental necessita de clarividência dos aspectos jurídicos e de sua gênese histórico-
normativa, além  da inserção social.   

 

2 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A expressão educação ambiental foi debatida, em 1977, na Conferência Intergovernamental 
de Tblise – Geórgia/CEI, patrocinada pela UNESCO, em parceria com o PNUMA, sendo este 
um importante passo para a compreensão dessa “rica dimensão”. Nesse evento foram 
definidos objetivos, princípios, estratégias e recomendações com o escopo de ampliar a 
compreensão da educação ambiental em todos os continentes terrestres. 

Após dez anos da Convenção de Tblise, em 1987, a UNESCO promoveu em  Moscou a 
Conferência Internacional sobre Educação e Formação Ambiental. Nesse evento, foram 
discutidas estratégias internacionais para ações na esfera da Educação Ambiental. Essas 
diretrizes estratégicas serviram de orientação aos diversos países, inclusive ao Brasil. 

A Conferência de Tblise definiu alguns princípios norteadores da Educação Ambiental. Eis a 
seguir uma síntese dos princípios descritos:  

Considerar o meio ambiente em sua totalidade: em seus aspectos natural, tecnológico, 
social, econômico, político, histórico, cultural, técnico, moral, ético e estético; construir um 
processo permanente e contínuo, durante todas as fases do ensino formal, desde o início da 
educação infantil; aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 
cada área, de modo a que se consiga uma perspectiva global da questão ambiental; 
examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e 
internacional; considerar explicitamente os problemas ambientais nos planos de 
desenvolvimento e crescimento; ressaltar a complexidade dos problemas ambientais e, em 
conseqüência, a necessidade de se desenvolver o sentido crítico e as atitudes necessárias 
para resolvê-los. 



 

Do ponto de vista interno, a Carta Brasileira para a Educação Ambiental, organizada pelo 
Ministério da Educação e Cultura – MEC – em 1992, ajudou na concepção futura da 
formulação da Lei nº. 9.795/99. 

Por sua vez, a Constituição Federal, no art. 225, § 1º, VI, explicita que compete ao Poder 
Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente. 

É também de bom alvitre informar que a Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a 
Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental.  

O art. 1º da referida lei define educação ambiental como os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à saudável qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

Ademais, 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. (De acordo com o art. 2º da lei de 
educação ambiental.). 

Cabe, nesse momento, aclarar as diferenciações existentes em torno dos termos: 
conhecimento, habilidade e competência. 

No Dicionário “Novo Aurélio” (1999) as palavras conhecimento e habilidade são definidas de 
diversas maneiras. Vejamos a que melhor se adequa ao espírito da lei: conhecimento é 
sinônimo de informação, notícia, ciência; e habilidade, originária do latim habilitate, significa 
agilidade e destreza.  

Competência vem do latim competentia que é “a capacidade para usar habilidades, 
conhecimentos, atitudes e experiência adquirida para desempenhar bem os papéis sociais e 
tarefas ou combinações de tarefas operacionais”. (Deffune & Depresbiteris, 2000).   

O conceito de competência origina-se na Europa, mais precisamente na Alemanha, na 
década 70 do Século XX, todavia, o processo interativo entre competência, educação e o 
trabalho ocorreu no Japão. E é por meio da aprendizagem escola-empresa que esse 
conceito engloba conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliando-se e informando ao 
mundo o perfil do trabalhador profissional, tanto urbano quanto rural.  

Na década final do Século XX, foram realizados nos Estados Unidos da América eventos 
com o intuito de integrar competência, educação e o trabalho. 

Segundo Deffune & Depresbiteris (2000), foram desenvolvidos programas que objetivavam 
relacionar a educação com o mundo do trabalho, criando, assim, padronizações de 
qualificações. Esses programas foram classificados em três classes de habilidades 
pedagógicas e cinco, de competências para o mundo do trabalho. As do mundo pedagógico, 
usadas para desenvolvimento de currículos, são as habilidades básicas – ler, escrever, 
calcular, ouvir, falar; as habilidades de raciocínio – criar, decidir, resolver problemas, etc;  e 
as qualidades pessoais – responsabilidade, auto-estima, sociabilidade, integridade. As 
competências do mundo do trabalho são: recursos – quer dizer, identificar, organizar, 



 

planejar e prover recursos; interpessoal – que significa trabalhar com outras pessoas; 
informação – com o escopo de obter e usar informações; sistemas – no sentido de entender 
inter-relações; tecnologia – com o propósito de trabalhar diversas tecnologias. 

