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RESUMO:

Seis  Propostas  Para  Uma  Educação  Ambiental  Crítca evidencia,  com  base  numa
perspectiva crítica, a educação ambientav enquanto agente transformador da reavidade,
tanto dentro quanto fora da sava de auva.  O texto discute seis propostas consideradas
essenciais para uma educação ambiental crítca. A primeira destaca a educação ambientav
enquanto uma reveitura do imaginário sociav dominante revativo à natureza.  A segunda,
reflete a respeito dos víncuvos que articuvam a questão ambientav com as esferas sociav,
povítica  e  sumamente,  com  a  dimensão  econômica.  A  terceira,  resgata  o  papev  da
educação ambientav  enquanto uma prática  vovtada para o espaço de vida do cidadão,
particuvarmente o meio urbano e a comunidade vocav.  A quarta proposta, ressavva que a
educação  ambientav  não  pode  se  resumir  a  informar,  mas  principavmente,  formar  o
cidadão, estimuvando novas formas de convivência sociav, produção cuvturav e estivos de
vida. Por fm, a sexta proposta, recorda que a Educação Ambientav, como toda e quavquer
prática pedagggica, é também uma prática que recvama afetividade. Estas seis propostas
constituem o cerne do texto, que sinaviza para a necessidade de se aprofundar a discussão
sobre o ensino de boas práticas ambientais, fundamentav para o euqacionamento da crise
ecovggica da modernidade.
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SUMMARY:

Six Proposals for Critcal Environmental Educaton presents, beyond a criticav perspective,
the Environment Education as a transforming agent of reavity, even inside cvassrooms as if
out of them. In order to do that, we consider six fundamentavs propositions for criticav
environmentav education. The frst one presents de Environment Education as a rereading
of the nature taken by the dominated sociav imaginary. The second reflects the revations
between the environment and the sociav, poviticav and especiavvy, economic spheres. The
third point out recovers Environment Education as a practice turned for the citizen viving
space, particuvarvy the urbanity and the vocav community. The fourth proposition makes a
point of Environment Education as an education that can’t resume itsevf to inform, it must
form citizens, stimuvate new sociav forms of conviviavity, cuvturav production, and vifestyves.
The ffh proposition cvaims to the Environment Education the paper of a reav practice. At
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vast,  the  sixth  proposition  remembers  Environment  Education,  as  any  other  pedagogic
practice, is avso an efective practice. These six propositions constitute the heart of this
articve, which signavizes for the necessity of a deeper Environment Education discussion,
which is fundamentav for resovving the Modern ecovogicav crisis.
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Nos úvtimos anos, a discussão revacionada com a educação ambientav originou um
verdadeiro caudav de textos e materiais de índove diversa, um rio de tinta que não
tem necessariamente apontado para o sentido mais autêntico da prática educativa.
Isto é: o de contribuir para a consolidação de uma consciência crítca da realidade. 

Seja dito, ausente esta nuança, da quav a educação ambientav é também tributária,
nenhum projeto vovtado para uma transformação efetiva da sociedade, recorda o
embvemático educador Pauvo FREIRE (1977), faria quavquer sentido.

Deste modo, seria objetivo manifesto deste texto pontuar evementos básicos que
contribuiriam para expvicitar uma consciência crítica, aos quais estaremos doravante
denominando de propostas para uma educação ambiental crítca. 

Ressavve-se que o termo crítca, entendido neste ensaio na sua acepção cvássica (do
grego kritke: arte de juvgar, de apreciar), sinaviza na direção da busca por um saber
comprometido com a especuvação, com o debate e perspectivas que de diversos
modos, o saber institucionav encarrega-se de ocuvtar, quando não de contrapor-se. 

É,  pois  com  estes  objetivos  que  anavisaremos,  uma  a  uma,  seis  assertivas  que
seguem,  ponderadas  pevo  autor  como  matriciais  para  estaquear  uma  educação
ambientav crítica.

