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Atualidades

CIDADANIA E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

EDUCAÇAO AMBIENTAL E CIDADANIA

INTRODUÇÃO

Ao longo dos séculos, a humanidade descobriu, conheceu, dominou e modificou a natureza 
para melhor aproveitá-la. Nesse percurso, tem constituído formas diferenciadas de domínio 
e, consequentemente, novas necessidades têm surgido. Para suprir tais necessidades, as 
tecnologias desenvolvidas podem ser percebidas na contemporaneidade como frutos da 
artificialização, do consumo e da produção exacerbada.

Nesse sentido, o desenvolvimento social em seus aspectos econômico, político, cultural-
educacional, além da complexa transformação humana, intensificou as mais diversas formas de 
produção e exploração, gerando efeitos irreversíveis à natureza. O comportamento dominador 
do ser humano o fez acreditar ser o dono da natureza e de que tudo que existe foi criado 
apenas para ele. Amparados tecnologicamente os indivíduos exercitam o domínio sobre outros 
em nome do poder e ganância. O resultado dessa perspectiva é a afirmação de uma visão 
dicotômica e mecânica do mundo, da natureza e do próprio ser humano. Tais comportamentos 
geraram um sentimento de intolerância ao ponto de tornarem as inconformidades algo normal 
e neste sentido, as sociedades modernas não percebem as incoerências praticadas contra si 
mesmas e consequentemente contra a natureza.

Porém, esse paradigma moderno entrou em crise na medida em que se mostrou insuficiente 
para explicar e responder aos problemas que estão emergindo na atualidade, sendo um deles 
a crise sócio-ambiental. Portanto, a questão ambiental é um tema que, nos dias atuais, têm 
preocupado governantes e civis devido aos impactos nocivos sobre o ambiente, decorrentes 
do modelo de desenvolvimento econômico adotado, especialmente no que concerne às 
transformações climáticas e poluição da água.

Essa crise ecológica tem se expressado de várias formas e está relacionada principalmente 
ao progresso científico e tecnológico, acelerando desequilíbrios. O atual modelo de 
desenvolvimento é excludente, desigual e altamente destruidor dos recursos naturais e da 
biodiversidade. Os recursos naturais são transformados em mercadorias, ou seja, passaram a 
ser vendidos e comprados e por sua vez, alimentam as redes consumistas de forma cada vez 
mais extensa. O consumismo exacerbado tem sido uma das principais causas do agravamento 
da crise ecológica planetária.

Entretanto, do ponto de vista histórico, pode-se afirmar que os problemas relacionados ao 
meio ambiente não são recentes, assim como não é recente a preocupação que ele desperta. 
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Segundo Dias (2003), a preocupação com a proteção da natureza vem se manifestando desde a 
Antiguidade. Contudo, a crise ambiental intensificou-se ao longo do século XX, o que começou 
por despertar uma consciência maior. Mas a partir dos anos 60 essa consciência tornou-se mais 
solidificada principalmente, com a publicação do livro “Primavera Silenciosa”lançado em 1962 
por Rachel Carson. Foi a partir desse período que houve uma intensificação dos movimentos 
ambientalistas, que passaram a mobilizar a comunidade internacional, realizando diversos 
encontros e convenções, que tiveram como finalidade principal estabelecer princípios, planos 
de ação, diretrizes, metas e estratégias para atender aos desafios vigentes, e propor condições 
para a construção de uma conscientização norteada pela Educação Ambiental, visando uma 
sociedade sustentável.

Com este intuito, a Educação Ambiental tem assumido cada vez mais uma função 
transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial 
para promover um novo modelo de desenvolvimento, chamado por muitos de desenvolvimento 
sustentável. Entende-se, portanto, que a Educação Ambiental constitui uma das condições 
necessárias para modificar o quadro de crescente degradação sócio-ambiental, com ênfase 
em um modelo educacional que vise equacionar o relacionamento entre homem e natureza. 
Dessa forma, a inserção da Educação Ambiental no ensino formal e informal representa uma 
possibilidade de orientar os indivíduos em um caminho que venha a transformar os paradigmas 
atualmente vigentes, influenciando diretamente na qualidade de vida e cidadania (ZUQUIM; 
FONSECA; CORGOZINHO, 2010).

Assim sendo, a Educação Ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante 
espaço para repensar práticas sociais. É papel dos educadores mediar e transmitir um 
conhecimento suficiente para que as pessoas tenham a possibilidade de adquirir uma base 
adequada de compreensão do meio ambiente global e local, impulsionando transformações 
de um modelo educacional que assuma um compromisso com a formação de valores visando 
a sustentabilidade como parte essencial de um processo coletivo. Tal percepção possibilitaria 
certamente uma visão mais ampla da interdependência dos problemas e soluções relacionados 
ao meio em que vivemos, superando o reducionismo e estimulando o pensamento voltado 
para um meio ambiente diretamente vinculado ao diálogo entre saberes. A participação 
da comunidade nas estratégias para se resgatar o meio ambiente e aos valores éticos são 
fundamentais para fortalecer a cidadania e consequentemente a complexa interação entre 
sociedade e natureza.

A questão ambiental na sociedade contemporânea

Desde os seus primórdios, o homem tem se relacionado com a natureza de diferentes formas. 
Para a maioria das culturas, inclusive entre as primitivas, a busca do entendimento sobre a 
natureza, sua importância e relação com os seres humanos se confundem com sua própria 
história e forma de organização social. Por muitas vezes o homem se considerou como fator 
integrante da natureza, mas atualmente predomina a visão antropocêntrica, na qual ser 
humano que se eleva à posição de dono da natureza, tendo-a como objeto de dominação e 
manipulação.

A partir de então, o ser humano passou a utilizar intensamente os recursos naturais, praticamente 
sem reflexão ou preceitos éticos, o que culminou com a atual situação que se configura hoje: 
escassez de recursos, degradação dos ecossistemas, perda de biodiversidade, dentre outros 
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impactos. Tendo em vista esse quadro, foi a partir da chamada Idade Contemporânea, é que 
se intensifica o despertar uma preocupação sobre a forma com que o homem interage com 
a natureza - uma parcela da população e da comunidade científica começa a se conscientizar 
criando diversos movimentos preservacionistas (PHILIPPI JR; PELICIONI, 2005). Paralelamente, 
a superpopulação mundial, a diminuição de recursos minerais, a poluição, o efeito estufa, a 
escassez de água, as mudanças bruscas do tempo e da temperatura, começaram a despertar 
nos cientistas e no poder público uma preocupação em relação ao modelo econômico vigente 
(GIDDENS, 2005).

Essa preocupação ficou mais evidenciada a partir da década de 70, especialmente após trinta 
anos de vertiginoso crescimento econômico dos países industrializados, o que resultou em 
desigualdade social, poluição e descaso para com o ambiente e seus recursos (RAYNAUT; LANA; 
ZANONI, 2000).

Em 1972, foi realizada a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Esta 
tinha por objetivo orientar a necessidade do controle da poluição em escala mundial (PHILIPPI 
JR; PELICIONI, 2005). Contudo, os países industrializados não modificaram radicalmente seu 
modelo de desenvolvimento, mantendo como objetivo principal o crescimento do padrão de 
vida da população. Associado a isso iniciou-se uma outra discussão que também dizia respeito 
à questão ambiental, mas evidenciando os riscos agregados ao crescimento populacional. 
Segundo esta análise, um aumento consecutivo e rápido da população mundial e da demanda 
de produtos alimentares e de outros gêneros iria desvirtuar os sistemas naturais com uma 
pressão global excessiva sobre os recursos disponíveis. Isso resultaria em uma crise geral dos 
recursos naturais, ocasionando uma superexploração dos meios naturais (RAYNAUT; LANA; 
ZANONI, 2000).

Depois de toda a degradação feita à natureza em prol da economia de cada país, hoje existem 
tratados assinados entre tais países que tentam amenizar o impacto causado à natureza. Porém 
ainda existem controvérsias. No tratado de Kyoto, que estabelece a redução de liberação de 
gás carbônico para a diminuição do efeito estufa, países como os Estados Unidos, recusaram-
se a assinar, por alegarem possíveis perdas econômicas. Este é apenas um exemplo dentre os 
muitos planos sugeridos para preservar a natureza, que são negados ainda hoje por países ricos 
(PHILIPPI JR; PELICIONI, 2005).