2.1 - PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O termo princípio é oriundo do latim principiu. É o começo de algo, o fundamento de 
alguma coisa. Em sentido amplo, os princípios contribuem para a realização de 
atividades práticas em diversos campos de atuação. Em sentido jurídico, os 
princípios ajudam as pessoas na interpretação do direito ou de determinado texto 
legal.  

Mello, citado por Barroso (1999, p. 149), afirma que: 

“Princípios é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 
o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão(...). Violar um princípio 
é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica 
ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema 
de comandos”. 

A amplitude, o detalhamento e consistência do legislador, com os princípios da 
educação ambiental, demonstram o rigor técnico-jurídico e a preocupação sócio-
ambiental com a preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, apresenta-se aqui alguns princípios básicos da educação ambiental 
que merecem comentários em face da sua importância nas investigações agro-
ambientais. 

O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo representa uma 
amplitude no horizonte da educação ambiental. O Humanista, porque contém em 
seu bojo elementos éticos e antropocêntricos, agregando, ainda, concepções 
solidárias. Holístico,  por ser uma prática indivisível que deve ser compreendida em 
sua totalidade. Democrático, pois se refere aos interesses populares e Participativo, 
porque diz respeito à participação das pessoas no processo.  

O meio ambiente não deve ser compreendido de forma fragmentada – em partes 
desconectadas – pois, é uma expressão complexa que agrega em seu interior 
múltiplas componentes de um processo ecossistêmico. Assim, o meio físico, as 
ações antrópicas, os aspectos sócio-econômicos e as práticas culturais devem 
interagir em busca da sustentabilidade. 

Coimbra (2002, p. 32) apresenta uma conceituação mais sistematizada sobre a 
expressão em  comento: 

“Meio ambiente é o conjunto dos elementos abióticos (físicos e químicos) e bióticos 
(flora e fauna), organizados em diferentes ecossistemas naturais e sociais em que 
se insere o Homem, individual e socialmente, num processo de interação que atende 
ao desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e 



 

das características essenciais do entorno, dentro das leis da Natureza e de padrões 
de qualidade definidos.” 

É também fundamental perceber que a expressão “meio ambiente” pode e deve ser 
interpretada em visões distintas, que às vezes se contrapõem e em outros 
momentos se complementam. Diante disso, as concepções pedagógicas ambientais 
possibilitam que os pesquisadores, estudantes iniciantes, população em geral e 
governantes abordem os problemas em perspectivas multi, inter, e 
transdisciplinares. 

Mas, afinal qual o significado dos termos multi, inter e transdisciplinar? 

No dizer de Ivani Fazenda (1996), a multidisciplinaridade significa uma integração de 
conhecimentos, ou seja, uma etapa para a interação para a interdisciplinaridade, e 
esta uma etapa para a transdisciplinaridade. 

Petraglia (1995) informa que Edgar Morin define a interdisciplinaridade como 
colaboração e comunicação entre as disciplinas, guardadas as especificidades e 
particularidades de cada uma. Já por transdisciplinaridade entende o intercâmbio e 
as articulações entre elas. Na transdisciplinaridade há a superação e o 
desmoronamento de toda e qualquer fronteira que inibe ou reprime, reduzindo e 
fragmentando o saber e isolando o conhecimento em territórios delimitados.   

Outro princípio básico da educação ambiental que merece reflexão é a abordagem 
de forma articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. 
Faz sentido esse prisma, porque os problemas apresentam-se em escalas 
diferenciadas, variando em suas dimensões, isto é, um problema que acontece em 
um município pode gerar conseqüências em outras cidades, ou ganhar maiores 
repercussões e atingir outros estados da federação, ou ainda, alcançar proporções 
internacionais. 

Eis o momento de indagar quais relações existem entre a educação ambiental e a 
educação agrária? A educação agrária na atualidade pode ser explicada por meio de 
princípios pedagógicos fundiários, quais sejam: conservação dos recursos naturais 
renováveis; produtividade e organização do sistema fundiário. Todavia, esses 
princípios devem estar fundamentados no princípio constitucional da função social 
da propriedade. E mais, ao exigir a respeitabilidade dos princípios em comento, 
estabelece-se um conduto comunicativo entre as expressões “educação agrária” e 
“educação ambiental” que, por meio dos vieses inter, multi e transdisciplinares, se 
relacionam. Em síntese, os princípios norteadores da educação ambiental também 
se aplicam às atividades teórico/práticas da educação agrária, sendo que o princípio 
social da terra deve ser levado em consideração. 