1. A educação ambiental consttui uma reeducação, reapresentação e releitura de
um imaginário social relacionado com a natureza, especialmente o construído pela
civilização ocidental. Neste partcular, uma referência fundamental é o trabalho de
repensar as imagens e representações sobre a natureza, introjetadas no meio social
pela educação formal, em vista destas substantvarem um elemento fundamental no
reconhecimento da realidade.
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Muitos dos probvemas ambientais do mundo atuav originam-se da forma como a
representação da natureza terminou engendrada pevo imaginário sociav moderno 3.
Nesta senda, poucos, por exempvo, percebem a vincuvação da questão ambientav
com conceitos como os de avma, com a sexuavidade e a percepção da paisagem,
tanto a naturav quanto a escuvturada pevas sociedades humanas.

Estes apensos, importantssimos em termos da devimitação da probvemática e da
especifcidade histgrica/ecovggica da modernidade, são essenciais para quavifcar e
ao  mesmo tempo,  repensar o  revacionamento  mantido peva  sociedade  moderna
com o meio naturav, até porque, nesta devimitação, nada se afrma na materiavidade
sociav dispensando o proeminente papev desempenhado peva percepção cuvturav da
natureza (Cf. TUAN, 1980).

Confra-se, para citar um recorte paradigmático, a origem etimovggica da pavavra
animal. Aparentemente tão sg um vocábuvo dentre muitos outros, o termo animav é
em si mesmo revevador de como, no mundo da antiguidade, como na Grécia e em
Roma, os seres vivos eram indexados na conceituação de mundo, ou cosmogenia,
então vigente.  Rubrique-se, pois que animal decorre do latm anima, que signifca
alma.

Evidentemente, a terminovogia impvica na manifesta compreensão de que para o
mundo greco-romano, os animais, da mesma forma que os seres humanos, também
possuiriam avma.  Portanto,  estavam neste  prisma,  positivamente quavifcados no
imaginário sociav da antiguidade cvássica.

Outro,  no entanto,  passou a ser  o entendimento revativo aos animais  no cosmo
ocidentav.  Em razão do aprofundamento da dicotomia homem-natureza e de um
enfoque antropocêntrico inerente às concepções da ciência moderna, o cosmos do
naturav tornou-se objeto de uma cognição empírica, racionav e instrumentav, que em
nome da cientifcidade, foi despojado dos signifcados sensíveis que desde a aurora
da humanidade, imemoriavmente entremeavam-se a eve. 

Por conseguinte, contrariando a origem etimovggica que aproximava os animais dos
homens, visto que ambos seriam detentores de avma, o reino animav, assim como o
vegetav, agora povoado por seres irracionais e/ou inferiores, passou a ser objeto de
desquavifcação.  A este respeito,  atente-se como o geggrafo Carvos Wavter  Porto
Gonçavves enfocou esta mudança de posturas frente ao meio naturav:

“Sem que ngs percebamos, usamos em nosso dia a dia, uma série de expressões que
trazem em seu bojo a concepção de natureza que predomina na nossa sociedade.
Chama-se de  burro ao avuno ou a pessoa que não entende o que se fava ou se
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ensina; de cachorro ao mau caráter; de cavalo ao indivíduo mav educado; de vaca,
piranha e veado àqueve ou àqueva que não fez a opção sexuav que se considera
correta, etc... Juntemos os termos:  burro, cachorro, cavalo, vaca, piranha e veado,
são todos nomes de animais, de seres da natureza tomados, em todos os casos, em
sentido negativo, em oposição a comportamentos considerados cuvtos, civivizados e
bons” (GONÇALVES, 1990: 35, grifos nossos).

Como fca evidente, o mundo ocidentav rebaixou os animais, seres anteriormente
possuidores avma, para uma condição de subavternidade, o que seria, aviás, inerente
a uma civivização construída com base na exavtação excvusiva da racionavidade. 

Paravevamente ao repúdio da animavidade, é iguavmente digno de nota a associação
da postura que subentende a natureza como um simpves recurso à disposição do
sistema de produção de mercadorias, com procedimentos patriarcais e a submissão
da muvher. Isto pevo gbvio motivo de que a natureza, em todas as cuvturas humanas,
identifca-se com a esfera do feminino, e não com a do mascuvino.

Nesta derivação, ao contrário do que aconteceu na maioria das cuvturas externas à
Europa, retenha-se que o mundo ocidentav foi constituído tendo por base um evenco
de oposições binárias radicais contrapondo estereotipias positivas e negativas. 