Dessa forma, se torna fácil compreender as palavras de Fromm (1987), quando afirma que o que 
importa hoje é o "Ter" em detrimento do "Ser". Os indivíduos através da cobiça e da ganância 
tem superado seus próprios instintos de sobrevivência, em nome do ter, tem desmatado e 
poluído sem se importar com o resultado maléfico que causará futuramente. O ser nada mais é 
sem o Ter. O ser não se reconhece, desaparece.

Freud (1996) expõe que a civilização levou à cultura e esta ao se desenvolver trouxe ao ser 
humano a tecnologia, máquinas que os aproximam de deuses, contudo isso não lhe trouxe 
felicidade. Talvez fosse interessante perceber que mesmo com todo o poder o ser humano 
perdeu o principal, aliás, o que lhe caracteriza como humano, sua natureza. Hoje, os indivíduos 
não se sentem parte integrante da natureza, pois a tecnologia os assemelhou a deuses. A ciência 
une-se ao ser humano nesta vontade de superar barreiras. Provoca a natureza quando cria 
formas artificiais que desafiam as formas naturais quebrando muitas vezes, ritmos biológicos e 
cadeias naturais (REIS; LIMA; SILVA, 2007).

Segundo Nars (1977), tem-se tentado resolver problemas criando outros maiores, ou seja, 
tenta-se acabar com a fome, mas não com a desigualdade social e a seca em muitos países 
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devida ao efeito estufa. Tenta-se prolongar a vida com órgãos novos, mas não preservando a 
saúde com alimentos naturais e atividade física e consequentemente, uma vida mais saudável.

Infelizmente, os indivíduos buscam conhecer a natureza, de forma desrespeitosa e tentam 
chegar à mínima parte desta, no entanto não conseguem compreender a essência da natureza 
em si, isso porque tal essência parece ir para além da física e da biologia, é algo mesmo da 
mística do existir (BOFF, 1999). De acordo com Capra (1990), pensar em consciência ecológica 
e preservação é despertar para alteridade numa relação de respeito e troca com a natureza. É 
pensar que a preservação da natureza implica na própria preservação. É pensar humanidade 
enquanto individualidade e universalidade. É entender a relação existente do ser humano com 
a natureza numa visão Histórica.

De forma semelhante, Morin (1991) expõe que cresce um novo paradigma que é de religação, 
de reencantamento pela natureza e de compaixão pelos que sofrem. Um tempo marcado 
pelo amor à vida e por um processo de busca interior muito autêntico, uma preocupação 
consigo e com o próximo, um processo de descobertas e caminhada interior, para uma melhor 
compreensão de si mesmo (JUNG, 1992).

A Educação Ambiental e a cidadania

Diante de uma demanda pelos processos naturais, foram realizadas no início do século XX, 
reuniões de estudos especializados, em proteção de aves, de paisagens e espécies em extinção. 
Em diversos países foram desenvolvidos movimentos semelhantes, mas que apresentavam certa 
discrepância com a realidade (FRANÇA, 2006). Mas é em 1977 que acontece a 1ª Conferência 
Internacional sobre Educação Ambiental, promovida pela UNESCO-PNUMA, realizada em 
Tbilisi, Geórgia. Nesta Conferência foi produzida a Declaração sobre Educação Ambiental, que 
resultou em princípios e 41 recomendações; documento este, que apresenta as finalidades, 
objetivos, princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da Educação Ambiental 
e elegeu o treinamento de pessoal, o desenvolvimento de materiais educativos, a pesquisa 
de novos métodos, o processamento de dados e a disseminação de informações como a mais 
urgente dentro das estratégias de desenvolvimento (JACOBI, 2003).

Foi realizada em Moscou, a 2ª Conferência, em agosto de 1987, reunindo educadores 
ambientais de cem países membros da ONU. Esta Conferência também foi promovida pela 
UNESCO-PNUMA, com o objetivo de avaliar o que fora realizado no período entre a Conferência 
de Tbilisi e a de Moscou, de forma a redimensionar a Educação Ambiental no mundo (ASSIS, 
1991).

Segundo o mesmo autor, a Conferência de Moscou reforçou os objetivos e princípios 
orientadores propostos em 1977, estabelecendo-se como alicerces para o desenvolvimento 
da Educação Ambiental em todos os níveis, dentro e fora sistema escolar. Especialistas da 
Conferência de Moscou concluíram, reafirmando as propostas de Tbilisi:

 

[...] os objetivos da Educação Ambiental não podem ser definidos sem que se levem em conta 
as realidades sociais, econômicas e ecológicas de cada sociedade e os objetivos da Educação 
Ambiental para o seu desenvolvimento; deve-se considerar que alguns objetivos da Educação 
Ambiental são comuns à comunidade internacional (FRANÇA, 2006: p. 36).



Atualidades – Cidadania e Meio Ambiente – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 7

 

No Brasil, essa preocupação torna-se mais perceptível a partir da década de 80, quando os 
órgãos governamentais de meio ambiente começam a se organizar para instituir a gestão 
ambiental, da qual a Educação Ambiental é um importante componente. Neste momento, 
estados e municípios se mobilizam e tentam fortalecer suas principais secretarias de meio 
ambiente, que entre outras funções têm a tarefa de desenvolver atividades de Educação 
Ambiental.

A Constituição de 1988 deu um passo decisivo para a formulação da política ambiental brasileira. 
Pela primeira vez na história do país um capítulo inteiro da Constituição é dedicado ao meio 
ambiente. No capítulo VI, artigo 225 ficou estabelecido que a preservação do meio ambiente 
seja tarefa inadiável e deve ser preocupação tanto dos governos quanto da sociedade.

A Educação Ambiental tornou-se uma necessidade com a promulgação da Lei 9.795, de 27 
de abril de 1999, que instituiu uma Política Nacional de Educação Ambiental, através dela foi 
estabelecida a obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis do ensino formal 
da educação brasileira. Neste sentido, a lei 9.765/99 deve ser mencionada como um marco 
importante da história da Educação Ambiental no Brasil, porque ela resultou de um longo 
processo de discussões entre ambientalistas, educadores e governos. A Educação Ambiental 
foi instituída como obrigatória em todos os níveis de ensino e considerada um componente da 
educação fundamental. Nesse sentido tem sido estimulada a assimilação da questão ambiental 
como um tema transversal dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN buscando capacitar 
professores e disponibilizar materiais didáticos. Contudo, tal lei se tornará morta se ações não 
forem implementadas e disseminadas.

A Educação Ambiental como instrumento para a conquista da cidadania é destacada por 
pensadores como Grun (2005), que enfatiza a necessidade de superação da visão tecnicista, 
afirmando que o problema ecológico não é somente um problema técnico, mas também um 
problema ético. Nesse sentido, o autor trabalha com termos como Educação Ambiental e Ética 
Ambiental, sob um enfoque holístico. Nessa mesma linha, França (2006) cita que a superação da 
visão tecnicista deve passar pela escola, como um centro de processos educativos, que conciliem 
pesquisa e extensão. Segundo González-Gaudino (2005), este leque aberto pela Educação 
Ambiental nas disciplinas vigentes recebeu o nome de interdisciplinar, no entanto, ainda existe 
confusão em relação a esse campo e a interdisciplinaridade cede lugar a complexidade. Por 
isso, Levy (2001) esclarece que há a necessidade de proporcionar a discussão de qual tipo de 
educação deve-se querer para as gerações futuras. A reconstrução da cidadania, segundo o 
autor, deve ser feita pelo resgate do sentido maior da Educação Ambiental, ou seja, deve ser o 
da própria educação.

Na visão de Loureiro (2006) a educação é uma prática social que expressa o modo dos seres 
humanos se organizarem e viverem em sociedade, como se percebem enquanto ser da natureza 
e manifestam seus questionamentos sobre a realidade num processo de crítica e autocrítica, de 
ação política e conscientização coletiva.
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Logo, é parte constitutiva da Educação Ambiental buscar entender e atuar no campo dos 
embates de idéias, dos conflitos sociais, num contínuo movimento de aprendizagem, de 
viabilização de novos patamares societários e civilizacionais. Completando esse pensamento, 
o autor conclui que é absolutamente importante para a concretização de um novo patamar 
societário que a produção em Educação Ambiental aprofunde o debate teórico-prático, 
tornando possível ao educador discernir uma “concepção ambientalista” e educacional, 
emancipatória e transformadora, percebendo as formas de se relacionar e superar todos esses 
embates.