 

3 - DOCUMENTOS AGRO-AMBIENTAIS 

Nesse momento a trajetória metodológica trilhará por caminhos já delineados por instituições 
de credibilidade internacional que dispõem, em banco de dados de informações acerca de 



 

programas, princípios e diretrizes em direção da preservação ambiental. Dessa forma, serão 
feitos comentários abalizandos nos documentos propositivos. 

3.1 - AGENDA 21 

O Ministério do Meio Ambiente afirma que a Agenda 21 Global é um conjunto mais 
amplo de premissas e recomendações – em busca de um desenvolvimento 
sustentável – que devem ser seguidas pelos países que assinaram esse 
Documento. 

A Agenda 21 Global – patrocinada pela Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento/CNUMAD – contém 40 capítulos e foi assinada 
por diversos governos e instituições da sociedade civil de 179 países. É inclusive 
apelidada de Rio 92 ou ECO 92. 

Afora a Agenda 21, outros quatro acordos foram firmados, quais sejam: a 
Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a 
Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças 
Climáticas. 

Os países signatários, por sua vez, assumiram posições com a mudança dos 
padrões de desenvolvimento para o século XXI. Em síntese, Agenda quer dizer 
premissas, intenções, desiderato, desejo, mudanças, no sentido de um padrão 
sustentável que agregue os termos “desenvolvimento” e “meio ambiente”, de forma 
harmônica. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a Agenda 21 é um processo de 
planejamento participativo que resulta na análise da situação atual de um país, 
estado, município, região, setor e planeja o futuro de forma sustentável. E esse 
processo deve envolver toda a sociedade na discussão dos principais problemas e 
formulação de parcerias e compromissos para a solução a curto, médio e longo 
prazos. A observação do cenário hodierno e as diretrizes propostas para o futuro 
devem ser realizadas dentro de uma abordagem integrada e sistêmica das 
dimensões econômica, social, ambiental e político-institucional da localidade. Em 
outras palavras, o esforço de planejar o futuro, com base nos princípios da Agenda 
21, gera inserção social e oportunidades para que as sociedades e os governos 
possam definir prioridades nas políticas públicas. É salutar informar que a Rio 92 foi 
orientada para o desenvolvimento, e que a Agenda 21 é uma Agenda de 
Desenvolvimento Sustentável, onde, evidentemente, o meio ambiente é uma 
consideração de primeira ordem. 

Este é o momento de conceituar e tecer comentários sobre o desenvolvimento 
sustentável. Para tanto, tomemos de empréstimo um trecho da Obra, “O Outro Lado 
Meio Ambiente”, escrito por Coimbra (2002, p. 51): 

“Desenvolvimento é um processo contínuo e progressivo, gerado na comunidade e 
por ela assumido, que leva as populações a um crescimento global e harmonizado 
de todos os setores da sociedade, através do aproveitamento dos seus diferentes 
valores e potencialidades, em modo a produzir e distribuir os bens e serviços 
necessários à satisfação das necessidades individuais e coletivas do ser humano 



 

por meio de um aprimoramento técnico e cultural, e com o menor impacto ambiental 
possível.” 

Da citação exposta, apreende-se que o desenvolvimento sustentável é um processo 
dinâmico, integrado, ético e ascendente. É, ainda, porta-voz de satisfações 
particulares e coletivas e de realizações técnico-culturais, mas sem descuidar da 
preservação ambiental. 

Nessa perspectiva, a Agenda 21 Global rompe com o conceito de desenvolvimento 
econômico tradicional e elege o conceito de desenvolvimento sustentável como vetor 
das proposições para políticas públicas em diversas partes do globo terrestre. 

No anexo II da Agenda 21 Global, encontram-se os Temas e Áreas Programas 
contemplados pela mesma. Devido o escopo do trabalho em alusão, vale ressaltar 
aqueles relacionados com a temática agro-ambiental. Veja-se o  quadro a seguir:  

 
Cap. TEMA ÁREA PROGRAMA 
10 Gerenciamento dos recursos 

terrestres 
A – abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento 
dos recursos terrestres. 

