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RESUMO: As   rápidas   mudanças   socioambientais   que   vem   sendo   observadas mundialmente 
indicam a necessidade de se realizer uma análise da relação entre o envelhecimento das pessoas com 
o meio ambiente. A longevidade observada nos dias atuais tem sido apontada como um dos fatores 
que agrava o desequilíbrio no meio ambiente, pois gera o aumento da população. O objetivo deste 
artigo é analisar a relação do meio ambiente com o idoso e como estes vem interferindo no contexto 
da educação ambiental visando a melhoria da qualidade de vida. A metodologia utilizada para a 
construção deste estudo foi por meio de  revisão  da  literatura  sobre  a  evolução  da consciência 
ecológica e dos comportamentos destes atores sociais em relação ao meio ambiente. O idoso que 
adquiriu experiências sobre as transformações ambientais no seu cotidiano torna-se um importante 
agente  de  cooperação  trazendo  suas  experiências passadas e atuais, realizando sinergia no repasse 
das ações sobre a educação ambiental para as novas gerações, auxiliando no desenvolvimento local, 
quando comparados aos jovens colaboradores. 
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INTRODUÇÃO: 

 
As mudanças no perfil epidemiológico ocorridas no Brasil nas últimas décadas requerem 

grande  atenção,  visto  que  a  perspectiva  de  crescimento  da  população  nas  idades superiores a 
60 anos sugere que no ano de 2020 o Brasil seja a sexta maior população de idosos no mundo, em 
números absolutos. Portanto, o envelhecimento poderá ser um momento para novas realizações e 
oportunidades de atividades (MIRANDA et al., 2016). 

Cabendo aqui destacar Morin (2011, p. 19), ao dissertar sobre o Calcanhar de Aquiles do 
Conhecimento, aborda sobre a teoria da informação sob a ótica do risco que existe do erro pelo 
efeito de perturbações aleatórias ou de ruídos em qualquer transmissão de informação, ou em 
qualquer comunicação de mensagem. 

O exercício de cidadania ambiental pelo idoso é uma excelente oportunidade como ação 
política e, principalmente, pelo seu contato com o meio ambiente, acarretando benefícios a sua saúde 
nessa fase da vida, assim como contribui com a melhoria da qualidade de vida da população (NERI, 
2002). 

A educação está presente na vida de todos, desde as sociedades menos desenvolvidas. A 
educação  não  acontece  somente  na  escola,  ocorre  em  redes  e  estruturas  sociais  por  meio  de 
transferência de saber entre gerações. O aprender se dá no dia-a-dia por meio de exemplo dos mais 
sabidos e repetição até a perfeição pelos aprendizes. O que se aprende está intimamente ligado ao 
ambiente  onde  se  habita.  Assim, o  ensinamento  indispensável  para  determinada categoria de 
pessoa pode não ter a menor utilidade para outra categoria, desta forma, não se pode generalizar a 
educação (BRANDÃO, 2007). 

Para Dias (2003) a participação do idoso na educação ambiental é muito importante, tendo 
em  vista  ser  esta  participação,  um  processo  de  aprendizagem  que  vem  sendo  desenvolvida 
principalmente  em  instituições  de  ensino,  vinculado  as  propostas  de  educação  ambiental  do 
ensino formal e informal. A primeira é aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais, 
corresponde  às  iniciativas  organizadas  de  aprendizagem  que  acontecem  fora  dos  sistemas  de 
ensino, a segunda ocorre ao longo da vida. 

De  acordo  com  Sachs  (2002)  é  possível  uma  distribuição  de  subsídios  que  pode 
representar grande importância no aproveitamento adequado dos recursos sustentáveis. Enfim, o 
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autor atenta para a necessidade de uma mudança considerável de hábitos adaptando-os para um 
desenvolvimento social aliado ao natural, e que a vida no planeta depende da preservação da 
Biodiversidade. 