Neste sentido Gadotti (2000) afirma que a Educação Ambiental trata-se de uma mudança 
radical de mentalidade em relação à qualidade de vida, que está diretamente ligada ao tipo 
de convivência que mantemos com a natureza e que implica atitudes, valores, ações. De 
acordo com Sato; Carvalho, (2005) trata-se de uma opção de vida por uma relação saudável 
e equilibrada com o contexto, com os outros e com o ambiente mais próximo, a começar pelo 
ambiente de trabalho doméstico

A relação entre meio ambiente e cidadania assume um papel fundamental na busca de 
atores sociais comprometidos com novas posturas e práticas sociais visando à qualidade da 
vida planetária. Isto implica em ultrapassar as fronteiras dessa cultura enraizada, tornando 
necessário um conjunto de medidas complementares de diferentes esferas (política, economia, 
cultural, jurídica, das relações sociais, dos valores e outros) que estejam imbuídas em contribuir 
para essa realidade (SATO; CARVALHO, 2005).

Para Ruscheinsky (2002, p.137):

[...] A cidadania em todas as suas dimensões possui uma conotação de conquista, e a efetivação 
reporta-se sempre à capacidade de organização e mobilização da sociedade civil. Estas tarefas 
primordiais que tem na educação ambiental um instrumento importante para que sejam 
alcançados.

Segundo Touraine (1996, p. 93) a existência da cidadania está ligada à consciência dos indivíduos 
de pertencimento a uma coletividade política, que pode ser uma nação, um município, uma 
região ou um conjunto federal. Uma democracia de fato, exige a responsabilidade dos cidadãos, 
sendo fundamental que a responsabilidade política de cada um em relação a essa coletividade 
seja despertada.

A ideia de cidadania proclama a responsabilidade de cada um e, portanto, defende a 
organização voluntária da vida social contra as lógicas não políticas, que alguns acham ser 
“naturais”, do mercado ou do interesse nacional (...). A cidadania não é a nacionalidade (...). 
A segunda designa a filiação a um Estado Nacional, enquanto a primeira fundamenta o direito 
de participar, direta ou indiretamente, na gestão da sociedade. A nacionalidade cria uma 
solidariedade dos deveres, enquanto a cidadania dá direitos (TOURAINE, 1996, p. 97).

Nesse sentido, uma das principais responsabilidades de cada cidadão atual é em relação à 
questão ambiental, no sentido de contribuir de forma organizada, para o estabelecimento 
de melhores condições de vida para a coletividade à qual se sente filiado. Além disso, como 
analisado por Ribeiro (2003) é necessário, na atualidade, que seja instalado um outro modo de 
vida baseado em novas premissas éticas e culturais que concilie melhor a forma de produção 
e atendimento às necessidades materiais de vida e o tempo de reposição da base material por 
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meio de processos naturais. Isso, por si só, justifica a necessidade de ampliação de uma séria 
educação política ambiental.

A sustentabilidade pode ser uma fonte de cidadania, de uma nova cidadania, que permita a 
circulação e promoção de idéias e valores por meios materiais extraídos de maneira cautelosa 
do ambiente (RIBEIRO, 2003, p. 415).

A questão ambiental, na visão de Gutiérrez (2000), transformou-se em uma causa social cidadã 
que reúne os mais variados grupos voluntários tanto em escala nacional, quanto internacional. 
Sua força política conseguiu chamar atenção de outros atores sociais de grande relevância, tais 
como as autoridades locais, parlamentares, trabalhadores, ambientalistas, grupos religiosos, 
educadores e outros que sobremaneira vêm se preocupando com o futuro do planeta. Nesse 
sentindo, é necessário que a população faça uso de seus direitos de cidadania e incorpore 
em seu cotidiano atitudes que manifestem a consciência de pertencentes a um conjunto de 
sociedade que exige responsabilidade coletiva.

[...] Exigir direitos é parte da cidadania, mas respeitar os contratos sociais é sua contrapartida. 
Talvez por não fazermos a nossa parte ou não termos a consciência se pertencer a um coletivo 
é que somos tão condescendentes com irregularidades que acabam prejudicando a todos. E o 
fato de mantermos a maioria da população sem os direitos básicos de cidadania nos impede 
de construir a Nação-cidadã que arrotamos desejar. Um dos maiores desafios para a mudança 
de comportamentos e de atitudes de uma sociedade está na consciência coletiva dos cidadãos. 
Uma das medidas mais desafiantes para o enfrentamento do atual sistema é a estruturação de 
novos padrões de comportamento, atitudes e valores que venham acompanhar as mudanças 
decorrentes do progresso cultural e político. E a escola tem um papel primordial na conquista 
destes valores (PINSKY, 1998, p.19).

A prática educativa que produz resultados satisfatórios é aquela que tem um caráter atualizado 
e questionador baseada na abordagem de temas com rigor conceitual e dialógica como já foi 
analisado por Freire (1974). A Educação Ambiental no Brasil marcada por confusões conceituais 
(PEDRINI, 1997) ainda enfrenta diversos obstáculos que dificulta sua implementação nas 
escolas de forma dialógica, antidogmática e propositiva, capaz de estimular transformações no 
modo como os indivíduos se relacionam na natureza e entre si.

O autoritarismo político instaurado no Brasil durante os anos de regime militar trouxe 
graves consequências e principalmente atrasos, na realização de uma Educação Ambiental 
comprometida com a transformação de posturas cotidianas em relação à questão ambiental e 
mudança de mentalidade dos indivíduos. Isso contribuiu para que a ordem econômica, política, 
jurídica e ética vigente fosse discutida devidamente, pois é fato que o regime militar brasileiro 
considerava qualquer mobilização social como ameaça à segurança nacional (PEDRINI, 1997).

A construção democrática e exercício da cidadania no Brasil é muito recente. Apesar das 
frágeis experiências anteriores, esses processos políticos só ganharam vigor à medida que a 
ordem política militar foi sendo lentamente superada. Temos no Brasil, como foi analisado por 
Carvalho (2010), uma cultura política governista onde predomina a valorização do Executivo e 
a desvalorização do Legislativo e seus titulares, cujas atitudes conduzem a uma profunda falta 
de legitimidade dos representantes escolhidos em processos eleitorais, perante a população. 
Isso favorece a existência de uma visão corporativa dos interesses coletivos e eles vão 
prevalecer enquanto não se efetivar uma ampla organização autônoma, de fato, da população. 
Assim, temos muito mais o exercício do vício da “estadania”, do que da cidadania. De forma 
preocupante constata-se, que o direito à cidadania está se confundindo, cada vez mais, na 
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nossa experiência política, ao direito de ser consumidor e o consumismo exacerbado, sendo 
uma das principais causas dos problemas ambientais. Apesar disso tudo, existem segmentos 
sociais em defesa de uma cidadania responsável e atuante, principalmente em relação às 
questões ambientais e a educação.

Portanto, a Educação Ambiental no Brasil encontra-se em processo de construção conceitual, 
com discussão de marcos teóricos e reelaboração de propostas de intervenção. O ato educativo 
não é neutro, quando realizado a partir da observação sistemática do nosso entorno e com 
rigor conceitual. Isso gera, naturalmente, o questionamento sobre o alto custo ambiental de 
caráter predatório que temos no Brasil e que favorece os interesses de uma minoria que lucra 
com ele. Em contrapartida, toda a sociedade brasileira está pagando esses custos sofrendo os 
efeitos da poluição do ar, da água e mudanças climáticas, dentre outros aspectos.

A partir do fornecimento de informações sérias sobre a questão ambiental no Brasil e no 
mundo de modo geral, e adoção de procedimentos pedagógicos adequados, nos processos 
escolares, as crianças e jovens poderão vir a transformar essas informações em conhecimentos 
consistentes, mudança de conhecimentos prévios arraigados e de atitudes em seu cotidiano.

A educação ambiental, enquanto processo de construção social, pode contribuir para a 
reconstrução de saberes disciplinares, fragmentados e marcados pela postura cartesiana na 
medida em que adotar concepções teóricas interdisciplinares e procedimentos em sua base 
conceitual e nas suas ações. A educação ambiental é, antes de tudo, uma dimensão da educação 
e não uma área específica ou uma especialização do saber e precisa ser instrumentalizada 
pedagogicamente (PEDRINI, 1997) para se manifestar em todo o currículo escolar visando à 
transformação das concepções dos indivíduos e grupos sociais na busca de mundo viável para 
todos e para as próximas gerações.

A Educação Ambiental alcançará seus objetivos se for implementada numa perspectiva 
conceitual-metodológica atualizada e numa situação escolar de trabalho interativo, 
questionador, propositor de ações adequadas de intervenção na realidade imediata, para 
assim, criar as condições favoráveis para o alargamento dos questionamentos em escalas 
ampliadas. As práticas informais e não-formais contribuem, também, para a expansão da 
Educação Ambiental.