11  
 
 
Combate ao desflorestamento 

A – manutenção dos múltiplos papéis e funções das florestas; 
B – aumento da proteção, manejo sustentável e conservação; 
C – métodos eficazes de aproveitamento e avaliação; 
D – capacidade de planejar, avaliar e acompanhar projetos, 
programas e atividades florestais. 

14  
 
Desenvolvimento rural e agrícola 
sustentáveis 

A – revisão, planejamento e programação de políticas 
agrícolas; 
B – obtenção da participação popular e desenvolvimento de 
recursos humanos para a agricultura sustentável; 
C – melhoria da produção agrícola; 
D – utilização dos recursos terrestres; 
E – conservação e reabilitação da terra; 
F – conservação e uso de recursos genéticos vegetais; 
G – conservação e uso de recursos genéticos animais; 
H – manejo e controle integrados de pragas; 
I – nutrição sustentável das plantas; 
J – diversificação da energia rural; 
K – avaliação dos efeitos da radiação ultravioleta sobre plantas 
e animais decorrentes da redução da camada de ozônio. 

35  
 

Ciência para o desenvolvimento 
sustentável 

A – fortalecimento da base científica para o manejo 
sustentável; 
B – aumento do conhecimento científico; 
C – melhoria da avaliação científica a longo prazo; 
D – desenvolvimento de capacidades e habilidades científicas. 

   FONTE: adaptado CNUMAD, 1992; Agenda 21. 

Os temas do quadro anterior estão relacionados com as áreas programas, que por sua 
vez, direcionam-se por meio dos princípios da Eco-92. 

Posteriormente, o Brasil implementou sua “Agenda 21 Particular”. Dito de outra 
maneira, a Agenda 21 Brasileira são recomendações  planejadas e participativas em 
busca do desenvolvimento e que apresentam como viés a sustentabilidade. Assim, 
este documento procura integrar de forma harmônica o tripé: conservação ambiental, 
justiça social e crescimento econômico. 



 

A Agenda 21 Brasileira é fruto de uma consulta popular ao povo brasileiro. Frise-se, 
ainda, que a mesma segue as recomendações descritas no Documento Internacional 
– Agenda 21 Global. 

A Agenda 21 Global informara que as autoridades, em suas jurisdições, 
implementassem agendas em que suas ações tomem como parâmetros:  a 
construção, a operacionalização e manutenção da infra-estrutura econômica, social e 
ambiental local. Assim, em escala mais reduzida, foi implementada a Agenda 21 
Local, que tem por propósito planejar e implementar políticas públicas sobre 
desenvolvimento local, mas que respeitem o meio ambiente.  

3.2 - CARTA DA TERRA 

É importante compreender o espírito filosófico-agrário da Carta da Terra, que foi 
aprovada em 14 de março de 2000 pela UNESCO na França, em Paris. Sua criação 
englobou 46 países e aproximadamente 100 mil pessoas, incluindo, sobretudo, 
entidades civis, escolas, universidades, empresas, religiões, nativos, indígenas 
brasileiros, canadenses e australianos. 

Já no preâmbulo informa que se deve somar forças para gerar uma sociedade 
sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos 
universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Afirma ainda que, para 
chegar a este desiderato, é imperativo que os povos da Terra, declarem sua 
responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com 
as futuras gerações. 

Adverte, também, que a Terra é o lar do homem, assim, o meio ambiente global, 
com seus recursos finitos, é uma preocupação comum de todas as pessoas e que a 
proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. A escolha 
é do ser humano: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, 
ou arriscar a sua destruição e a da diversidade da vida. 

Eis os princípios inseridos na Carta da Terra, a seguir reproduzidos: respeitar e 
cuidar da comunidade de vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; 
democracia, não violência e paz.  

Dentre os princípios expostos é fundamental compreender o princípio da integridade 
ecológica, subdivida em subtópicos. 

Assim, a integridade ecológica é grafada inicialmente com a frase: proteger e 
restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação 
pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. 