A  necessidade  de  se  pensar  em  um  desenvolvimento  sustentável  surge  a  partir  de 
profundas  transformações  por  que  passa  a  sociedade  contemporânea  em  sua  estrutura.  A 
globalização  da  economia  vem  sendo  um  elemento  chave  para  explicar  diversas  questões 
ambientais. Essas questões emergem quando o foco está na deterioração dos recursos ambientais e  
na  desigualdade,  cada  vez  maior,  entre  as  camadas  sociais  que  utilizam  o  meio  ambiente 
(NASCIMENTO e CURI, 2013). 

A Agenda 21 Global, Nacional, Local e individual foi criada, a fim de tratar das questões 
ambientais. Essa subdivisão é essencial para que a população mundial participe dos problemas que 
dizem respeito a todos os habitantes do planeta; compreendendo a relação entre os grandes 
problemas e as ações locais, do cotidiano, que acontecem em cada bairro, cada casa, em cada 
município, como exploração desenfreada aos recursos naturais (BRASIL, 2002). 

SENHORAS, 2005, destaca que no Brasil não ocorreu planejamento para o aumento da 
longevidade  e  hoje  se  depara  com  uma  considerável  parcela  da  população  envelhecida,  sem 
programas sociais satisfatórios. Este novo regime demográfico emerge em um momento de outra 
transição secular, da relação homem-natureza, onde se faz necessário o redimensionamento da 
discussão ecológica e da qualidade de vida da população idosa. O autor relata, que através de uma 
crítica de pensar a velhice, dá-se a construção de um movimento heterodoxo no sentido de tirar os 
idosos da periferia da sociedade e conceitua-los como protagonistas, na formulação de novas ações 
sobre a  questão  ambiental  como  na  própria  construção  da  cidadania  e  de  melhores condições  
de  vida  da  terceira  idade,  pois  o  envelhecimento  tem  hoje  características  jamais conhecidas na 
história humana, com possibilidades de longevidade para uma parcela numerosa da população. 

Na Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/94 no art. 3º, Inciso II, afirma-se em um dos 
seus princípios que: “o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 
objeto de conhecimento e informação para todos” (BRASIL, 1994). 

Pelo exposto, torna-se necessário que se destaque a relevância na articulação de conceitos 
sobre o meio ambiente, educação ambiental e o idoso. A metodologia utilizada foi por meio de 
revisão  da  literatura,  visando  a  reflexão  sobre  o  envelhecimento  humano  na  atualidade, 
considerando a influência que o meio ambiente exerce na qualidade do envelhecer. 

 
ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 
O  envelhecimento  é  um  fenômeno  vivenciado  mundialmente,  sendo  resultado  das 

transformações  sociais,  econômicas  e  culturais  que  ocorreram  nas  últimas  décadas,  as  quais 
contribuíram  para  a  diminuição  da  taxa  de  mortalidade  e  fecundidade,  aumentando  assim  a 
expectativa de vida da população. No Brasil, segundo dados do Censo de 2010, estima-se que 
existam 18 milhões de idosos, o que já representa a cerca de 10% da população. Para o ano de 2025  
espera-se  um crescimento  tão  significativo  que  colocará  o  Brasil  como  o  sexto  país  do 
mundo no ranking dos países com maior número de idosos. Existe uma projeção da população 
brasileira  refletindo  considerável  aumento  da  população  idosa  para  as  próximas  décadas 
(BRASIL, 2010). 

No Brasil foi aprovado pelo governo federal, e por unanimidade, o Projeto de lei 3561/97, 
que institui o Estatuto do idoso. A proposta regulamenta direitos assegurados a pessoas com idade 
ou superior a 60 anos e define medidas de proteção a essa faixa etária, além de obrigações das 
entidades de atendimento e situações nas quais caberão penalidades (Brasil, 2010). 