Seja no âmbito da escola formal, seja na organização comunitária, a Educação Ambiental 
pretende provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam obter do conjunto da 
sociedade tanto a sensibilização à crise ambiental e à urgência em mudar os padrões de uso 
dos bens ambientais quanto o reconhecimento dessa situação e a tomada de decisões a seu 
respeito (CARVALHO, 2008, p. 158).

Dessa forma, é possível que a criança ou jovem a ela submetida experimente situações que 
contribuam para sua formação enquanto cidadãos e desperte uma sensibilidade maior 
para o exercício de uma cidadania ambiental. Mesmo que existam práticas improvisadas de 
Educação Ambiental devido à urgência de atitudes frente à destruição sócio-ambiental, elas 
têm sua importância, porém é necessário a assimilação de referenciais teórico-metodológicos 
pelos educadores ambientais que fundamentem essas ações tornando-as mais eficientes e 
esclarecidas. O conhecimento sobre a realidade é multifacetado o que nos leva a reconhecer 
a necessidade de um esforço interdisciplinar não só na produção de novos conhecimentos 
como na sua difusão e absorção. Ao reconhecer esses princípios, a Educação Ambiental coloca-
se como de responsabilidade dos educadores em geral e não como uma área profissional 
específica do conhecimento humano. Como analisa Pedrini (1997), ela deve ter a finalidade de 
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suscitar questionamentos, mudanças de hábitos, posturas e atitudes que contribuam para uma 
melhor interação social entre indivíduo e a natureza em geral, reconhecendo-se como parte 
integrante e não separado dela.

A cidadania ambiental requer atitudes que vão além das questões eleitorais. O cidadão 
consciente não é apenas aquele que busca fazer as melhores escolhas nos processos eleitorais. 
O cidadão consciente desenvolve suas concepções sobre o mundo tanto na escala local 
como global e se reconhece como partícipe de uma cidadania ambiental ativa que extrapole 
as fronteiras locais ou nacionais, desenvolvendo ações que visem um mundo viável agora e 
para as próximas gerações, pois a realidade local é, apenas, parte de um contexto mundial. A 
Universidade em geral e as políticas públicas possuem igual responsabilidade no fortalecimento 
da Educação Ambiental, pois a questão ambiental é um problema que afeta a todos os 
indivíduos e por isso exige ações do governo e da sociedade civil.

Nos últimos anos houve um crescimento significativo no oferecimento de cursos nas 
Universidades, nos níveis de graduação ou pós-graduação stricto sensu, voltados para a análise 
das questões ambiental formando especialistas ambientais, gestores, educadores, analistas e 
auditores. A qualidade dessa formação de docentes e pesquisadores está atrelada à capacidade, 
de fato, desses cursos suscitarem a percepção desse novo campo de saber como um espaço 
interdisciplinar.

Para Carvalho (2008) a Educação Ambiental tem a responsabilidade de contribuir para a 
formação de um “sujeito ecológico”, portador de valores éticos, atitudes e comportamentos 
ecologicamente orientados produzindo efeitos tanto no plano individual como coletivo.

O sujeito ecológico (...) é um sujeito ideal que sustenta a utopia dos que crêem nos valores 
ecológicos, tendo por isso, valor fundamental para animar a luta por um projeto de sociedade 
bem como a difusão desse projeto. Não se trata de imaginá-lo como uma pessoa ou grupo 
de pessoas completamente ecológicas em todas as esferas de sua vida ou ainda como um 
código normativo a ser seguido e praticado em sua totalidade por todos que nele se inspiram 
(CARVALHO, 2008, p. 67).

Esse tipo ideal revela-se como um modelo de identificação para o comportamento individual, 
bem como, “um horizonte sócio-histórico de justiça ambiental para uma educação ambiental 
emancipatória”. (CARVALHO, 2008, p. 23). Ainda segundo o autor, ao absorverem um ideário 
ecológico com suas novas formas de ser e compreender o mundo e a experiência humana, 
crianças e jovens poderão adquirir posturas e adotar atitudes adequadas a uma existência 
ecologicamente saudável e ambientalmente sustentável.

O projeto político-pedagógico de uma Educação Ambiental crítica poderia ser sintetizado na 
intenção de contribuir para uma mudança de valores e atitudes, formando um sujeito ecológico 
capaz de identificar e problematizar as questões socioambientais e agir sobre elas (CARVALHO, 
2008, p. 156).

A sociedade civil ampliou suas iniciativas na discussão e intervenção nas questões ambientais 
através de conselhos, campanhas e movimentos ambientais. Além das práticas sociais de 
questionamento e intervenções ambientais através de grupos e movimentos sociais ecológicos 
ocorreram, também, na atualidade mudanças significativas na legislação ambiental. Como 
analisado por Carvalho (2008) do ponto de vista das ações educativas há, de certa forma, um 
consenso sobre a necessidade de problematização da questão ambiental em todos os níveis de 
ensino. A Educação Ambiental vem sendo valorizada como uma ação educativa que deveria estar 
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presente, de forma transversal e interdisciplinar, articulando o conjunto de saberes, formação 
de atitudes e sensibilidades ambientais. Tudo isso tem estimulado a produção editorial de 
livros e a formação de especialistas ao mesmo tempo em que a questão ambiental se delineia 
como uma área nova de conhecimentos e de atuação profissional. Contudo, a existência de 
profissionais ambientais não é suficiente se a perspectiva ambiental não estiver presente na 
atuação dos educadores que atuam na Educação Escolar que desperte valores ecológicos e 
vise a formação cidadã-ecológica de crianças e jovens. A cidadania se amplia quando percebida 
numa dimensão ambiental.

A educação e especialmente a Educação Ambiental, segundo Sato; Carvalho (2005), deve se 
apresentar sinceramente comprometidas com a edificação da “cidadania planetária” e por 
isso, não podem deixar de ouvir e refletir sobre as diferentes vozes e silêncios independente 
de onde venham. Portanto, por mais “estranhos” que nos possam parecer, merecem ser 
discutidos a partir de critérios de paz, solidariedade, justiça social, fraternidade, democracia, 
amor e ecologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática ambiental tem se apresentado, na maioria das vezes, apenas como um 
conceito amplo e generalizado, como se fosse algo externo a todos e, nesse sentido, não são 
suficientemente enfocadas no contexto da Educação Ambiental. Fato este que gera um grande 
entrave ao desenvolvimento do tema, pois a realidade local também é produto do processo 
civilizatório de extrema importância e também envolve as interações locais entre a sociedade 
e a natureza. Portanto é necessário observar que o problema ambiental não é algo distante de 
nós, e que não afeta, apenas, aos microorganismos, vegetais e animais.

Essa problemática é, de forma bastante considerável, um assunto a ser considerado pelo 
humano também, e, nesse ínterim, é um problema de social local que permeia uma amplitude 
mundial. Nesse sentido, ressalta-se que, cada vez mais, é de caráter fundamental proporcionar 
aos educadores condições adequadas para que sejam produzidos e explorados conteúdos 
e atividades de educação para o meio ambiente. Dessa forma, é preciso lembrar que as 
abordagens educacionais devem conduzir a práticas que incentivem o debate, a construção do 
conhecimento e a reflexão sobre as questões ambientais, possibilitando um desenvolvimento 
claro dos conceitos de conscientização e da cidadania.
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CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

INTRODUÇÃO

O problema ecológico, em nossa sociedade, assumiu, em anos recentes, uma centralidade e 
presença marcantes na vida cotidiana. Habita o concreto de nossas vidas, a cultura do tempo, 
assim como as subjetividades individual e coletiva. Dificilmente vivemos, um dia sequer, sem 
registrar uma referência à esta realidade e seus efeitos abrangentes.

Este texto propõe uma reflexão crítica sobre o fenômeno da consciência ecológica. Busca 
compreender o significado dessa noção, sua origem histórica - material e simbólica - os fatores 
sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos que a impulsionaram, como também os 
principais obstáculos e desafios a seu avanço.

Os motivos que conduziram à presente análise são questionamentos que refletem a crise sócio-
ambiental contemporânea. Busca-se compreender as possibilidades e os limites de transformar 
a consciência e os comportamentos individuais e sociais, no sentido de valorização da vida, das 
relações sociais e destas com a natureza.