Mas, para que essa integridade ecológica se sustente, é necessário: 1) adotar 
planos e regulações de desenvolvimento sustentável em todos os níveis que façam 
com que a conservação ambiental e a reabilitação sejam parte integral de todas as 
iniciativas de desenvolvimento; 2) estabelecer e proteger as reservas com uma 
natureza viável e da biosfera, incluindo terras selvagens e áreas marinhas, para 
proteger os sistemas de sustento à vida da Terra, manter a biodiversidade e 
preservar a nossa herança cultural; 3) promover a recuperação de espécies e 



 

ecossistemas em perigo; 4) controlar e erradicar organismos não-nativos ou 
modificados geneticamente que causem dano às espécies nativas, ao meio 
ambiente, e prevenir a introdução desses organismos daninhos; 5) manejar o uso de 
recursos renováveis como a água, o solo, produtos florestais e a vida marinha com 
maneiras que não excedam as taxas de regeneração e que protejam a sanidade dos 
ecossistemas; 6) manejar a extração e uso de recursos não renováveis como 
minerais e combustíveis fósseis de forma que diminua a exaustão e não cause sério 
dano ambiental.  

Diante do exposto documento, conhecido como Carta da Terra, deve-se tecer 
algumas indagações: a Carta da Terra é conhecida no Brasil Rural e Urbano? Nos 
planejamentos educacionais, em planos escolares e currículos pedagógicos, a Carta 
vem sendo desnudada, compreendida e apreendida? Na mídia televisiva, 
radiofônica, escrita e informatizada, a Carta vem galgando uma posição de destaque 
entre as matérias veiculadas? Na comunidade acadêmica, o assunto aparece como 
importante ponto de pauta das agendas epistemológicas? Nos diversos grupos 
sociais o tema vem sendo abordado com freqüência? Se as respostas forem 
negativas, o trajeto da investigação torna-se relevante. Isto porque o objetivo central 
do trabalho epistemológico é possibilitar que estudantes de áreas agro-ambientais e 
quem delas queiram fazer uso tenham ao menos possibilidade de saber da sua 
existência e reflitam sobre os assuntos apresentados.  

Uma outra pergunta que deve ser formalizada é: qual ou quais relações existem 
entre a Carta da Terra, o Estatuto da Terra (Lei nº. 4504/1964) e a Constituição 
Federal Brasileira? Respondendo-se a indagação proposta, ocorre uma íntima 
integração entre os documentos, pois, é assegurada a todos brasileiros a 
oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada ao princípio da função 
social. Ademais, o Estatuto da Terra diz que a propriedade da terra desempenha 
integralmente a sua função social quando simultaneamente: favorece o bem-estar 
dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 
famílias; mantém níveis satisfatórios de produtividade; assegura a conservação dos 
recursos naturais e observa as disposições legais que regulam as justas relações de 
trabalho entre os que a possuem e a cultivam. Outrossim, a Constituição também 
admite que o princípio da função social da propriedade rural atenda a esses 
requisitos, além de prever a preservação do meio ambiente. A Carta da Terra 
também contém o princípio da justiça social e da integridade ecológica. Observa-se, 
assim, uma relação harmônica-principiológica entre os três documentos. 

 

4 - CONCLUSÕES 

Os aspectos teóricos e práticos acerca da educação ambiental carecem de um  olhar crítico 
e reflexivo. Crítico, em face das atitudes não bem desempenhadas pelos atores sociais: 
governo, empresas, organizações não-governamentais e a sociedade em geral. Reflexivo, 
em virtude da não compreensão e aplicação dos princípios contidos nos Documentos agro-
ambientais.  



 

Os princípios não devem ser objetos abstrato-descartáveis, e sim, elementos inclusivos em 
todas as fases do processo de atividades agro-ambientais, ou seja, na etapa de interpretação 
das legislações pertinentes; no momento de elaboração de um projeto; no instante do fazer 
tecnológico; na execução de produtos e/ou processos produtivos; e ainda, no instante da 
utilização e deposição dos resíduos ou embalagens; enfim, a concepção e aplicação dos 
princípios devem estar introjetados nas consciências humanas em todas as etapas da 
atividade agro-ambiental. 

Uma gestão ambiental eco-eficiente não deve se esgotar em modelos e instrumentos de 
mensuração, aliás, antes dessas imprescindíveis etapas, é crucial não apenas compreender, 
mas também incorporar e exigir aplicabilidades dos princípios descritos nos Documentos de 
organismos internacionais e pátrios. 

À guisa de recomendações, uma gestão eco-integrada não deve privilegiar nem 
sobrevalorizar nenhuma componente da atividade agro-ambiental, e sim, criar condições 
para uma relativa harmonia entre as partes necessárias ao desenvolvimento dessa ação.   
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