Importante  ressaltar  que  a  saúde  da  pessoa  idosa  inclui  diversos  fatores,  ambientais, 
socioeconômicos, culturais e políticos que vão  além do simples  fato de ter  ou  não ter  saúde. 
Velhice não pode ser sinônima de doença. Não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um 
processo natural que ocorre ao longo de toda a experiência de vida do ser humano, por meio de 
escolhas e de circunstâncias (Brasil, 2010). É preciso investir na valorização do idoso enquanto ser 
individual e social, a terceira idade pode ser também sinônimo de vida ativa. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como a “percepção 
individual sobre sua posição na vida, no contexto dos sistemas de cultura e de valores em que vive,  e  



em  relação  às  suas  metas,  expectativas,  padrões  e  preocupações”. É um  conceito abrangente, 
que incorpora de uma forma complexa, a saúde física, o estado psicológico, o nível de dependência, 
as relações sociais, as crenças pessoais e o relacionamento com características que se destacam no 
ambiente. 

O envelhecimento ativo é definido como “[...] o processo de otimização das oportunidades 
para a saúde, a participação e a segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas envelhecem” (OMS, 2010). Permitindo que as pessoas percebam o seu potencial para 
o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O IDOSO 

 
A lei nº 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, foi relacionada ao 

caráter educacional. Nesse sentido,  “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” (BRASIL,1999). 

No ano de 1972, em Estocolmo o meio ambiente ganhou espaço na agenda internacional. 
Após esta iniciativa, outras vieram e culminaram com o Encontro da Terra, no Rio de Janeiro. Com 
isso a ética imperativa da solidariedade com a geração atual somou-se com a geração futura forçando 
a expansão do horizonte de tempo (SACHS, 2002). 

MEDINA (2002) destaca em seu livro que: “A Educação Ambiental deve ser entendida 
como um instrumento que permite ao indivíduo e à comunidade participar na construção de novos 
valores sociais  e  éticos  e  desenvolver  atitudes,  competências  e  habilidades  voltadas  para  a 
conservação e utilização adequada dos recursos naturais, tendo em vista a qualidade de vida das 
gerações presentes e futuras”. 

Segundo   Dias   (2004) a   evolução   dos   conceitos   de   Educação   Ambiental   esteve 
diretamente relacionada  à  evolução  do  conceito  de  meio  ambiente  e  ao  modo  como  este  era 
percebido, sendo reduzindo exclusivamente aos seus aspectos naturais, não permitindo apreciar as 
independências nem a contribuição das outras ciências, incluindo as Ciências Sociais, com a 
compreensão e melhoria do meio ambiente. 

Para  Reigota  (2009)  a  Educação  Ambiental  não  deve  ser  limitada  a  um  conteúdo  ou 
disciplina  específica,  deve  sim  transitar  entre  as  áreas  de  conhecimento,  sendo  trabalhada 
independentemente  da  idade  dos  educandos  e  de  acordo  com  o  contexto,  possibilitando  a 
mediação e construção do conhecimento entre alunos e professores. Tem caráter de educação 
permanente, ela por si só, não resolverá os complexos problemas planetários, mas pode influir 
decididamente, para isso ao formar cidadãos e cidadãs consciente de seus direitos e deveres. 

SENHORAS (2005) destaca que no Brasil pouca atenção tem sido dada aos reflexos do 
aumento da população idosa, especialmente na área do trabalho, saúde, previdência, educação, lazer, 
enfim, nas políticas públicas de maneira em geral. A base dos programas em favor dos idosos tem 
sido as organizações não governamentais, que vêm motivando e convidando diferentes setores da  
comunidade  (universidades,  clubes  de  serviços,  entre  outras  instituições)  a  se identificarem 
com as questões do envelhecimento. 

A universidade,  por  excelência  se  constitui  em  um  espaço  educacional,  e  podem  ser 
lugares reservados às ações intergeracionais relacionadas ao meio ambiente, e tem possibilidades de 
desenvolver atividades recreativas, produtivas, culturais e de educação para a cidadania. À medida  
que acolhe os idosos,  em  diferentes cursos,  projetos  ou  programas,  possibilita  o empoderamento  
desta  faixa  etária  contribuindo  para  inserção  social,  participação  social  e  a conscientização de 
outras gerações sobre as questões ambientais (OLIVEIRA & OLIVEIRA & SCORTEGAGNA, 
2012). 