As marcas do tempo mostram sinais contraditórios. Somos parte de uma espécie que é , 
simultaneamente, solidária e egoísta, salvadora e destruidora, sapiens (inteligente) e demens 
(demente) (Boff, 1995). Quem vencerá essa luta? Saberemos compreender a crise em que 
estamos envolvidos e pôr em prática respostas sensatas e viáveis ou esperaremos o impasse 
e o desastre para agir? Trabalharemos preventivamente, usando o tempo a nosso favor, ou 
o usaremos contra nós, tardiamente? Saberemos nos organizar em defesa da vida e de sua 
qualidade ou nos adaptaremos à sua degradação, numa atitude resignada e conformista? Como 
na tradição chinesa, o ideograma que representa a idéia de crise significa, simultaneamente, 
perigo e oportunidade. Qual sua opção?

DEFININDO O FENÔMENO DA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Consciência ecológica é uma expressão, exaustivamente utilizada na bibliografia especializada, 
de anos recentes, sem uma preocupação da maioria dos autores de precisarem a que, 
exatamente, estão se referindo. A noção focalizada se contextualiza, historicamente, no período 
pós Segunda Guerra Mundial, quando setores da sociedade ocidental industrializada passam a 
expressar reação aos impactos destrutivos produzidos pelo desenvolvimento tecnocientífico 
e urbano industrial sobre o ambiente natural e construído. Representa o despertar de uma 
compreensão e sensibilidade novas da degradação do meio ambiente e das consequências 
desse processo para a qualidade da vida humana e para o futuro da espécie como um todo. 
Expressa a compreensão de que a presente crise ecológica articula fenômenos naturais e 
sociais e, mais que isso, privilegia as razões político-sociais da crise relativamente aos motivos 
biológicos e/ou técnicos. Isto porque entende que a degradação ambiental é, na verdade, 
consequência de um modelo, de organização político-social e de desenvolvimento econômico, 
que estabelece prioridades e define o que a sociedade deve produzir, como deve produzir e 
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como será distribuído o produto social. Isto implica no estabelecimento de um determinado 
padrão tecnológico e de uso dos recursos naturais, associados a uma forma específica de 
organização do trabalho e de apropriação das riquezas socialmente produzidas. Comporta, 
portanto, interesses divergentes entre os vários grupos sociais, dentre os quais aqueles em 
posição hegemônica decidem os rumos sociais e os impõe ao restante da sociedade. Assim, 
os impactos ecológicos e os desequilíbrios sobre os ciclos biogeoquímicos são decorrentes 
de decisões políticas e econômicas previamente tomadas. A solução para tais problemas, por 
conseguinte, exige mudanças nas estruturas de poder e de produção e não medidas superficiais 
e paliativas sobre seus efeitos.

Essa consciência ecológica, que se manifesta, principalmente, como compreensão intelectual 
de uma realidade, desencadeia e materializa ações e sentimentos que atingem, em última 
instância, as relações sociais e as relações dos homens com a natureza abrangente. Isso quer 
dizer que a consciência ecológica não se esgota enquanto idéia ou teoria, dada sua capacidade 
de elaborar comportamentos e inspirar valores e sentimentos relacionados com o tema. 
Significa, também, uma nova forma de ver e compreender as relações entre os homens 
e destes com seu ambiente, de constatar a indivisibilidade entre sociedade e natureza e de 
perceber a indispensabilidade desta para a vida humana. Aponta, ainda, para a busca de um 
novo relacionamento com os ecossistemas naturais que ultrapasse a perspectiva individualista, 
antropocêntrica e utilitária que, historicamente, tem caracterizado a cultura e civilização 
modernas ocidentais.(Leis, 1992; Unger, 1992; Mansholt, 1973; Boff, 1995; Morin, 1975).

Para Morin, um dos autores que mais avança no esforço de definir o fenômeno:

"(...) a consciência ecológica é historicamente uma maneira radicalmente nova de 
apresentar os problemas de insalubridade, nocividade e de poluição, até então julgados 
excêntricos, com relação aos 'verdadeiros' temas políticos; esta tendência se torna um 
projeto político global , já que ela critica e rejeita, tanto os fundamentos do humanismo 
ocidental, quanto os princípios do crescimento e do desenvolvimento que propulsam a 
civilização tecnocrática." (Morin, 1975)

Sinaliza-se, assim, algumas referências preliminares que indicam o significado aqui atribuído à 
expressão consciência ecológica.

A EMERGÊNCIA DA CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Historicamente, podemos considerar os anos do Pós Guerra como o marco inicial do 
processo de conscientização social da destrutividade do sistema tecnocientífico humano, 
e da ameaça potencial desse sistema para a continuidade da própria vida no planeta. Esta 
conscientização cresceu, gradualmente, até os dias atuais, através do trabalho persistente 
de setores da comunidade científica, da militância dos movimentos ambientalistas, pacifistas 
e da contracultura numa primeira fase, com a adesão, na etapa seguinte, da atuação de 
órgãos governamentais, não-governamentais e internacionais (ONU, BIRD, PNUMA) da 
iniciativa privada, dos meios de comunicação de massa, e dos demais movimentos sociais e 
religiosos. Viola & Leis (1995) analisam, oportunamente, esse processo de desenvolvimento do 
ambientalismo mundial e nacional, que transita de uma forma bissetorial preservacionista para 
um multissetorialismo orientado para o desenvolvimento sustentável.
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O conceito e a proposta de desenvolvimento sustentável, são oficialmente apresentados 
através do Relatório Bruntland, produzido pela Comissão das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD - e publicado em 1987. A proposta inspirada na 
noção de ecodesenvolvimento, elaborada por Ignacy Sachs e colaboradores, tem com ponto de 
partida a crítica do modelo de desenvolvimento econômico das nações industriais, considerado 
esgotado em princípios da década de 70. Uma das críticas centrais a esse modelo dominante 
é a contradição existente entre uma proposta de desenvolvimento ilimitado, a partir de uma 
base finita de recursos naturais. Esta contradição tem sido analisada por diversas perspectivas, 
todas elas evidenciando a insustentabilidade do modelo, a longo prazo. Segundo o Relatório 
Bruntland o desenvolvimento sustentável é definido [fim da página 141] como aquele que 
atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
também atenderem as suas. Parte do pressuposto de que os problemas do desenvolvimento 
e do meio ambiente não podem ser tratados separadamente, e atenta para a necessidade 
de conciliá-los. Para tanto apresenta uma nova concepção de desenvolvimento que conjuga 
viabilidade econômica, prudência ecológica e justiça social. Inova, ainda, ao defender uma 
abordagem multidimensional do desenvolvimento que integra à econômica as dimensões 
ecológicas, políticas, culturais, éticas e sociais e ao introduzir nesse debate os problemas da 
pobreza e da desigualdade social (Lima, 1997).

As repercussões desse avanço da consciência ecológica, no meio social, se materializam hoje 
na grande expansão de agências governamentais voltadas para o ambiental, desde esferas 
municipais até o nível internacional. Entre as décadas de 70 e 80, no exterior e no Brasil, 
tornou-se frequente a criação de secretarias, ministérios, agências especializadas, organismos 
plurinacionais e partidos políticos envolvidos com a questão ambiental. De modo análogo, o 
setor privado tem se preocupado em introduzir em seus produtos e estratégias mercadológicas 
o "apelo verde", mesmo que de maneira enganadora e superficial, porque já detectou na 
opinião pública e consumidora o interesse por esta nova tendência. Também nos movimentos 
da sociedade civil, e naqueles de caráter religioso, a preocupação ecológica se faz presente, 
como se fora um ingrediente indispensável dos novos tempos. Novos e crescentes espaços 
são, igualmente, ocupados nos meios de comunicação, nas artes e no meio científico. Cresce 
o número de publicações ou de seções ecológicas em jornais, revistas e demais meios. As 
Universidades, apesar da dificuldade em superar suas barreiras disciplinares, introduzem 
o debate ambiental, ampliam o leque de suas possíveis abordagens e discutem propostas 
transdisciplinares.

Pode-se, de modo sucinto, avaliar que essa cultura ecológica em expansão traz, simultaneamente, 
consequências positivas e negativas. Positivas no sentido que difunde informações sobre 
problemas sócio-ambientais, influencia comportamentos, desperta para realidades até então 
esquecidas, assim como para novas possibilidades de ampliação da cidadania. Negativas na 
medida em que favorece o modismo, a abordagem superficial e acrítica de problemas que 
exigem reflexão profunda e análise pluridimensional. Negativas, ainda, devido à banalização 
e mercantilização excessiva da temática e à despolitização do problema. Essa despolitização 
implica numa leitura alienada do problema, que observa a crise ambiental sem enxergar suas 
causas profundas e sem questionar o modelo de desenvolvimento econômico, político, cultural 
e social que lhe dá sustentação (Mansholt, 1973; Herculano, 1992; Morin & Kern, 1995).