A condição dos idosos serem eleitores ou contribuintes não se relaciona diretamente a 
cidadania dos idosos, eles são cidadãos plenos de todos os direitos não devendo abrir mão de suas 
prerrogativas constitucionais ou legais exigindo sua efetiva participação na sociedade como um ser 
ativo. A dignidade está ao lado da cidadania englobando o respeito ao direito à vida, aos direitos 
econômicos, aos sociais, que possibilitem uma boa qualidade de vida a todas as pessoas. 

O Estatuto do idoso, Lei 10.741/03, no capítulo V que trata da educação, cultura, esporte e 
lazer, do artigo 20 aos 25 evidenciam o  direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 



espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Em contrapartida, 
existem poucos registros na literatura a respeito de propostas metodológicas, referente à educação 
ambiental. O idoso pode atuar como educador, ou até mesmo como educando, tendo em vista que 
algum deles não tem em evidência a consciência ambiental (BRASIL, 1994). 

 
A Educação Ambiental tem sido associada a um processo de reflexão e 
conscientização dos problemas ambientais, liderando a participação e a 
recuperação da cidadania na tomada de decisão, visando à intervenção por   meio   
de   metodologias   autônomas   no   uso   de   estratégias   de desenvolvimento e 
consequente melhoria da qualidade de vida (LEFF, 1997). 

 
Assim sendo o idoso também tem a responsabilidade de protagonizar ações que vão ao 

encontro da preservação de todos os modos de vida do planeta como um agente educador. À medida 
que o idoso vai se educando, ele passa a ser um educador contribuindo para a educação ambiental 
em várias formas e métodos. “A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é 
possível  para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado”. (FREIRE, 2010) 

 
MEIO AMBIENTE E O IDOSO 

 
Nas  últimas  décadas,  o  meio  ambiente  tem  sido  a  grande  preocupação  de  todas  as 

comunidades,  seja  pelas  mudanças  provocadas,  pela  ação  do  homem  na  natureza,  seja  pela 
resposta que a natureza dá a essas ações. 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) vem disciplinada pela Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981 e foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo de 
regulamentar  as  várias  atividades  que  envolva  o  meio  ambiente,  para  que  haja  preservação, 
melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental,  tornando  favorável  a  vida,  assegurando  a 
população condições propícia para seu desenvolvimento social e econômico (BRASIL, 1988). 

Esses objetivos para serem atingidos, devem ser orientados por princípios, fundamentais na 
busca da proteção ambiental. Além disso, viabilizar a compatibilização do desenvolvimento sócio  
econômico  com  a  utilização  racional  dos  recursos  ambientais,  fazendo  com  que  a exploração 
do meio ambiente ocorra em condições propícias à vida e a melhoria da qualidade de vida. 

O meio ambiente é um bem público de uso comum e a legislação brasileira garante o direito 
do cidadão ao meio ambiente sadio. No artigo 225 da Constituição Brasileira afirma 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 os presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal define o meio ambiente como bem público de uso comum do povo, 
isto é, não pode ser objeto de apropriação estatal ou privada contrária ao interesse público. A 
utilização  dos  bens  ambientais  pelas  empresas  ou  pelo  estado  não  pode  impedir  que  a 
coletividade use e desfrute desses bens (BRASIL, 1988). 

Reigota (2009) definiu o meio ambiente como “um lugar determinado e/ou percebido onde 
estão em relações dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais”. Essas relações 
acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e políticos de 
transformações da natureza e da sociedade. 

Viola (1998) relatou que o meio ambiente é um bem coletivo, um bem de uso comum do 
povo. Não deve ser destruído para atender interesses econômicos privados que se chocam com o 
interesse público da coletividade, como por exemplo, poluição do ar, da água e dos alimentos. 