Percebe-se assim, no panorama mundial e brasileiro atuais, um duelo de forças favoráveis e 
desfavoráveis à expansão da consciência ecológica. De modo resumido podemos formular esse 
conflito em torno de duas categorias básicas, a saber: a daqueles interessados na transformação 
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das relações entre a sociedade e a natureza - embora orientados por diversas propostas 
ecoanarquistas, ecossocialistas, fundamentalistas, alternativistas entre outras (2) - e a daqueles 
interessados na conservação da sociedade capitalista industrial, tal como se configura no 
momento, defendendo apenas pequenos ajustes técnicos e demográficos. Diria até que estes 
últimos estão interessados em "mudar" para que tudo permaneça como está.

OS OBSTÁCULOS À CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Conforme indicamos, o processo de conscientização da crise ambiental e a deflagração de 
ações para combatê-la, enfrenta um conjunto de fenômenos que funcionam como obstáculos 
à seu crescimento e realização. Entre esses fatores podem ser elencados: os interesses político-
econômicos dos grupos socialmente hegemônicos, o tipo de ética predominante na sociedade 
capitalista industrial; o consumismo, uma certa leitura reducionista da consciência ecológica; a 
pobreza de largos contingentes populacionais e o baixo nível educacional e de cidadania dessas 
mesmas populações.

OS INTERESSES POLÍTICOS E ECONÔMICOS DOMINANTES

As exigências da racionalidade capitalista, expressas na incessante busca de produtividade, 
competitividade e lucratividade, e materializadas num sistema produtivo e tecnocientífico 
orientado para tais fins, condicionam comportamentos imediatistas, individualistas e predatórios 
- por parte dos grandes grupos empresariais e pela própria ação governamental - que se refletem 
negativamente sobre o ambiente natural concreto e sobre a cultura ambiental simbólica.

A realidade tem, seguidamente, demonstrado que os interesses da acumulação de capital se 
colocam como os principais responsáveis pela presente crise ambiental. Os requisitos inerentes 
ao sucesso da empresa capitalista encerram incompatibilidades flagrantes com as propostas de 
preservação da vida. Entre tais requisitos pode-se destacar: a necessidade de volumes sempre 
crescentes de investimentos (para manter taxas constantes de crescimento), a perspectiva 
de tempo econômico pautado no curto e curtíssimo prazos - já que a rentabilidade depende 
da maior rotatividade do capital - e, os objetivos centrais visando o crescimento ilimitado e 
lucros imediatos. Essas características pressupõe um consumo crescente de recursos naturais 
e energéticos, um comportamento consumista por parte dos compradores e um estímulo 
obsessivo na busca do ganho rápido e fácil, divorciado de quaisquer considerações éticas. Essa 
conjugação de características e objetivos resulta numa equação insustentável, com impactos 
perversos sobre a vida humana - em especial da força de trabalho que torna tal sistema possível 
- e sobre o meio ambiente (Cavalcanti, 1995).

Ilustra esse processo a análise comparativa de Stahel entre a aceleração do tempo econômico e 
a estabilidade do tempo biofísico no contexto do capitalismo. À luz da lei da entropia, tal análise 
conclui pela completa incompatibilidade entre esses dois ritmos, e identifica nesse descompasso 
a origem da crise ambiental e da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento capitalista 
(Stahel, 1995).

Furtado, por outro lado, em seu O Mito do Desenvolvimento Econômico, desmistifica a 
doutrina desenvolvimentista que, segundo ele, serve, entre outros fins, para explorar os 
povos da periferia, legitimar a destruição de culturas e do meio físico e para justificar o caráter 
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predatório do sistema produtivo por ela orientada (Furtado, 1996). Portanto, os imperativos 
da razão capitalista e os meios técnicos construídos para sua realização orientam ações e 
representações auto-legitimadoras, que contradizem as propostas práticas, teóricas e éticas de 
sustentabilidade socioambiental.

A ÉTICA NO CAPITALISMO INDUSTRIAL

O paradigma ético predominante na sociedade industrial se coloca como um forte obstáculo ao avanço 
da consciência e ação ecológicas, na medida em que atua como referência de comportamentos e 
ações individuais e sociais. Esse modelo ético, caracterizado pelo individualismo, antropocentrismo e 
pelo utilitarismo, é antagonizado por amplos setores do pensamento ambientalista que, justamente, 
apoiam seu pensamento e ação na crítica a estas tendências e, em propostas variadas de reformulá-
las. À exceção de partidários do que se convencionou nomear de ecocapitalismo - corrente que vê 
na crise ambiental o resultado de problemas demográficos e tecnológicos de fácil ajustamento, não 
demandando reformas profundas do modelo convencional de desenvolvimento capitalista - todos os 
demais matizes do ambientalismo tecem algum tipo de crítica ao padrão ético acima referido ( Leis, 
1992; Herculano, 1992). Essa rede tecida com traços utilitários, individualistas e antropocêntricos 
condiciona comportamentos e legitimações marcados pelo domínio e exploração do ambiente físico, 
em uma relação de sujeição sem limites, da natureza à sociedade humana. Boff nos lembra que, já 
entre os pais da modernidade ocidental, entre outros Descartes e Francis Bacon, se faz presente a 
proposta de subjugar a natureza, possuí-la e escravizá-la para extrair seus segredos (Boff,1995). Nesta 
concepção a natureza existe e é valorada, exclusivamente, em função do homem, para serví-lo e ser 
por ele dominada. Deixa de ter leis e necessidades próprias, passando a subordinar-se, estritamente, 
aos desígnios humanos (Grun, 1996; Unger,1992; Sung, 1995).

O CONSUMISMO E O MEIO AMBIENTE

O consumismo é outra característica da sociedade contemporânea que produz impactos 
preocupantes sobre o ambiente natural e construído. A sociedade capitalista industrial criou 
o mito do consumo como sinônimo de bem-estar e meta prioritária do processo civilizatório. 
A capacidade aquisitiva vai, gradualmente, se transformando em medida para valorizar os 
indivíduos e fonte de prestígio social. A ânsia de adquirir e acumular bens deixa de ser um meio 
para a realização da vida, tornando-se um fim em si mesmo, o símbolo da felicidade capitalista 
(Buarque, 1990; Gorz, 1968; Fromm, 1979).

Para a lógica capitalista de produção o principal objetivo é atender ao consumidor e estimular 
necessidades artificiais que promovam uma maior rotatividade e acumulação do capital investido. 
Naturalmente, nesta lógica as categorias de consumidor e indivíduo/cidadão são diferentes. 
Consumidor é toda pessoa dotada de poder aquisitivo, capaz de comprar mercadorias. O mercado 
e as mercadorias não são destinados a satisfazer toda e qualquer necessidade das pessoas, mas sim 
dos consumidores. É por esse motivo que assistimos, frequentemente, por exemplo, o Brasil investir 
na exportação de soja para alimentar o rebanho animal europeu, enquanto grandes contingentes 
da população brasileira não tem feijão para comer e os produtos alimentares básicos - conhecidas 
como culturas de pobre, como mandioca e feijão - não são atendidos com investimentos de pesquisa. 
Assistimos, também, diariamente, ao crescimento simultâneo do mercado de rações animais e do 
número de menores abandonados nas ruas. Isto porque o mercado no capitalismo é um eficiente 
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instrumento para alocar recursos, para indicar os caminhos da maior rentabilidade econômica, mas 
não foi programado para perceber e responder a necessidades e problemas sociais.

A natureza intrínseca do capitalismo exige, para sua sobrevivência, acumulação e investimentos 
crescentes, o que inevitavelmente aponta para a estimulação do sistema de produção/consumo. 
O sistema de produção que satisfaz as necessidades dos consumidores é o mesmo que as cria; 
seja por processos de competição entre consumidores, pelo estímulo do sistema de valores 
e prestígio social, seja através da publicidade e marketing. Observa-se, assim, que a teoria 
econômica, historicamente, defendeu o crescimento do sistema de produção/ consumo de 
forma completamente desvinculada de considerações éticas entre meios e fins. Os economistas, 
grosso modo, se atinham à satisfação dos consumidores sem se perguntar pela relevância, justiça, 
legitimidade ou pela racionalidade das necessidades atendidas (Galbraith, 1987; Buarque, 1990).

São, portanto, evidentes as consequências do consumismo sobre o meio ambiente e sobre a 
qualidade da vida social. Tal tendência conduz, por um lado, ao desperdício no uso de recursos 
naturais e energéticos e, por outro, agrava os problemas de geração e processamento de lixo. Do 
ponto de vista cultural e econômico, aprofunda os processos de alienação e exploração do trabalho 
e cria irracionalidades como a industria bélica, a proliferação de supérfluos e a obsolescência 
planejada. Representa, enfim, um tipo de comportamento e de ideologia que alimenta o processo 
de degradação, tanto das relações sociais em si quanto das relações entre sociedade e natureza.

REDUCIONISMO E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Trata-se, neste momento, de criticar certas interpretações da problemática ambiental como 
reais entraves ao crescimento da consciência ecológica. São leituras reducionistas que se 
apresentam: a) reduzindo a complexidade da crise ecológica a um problema estritamente 
ecológico; e b) reduzindo o problema ecológico a um problema técnico, desvinculado de outras 
considerações. Ambas as colocações são limitadas e enganadoras. A primeira delas, retira da 
consciência ecológica uma de suas características centrais, que é a de unir realidades, articular 
e relacionar dimensões complementares que constituem um todo maior. Menosprezar essa 
capacidade articuladora significa perder a oportunidade de experimentar uma visão sistêmica 
da realidade, que vê a vida e a questão ambiental como um campo relacional, um todo 
integrado onde todas as partes se comunicam entre si e com a totalidade.

A segunda redução, também bastante frequente, expressa o tecnicismo e a excessiva simplificação 
que reduz a complexa multidimensionalidade da temática ambiental à unidimensionalidade técnica. 
Ou seja, tratar um problema ambiental que é resultante de fatores econômicos, políticos, sociais, 
culturais e ecológicos conjugados como um problema exclusivamente técnico é, no mínimo, incorrer 
numa simplificação excessiva. Desconsidera o fato de que a crise ambiental é produto de um modelo 
de organização geral da sociedade, que comporta decisões políticas e econômicas que condicionam 
toda a vida individual e social. Está claro que a questão ambiental tem, entre outras, uma dimensão 
técnica, mas esta é precedida e condicionada por razões políticas e econômicas, e não o contrário como 
pretende a redução tecnicista. Mostra-se, assim, fora de propósito a leitura que pretende encontrar no 
desenvolvimento tecnológico a solução de todos os problemas. A mesma crítica pode ser estendida ao 
economicismo, que propõe soluções exclusivamente econômicas como resposta à questões de maior 
complexidade.
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RENDA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Em anos recentes e, sobretudo a partir de 1987, data de publicação do Relatório Bruntland, ganha 
força no debate ambiental a relação entre pobreza social e degradação ambiental. Entre outras 
inovações introduzidas por este relatório, figura a constatação básica de que os problemas do meio 
ambiente estão diretamente relacionados com os problemas da pobreza, e que ambos formam, 
entre si, um ciclo vicioso de gravidade crescente. Isto é, a pobreza ao mesmo tempo que contribui 
para a degradação ambiental, sofre os efeitos do ambiente agredido. Significa que os mais pobres 
tendem a destruir, no curto prazo, os próprios recursos que deveriam garantir sua subsistência a 
longo prazo. Na verdade, essa constatação levou o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente) a diagnosticar que as duas causas básicas da crise ambiental são o mau uso das 
riqueza e a pobreza. Os pobres, como vimos, pela própria situação de escassez em que vivem, 
destróem os recursos naturais para sobreviver, enquanto os ricos consomem e desperdiçam, 
excessivamente, a base de recursos naturais, deixando os custos, mais uma vez, para os mais 
pobres (CIMA, 1991). Ignacy Sachs, economista polonês, formulador do Ecodesenvolvimento, 
muito antes do Relatório Bruntland já alertava para a desigualdade social como causa primária do 
mau desenvolvimento, fato, em geral, ocultado pelos arautos do desenvolvimentismo. Segundo 
ele, a opulência não é mais que a outra face da miséria e, embora as grandes vítimas sejam 
sempre os mais pobres, toda a sociedade perde em sistemas muito desiguais (Sachs, 1986). Isto 
porque, entre outros motivos, a concentração de riqueza, própria ao capitalismo, cria situações 
extremas e desfavoráveis à consciência e atitude ecológicos. Evidencia-se, pois, a importância 
da distribuição de renda como um instrumento democratizador, que ao melhorar as condições 
gerais de vida de uma população - através do acesso à alimentação, trabalho, educação, saúde, 
informação, moradia e lazer - tende a favorecer mudanças e atitudes de defesa da vida, tanto dos 
próprios homens como de seu ambiente.

Raciocínio análogo desenvolvemos no tocante à relação entre cidadania e consciência ecológica. 
Nesse sentido, as mentalidades tenderão a avançar à medida que se perceba o ambiente como 
um direito político, relacionado à qualidade de vida e ao usufruto de um patrimônio público 
comum. Trata-se, assim, de associar a politização da questão ambiental com o avanço da 
consciência e ação ecológicas. A realidade tem demonstrado que a ação e o nível de consciência 
ecológicas são mais presentes e desenvolvidos naqueles países com maior nível de informação, 
educação, renda e cidadania. Ou seja, onde os indivíduos conhecem e exercitam plenamente 
seus direitos e deveres sociais. Confirmam, também, essa tendência, a maior incidência de 
organizações, partidos políticos e associações centradas na questão ambiental - assim como 
movimentos de protesto e de consumidores contra produtos e processos agressivos à vida e 
aos direitos dos cidadãos - nos países política e sócio-economicamente mais desenvolvidos.

Reconhecemos que ambos os condicionantes, renda e cidadania, são fatores necessários, 
mas não suficientes, para transformar o nível de consciência de um povo. Essa transformação 
exige uma conjugação de elementos, que além dos citados inclui a qualidade da educação e da 
informação, a motivação social e a capacidade de organização para participar na solução dos 
problemas comunitários. Deve-se, ainda, observar que o processo de mudança de mentalidades 
e atitudes envolve um conjunto de estímulos econômicos, políticos, sociais e culturais, e que 
a definição de uma ordem de prioridades entre eles dependerá de cada configuração social 
específica.

A educação é outro elemento chave no processo de mudança de mentalidades, hábitos e 
comportamentos, no sentido de uma sociedade sustentável. Analistas e filósofos da educação 
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preocupados com a questão ambiental têm desenvolvido propostas pedagógicas com 
características:

a) democrática - que respeita e atua segundo o interesse da maioria dos cidadãos;
b) participativa - onde o cidadão faz parte da elaboração de respostas aos problemas vividos 

pela comunidade que integra;
c) crítica - que exercita a capacidade de questionar e avaliar a realidade socioambiental;
d) transformadora - que busca a mudança de comportamentos, valores e mentalidades 

contrários à vida coletiva;
e) dialógica - fundada no diálogo entre todos os participantes do processo educativo e da 

sociedade circundante;
f) multidimensional - que pauta sua compreensão dos fatos na integração dos diversos 

aspectos da realidade.(Freire, 1996; Reigota, 1995;UNESCO/UNEP, 1977; Grun, 
1996;Dias,1993).

Isto significa dizer que uma educação convencional, conservadora, de tendência monodisciplinar, 
desintegrada da realidade comunitária e da participação social, acrítica e autoritária representa, 
na verdade, um obstáculo à mudança de consciência e atitudes.

Por outro lado, parece difícil pensar uma educação de qualidade em sociedades onde a educação 
continua sendo um privilégio e não um direito prioritário, onde a elite cultural importa dos 
centros industrializados não só conhecimentos técnicos mas concepções de desenvolvimento, 
valores e padrões de comportamento.

Merecem destaque, ainda, certas propostas de educação ambiental que tendem a banalizar o 
tratamento da questão ambiental com um enfoque superficial, despolitizador e invertido dessa 
realidade. Isso porque focaliza e dá excessiva atenção aos efeitos mais aparentes do problema, sem 
questionar suas causas profundas, que dão origem à crise atual. É o caso, por exemplo, de chamar 
muita atenção para uma espécie ameaçada de extinção e promover sua reprodução em cativeiro, sem 
perguntar e discutir os modelos de ocupação e exploração dos recursos naturais, responsáveis pela 
destruição de ecossistemas inteiros para satisfazer interesses econômicos e políticos, completamente 
alheios à degradação que causam. Assim, criar ilhas de conservação fica parecendo a melhor solução 
para um problema com raízes mais profundas. Concentra-se toda atenção em paliativos superficiais sem 
tocar nas reais causas que originam os problemas sócio-ambientais. Além disso, análises superficiais 
do tipo citado tendem a atribuir, de modo genérico, as responsabilidades dos danos ambientais à ação 
humana, deixando de dizer que o homem vive em sociedades heterogêneas, formadas por grupos e 
classes sociais com poderes, atividades e interesses diferenciados. Assim, os homens ocupam posições 
sociais diferentes, e se relacionam com a natureza e o ambiente diversamente. Alguns são governantes, 
outros governados; alguns são proprietários, outros são assalariados; uns são produtores, outros 
consumidores; uns incluídos, outros excluídos. Portanto a afirmação genérica de que "o homem" é 
o grande predador da natureza e do ambiente deve ser melhor qualificada, para evitar conclusões 
apressadas e enganosas. É o caso de transferir para toda a sociedade as responsabilidades de um 
problema ambiental causado por um determinado grupo empresarial ou iniciativa governamental.