A visão de  mundo  é  a  maneira  como  as  pessoas  olham  o  universo  e  formam uma 
consideração de valor acerca do mundo e de suas vidas (LÓPEZ, 1999). 

Para Boff (2008) o ser humano deveria cuidar do próprio meio ecológico, vivenciá-lo com o  
coração, como  o  seu  próprio  corpo  estendido  e  prolongado;  descobrir  as  razões  para 
conservá-lo e fazê-lo desenvolver, obedecendo á dinâmica do ecossistema nativo. 

Ainda ressalta que “a proposta é de uma nova ética para a conduta humana nas relações com 
o meio e com o outro, partindo de uma nova ótica. O homem deve conhecer a sua história, seus 
personagens principais, passando por uma alfabetização ecológica, revendo os hábitos de consumo, 
aprendendo a conviver, a tocar, a mostrar o carinho e sua generosidade, alimentar o amor, o contato 



humano, aumentar a capacidade de sentir, viver e conviver, aprendendo a cuidar do planeta, sempre 
envolto de uma ética de cuidado”. (BOOF, 2008) 

Segundo Singer  (2002)  tal  ética  não  implica  que  o  crescimento  econômico  seja  mais 
importante do que a preservação da natureza; pelo contrário, é bastante compatível com uma ética 
centrada no homem o ponto de vista que vê o crescimento econômico baseado na exploração dos 
recursos não renováveis como algo que traz benefícios à presente geração, e talvez  mais uma ou 
duas gerações, mas a um preço que terá de ser pago por todas as gerações que vierem depois. 

Ainda segundo Singer (2002) ele destaca a definição de ética de Albert Schweitzer: “ética, 
portanto, consiste nisto: no fato de eu vivenciar a necessidade de pôr em prática o mesmo respeito 
pela vida, e de fazê-lo igualmente, tanto com relação a mim mesmo quanto no que diz respeito a 
tudo que deseja viver. Nisso já tenho o necessário princípio fundamental de moralidade. È bom 
conservar e acalentar a vida; é ruim destruir e reprimir a vida”. 

O   idoso   que  viveu   as  transformações  ambientais  não  somente  através   do  saber 
institucionalizado,   mas   do   seu   cotidiano   pode   cooperar,   trazendo   como   aprendizado   os 
comportamentos do passado certos e errados que fizeram do meio ambiente uma problemática da 
atualidade.  E ainda, baseando-se  na  formulação  do  artigo  225  da  Constituição Federal,  como 
fundamentos. O fortalecimento da solidariedade (BRASIL, 1988). 

 
CONCLUSÃO 

 
O processo de envelhecimento acarreta uma série de mudanças biopsicossociais, e o idoso, 

ao longo da sua vida, vai aprendendo e descobrindo novas habilidades e talentos. 
Os idosos estão relacionados com o meio ambiente com o objetivo de valorização humana e 

socialização permanente, para que não se tornem vítimas de exclusão social. É preciso investor na 
valorização do idoso enquanto ser individual e social, afinal a terceira idade também pode ser 
sinônimo de vida ativa e saudável. 

O idoso, que  viveu  as  transformações  ambientais,  não  somente  através  do  saber 
institucionalizado,  mais  do  seu  cotidiano  pode  cooperar,  trazendo  como  aprendizado  os 
comportamentos do passado, certos e errados e que fizeram do meio ambiente uma problemática da 
atualidade. As universidades são exemplos, de um espaço educacional, e podem ser lugares 
reservados às ações intergeracionais relacionadas ao meio ambiente. 

Assim sendo o idoso a partir de suas vivências pessoais pode intervir na melhora passando 
suas  experiências  as  outras  gerações  exercitando  a  ética  ambiental,  produzindo  a educação 
ambiental, protagonizando a sustentabilidade junto a outros atores sociais, melhorando a qualidade 
de vida das pessoas e contribuindo para o desenvolvimento local. 
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