O problema de inversão da realidade se observa na ênfase que certas vertentes de educação 
ambiental colocam na esfera do consumo - destino do lixo, reciclagem, limpar a praia - em 
detrimento da esfera da produção, ponto de origem de todo processo industrial, onde se decide 
o que, quanto e como produzir. É o caso, por exemplo, da opção de usar embalagens renováveis 
ou descartáveis, de produzir mais bens necessários ou mais bens supérfluos, de escolher entre 
produtos com maior vida útil ou produtos que rapidamente se tornam obsoletos. A educação 
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ambiental, portanto, exige uma compreensão mais global do sistema de produção/consumo e 
um enfoque que privilegie mais a esfera da produção (causa) - que engendra e condiciona toda 
a dinâmica produtiva - que a esfera do consumo (efeito). Do contrário, estaremos invertendo e 
parcializando a realidade(3). As citadas propostas de educação ambiental também tornam-se 
despolitizadoras, porque desconsideram as causas políticas da questão ambiental, substituindo-
as por motivos e soluções técnicas e, assim fazendo, desviam a atenção pública dos interesses 
políticos e econômicos que, de fato, explicam a origem dos problemas sócio-ambientais. É por 
esse motivo que analistas mais críticos da questão pensam a educação ambiental como uma 
educação política com vistas ao exercício pleno da cidadania (Reigota, 1995).

DESAFIOS À CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA

Vimos até aqui que, desde os anos 70 a consciência ecológica avançou bastante, embora, ainda 
não o suficiente para conter o crescente ritmo de degradação socioambiental.

Há, em primeiro lugar, que reconhecer-se que a consciência e o discurso ecológicos se 
expandiram mais rapidamente que os comportamentos e ações práticas. Portanto, o 
primeiro desafio consiste, justamente, em materializar idéias e teorias em práticas cotidianas 
ecologicamente orientadas.

Nesse sentido, insere-se como ingrediente indispensável o exercício da participação social. Todas 
as propostas de fortalecimento da sociedade civil, da cidadania e de melhoria da qualidade da 
vida social passam, necessariamente, pelo desenvolvimento da participação social. Diversos 
analistas das relações entre sociedade, meio ambiente, educação e sustentabilidade enfatizam 
a impossibilidade de realizar transformações, com sentido democrático, sem a promoção da 
participação social (Sorrentino, 1991; Penteado, 1994; Reigota, 1995; Guimarães, 1996). Chamam 
atenção para os vícios herdados de uma sociedade historicamente autoritária, paternalista, 
individualista e dotada de baixos níveis de educação política. Tais características sociais terminam 
produzindo nos indivíduos um conjunto de atitudes e sentimentos negativos, que os distancia 
da ação coletiva e da mobilização para resolver seus próprios problemas comunitários. Assim, 
acabam predominando a descrença, a apatia, a inércia e o despreparo para a participação social. 
O indivíduo, nessas condições, tende a perder a confiança e a crença de que sua atitude individual 
se transforme numa iniciativa coletiva e eficaz, atrofiando as possibilidades de participação. Soma-
se a isso o histórico descrédito nas autoridades e iniciativas públicas, que tão bem se expressam 
no antigo divórcio entre o público e o privado no Brasil. Da Matta, em pesquisas sobre o tema, 
observa com lucidez que a vida pública no Brasil foi construída, desde a Colônia, de uma forma 
onde a casa (a esfera privada) funciona e a rua (a esfera pública), não.

Por isso, segundo ele, a identidade do brasileiro contém mais valores da vida privada que da 
vida pública, diferentemente de outras nações, onde a coisa pública é mais valorizada e próxima 
do cidadão (Da Matta, 1996). Nesse contexto, a participação social cumpre o relevante papel 
de romper o distanciamento entre a ação individual e coletiva e de mostrar a possibilidade de 
transformar a realidade no sentido de valorização da vida do indivíduo consigo mesmo, com os 
outros e com o seu ambiente.

Um outro ponto, central nessa discussão, reside na necessidade de exercitar um enfoque 
multidimensional na análise e tratamento dos problemas ambientais. Esse enfoque supera 
as abordagens anteriores de caráter unilateral e reducionista, que pretendiam explicar os 
problemas ambientais, ora por uma ótica econômica estrita, ora por um ponto de vista 
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exclusivamente biológico ou técnico. Isto para não perder a riqueza e maior fidedignidade 
de uma compreensão e análise pluricausal da realidade, que incorpora e articula dimensões 
políticas, culturais, ecológicas, econômicas e filosóficas. Dentro dessa compreensão plural 
surge um outro desafio, que é o de priorizar e hierarquizar as diversas dimensões do real, o que 
nos remete ao próximo ponto.

Refiro-me à politização da questão ecológica, já percebida e praticada por diversos setores do 
ambientalismo, mas ingenuamente esquecida por setores tradicionais do conservacionismo 
e bastante manipulada pelos setores dominantes do ecocapitalismo. Numa ou noutra versão, 
tratam os problemas ecológicos ora como problemas meramente biológicos, desvinculados 
das relações políticas e econômicas, ora como problemas estritamente técnicos, facilmente 
ajustáveis através do desenvolvimento tecnológico. O desafio, portanto, consiste em tratar os 
problemas ecológicos como problemas políticos. Conceber o ambiente como um patrimônio 
público comum e sua defesa como um direito político que amplia a compreensão e a prática da 
cidadania. Convergente com o desafio acima proposto, se coloca a questão do fortalecimento 
político da sociedade civil na construção da sustentabilidade social. Sem negar a importância 
da participação do Estado e do Mercado nesse processo, a contribuição dos movimentos 
civis se revela como decisiva na reorganização de uma sociedade voltada aos interesses da 
maioria dos cidadãos e pautada em princípios democráticos, participativos, de justiça social, 
prudência ecológica e viabilidade econômica. As outras opções lideradas pelo Estado e pelo 
mercado, pela própria natureza dos interesses que encarnam, privilegiam, respectivamente, a 
intervenção normativa e controladora do sistema social - orientada por interesses fortemente 
contraditórios - e a eficiência alocativa a serviço de interesses privados. Ademais, a realidade 
tem demonstrado que são as próprias iniciativas estatal e privada os principais agentes 
responsáveis pela devastação sócio-ambiental. Por outro lado, assistimos à perda progressiva, 
por parte do Estado, de sua importância e autonomia na relação com os conglomerados 
transnacionais, no contexto da globalização e do neoliberalismo. Portanto, embora a via da 
sociedade civil e da cidadania se apresente, ainda, como uma alternativa frágil diante das 
três forças apresentadas - dada a composição de poder presente no neoliberalismo e da 
consequente desorganização, perplexidade e desmobilização da sociedade civil nesse quadro, 
em especial nos países periféricos - é a que representa a resposta mais legítima e sintonizada 
aos interesses e necessidades da maioria dos trabalhadores e a mais promissora, já que o Estado 
tende à atrofia e o mercado, embora em posição hegemônica, não responde aos crescentes e, 
cada vez mais, dramáticos problemas sociais.

Vimos, pela análise precedente, que a mudança da consciência e da ação ecológicas encontra 
obstáculos objetivos e subjetivos poderosos, cuja superação exige profundas transformações no 
modelo de desenvolvimento sócio-econômico, na direção dos meios científicos e técnicos, nos padrões 
de comportamento social e nos referenciais éticos que dirigem os rumos hegemônicos da sociedade 
capitalista globalizada. A realização de tais mudanças vai, cada vez mais, exigir a descoberta dos limites 
quantitativos e qualitativos do crescimento econômico, a subordinação do avanço técnico-científico 
a controles éticos, a reforma da ética do egoísmo no sentido da solidariedade e o despertar para a 
dependência ecossistêmica a que está sujeita a sociedade e vida humanas. São tarefas e desafios de 
magnitude, que vão exigir iniciativas proporcionais pautadas no diálogo, na participação social e na 
luta por uma vida mais digna.