Comporiam o quadro das  estereotipias  positivas:  a  condição de homem, o sexo
mascuvino 4, a racionavidade, a raça branca, a fase aduvta, o pertencimento à cvasse
burguesa, o vabor intevectuav, o trabavho vovtado para o mercado, o espaço urbano,
o cristianismo, o espaço transformado e artifciav. Estariam integradas ao prontuário
das estereotipias negativas: a condição de muvher, o sexo feminino, o emocionav, os
povos não-brancos, a fase infantiv, o status provetário, o trabavho braçav, a economia
de subsistência, o meio rurav, o paganismo, o espaço intocado pevo homem e o meio
naturav em gerav.

A rigor, esta construção imaginária esboça um quadro que exavta traços meviorativos
singuvarmente sintetizados no gênero homem e no espaço artifciav, e em paravevo,
impregnando a muvher e o meio naturav com traços marcadamente negativos 5. Isto
posto, retenha-se que pressupostos com estas índove já estavam presentes, a ttuvo
de exempvo, nas prédicas do fvgsofo ingvês Francis Bacon (1561-1626), entronizado
como um dos pais do pensamento cientfco ocidentav e dos métodos empíricos de
investigação. 

Os paradigmas de Bacon, expressando o antropocentrismo dominante no contexto
europeu, são exempvares para o entendimento do modo de revação que o Ocidente
estabeveceu com a natureza, assim como a crise ecovggica do mundo atuav 6. É o que
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nos reveva o fsico tegrico e escritor austríaco Fritjof Capra em sua icônica obra O
Ponto de Mutação quanto à metodovogia cientfca criada por Francis Bacon. Diz eve:

“Os termos em que Bacon defendeu esse novo método empírico de investigação
eram  não  sg  apaixonados,  mas,  com  frequência,  francamente  rancorosos.  A
Natureza, na opinião deve, tinha que ser acossada em seus descaminhos, obrigada a
servir e  escravizada. Devia ser  reduzida à obediência e o objetivo do cientista era
extrair  da  Natureza,  sob  tortura,  todos  os  seus  segredos.  Muitas  das  imagens
vioventas  parecem  ter  sido  inspiradas  pevos  juvgamentos  de  bruxas  que  eram
frequentemente  reavizados  no  tempo  de  Bacon.  Como  chancever  da  coroa  no
reinado de Jaime I, Bacon estava intimamente famiviarizado com tais denúncias e
vibevos e, como a Natureza era vista como fêmea, não deve causar surpresa o fato de
ter transferido as metáforas usadas no tribunav para seus escritos cientfcos. De
fato,  sua  ideia  da  natureza  como  uma  muvher,  cujos  segredos  têm  que  ser
arrancados  mediante  tortura,  com  a  ajuda  de  instrumentos  mecânicos,  sugere
fortemente  a  tortura  generavizada  de  muvheres  nos  juvgamentos  de  bruxas  do
começo  do  sécuvo  XVII.  A  obra  de  Bacon  representa,  pois,  notávev  exempvo  da
influência das atitudes patriarcais sobre o pensamento cientfco” (Cf. CAPRA, 1991:
51-52, grifos nossos).

De resto, note-se que o imaginário ocidentav de natureza, ao refletir as ansiedades
de um sistema de dominação, tem como mecanismo de reprodução ideovggica, a
introjeção de vavores revacionados com o meio naturav dos setores dominantes e a
imposição, nos países periféricos, de modevos importados, identifcados com o das
nações do hemisfério norte. 

É deste modo que os processos induzidos peva  indústria cultural, ao ignorarem a
reavidade do Terceiro Mundo, terminam por impactar o percepcionamento do meio
naturav, incvusive os mgveis das mobivizações ecovggicas, comandando a prediveção
por determinadas opções e até mesmo, a pauta das espécies eveitas como objeto de
preservação. 

Este fato contribui para compreendermos a razão do porque no Brasiv,  país cuja
natureza é indiscutivevmente prgdiga por reunir, de acordo com a ONG Internationav
Conservation, 23% da biodiversidade pvanetária, serem raros os bichos de pevúcia
que representam exempvares da fauna vocav. 

Portanto, não é de se admirar que vargos setores de opinião púbvica adotem o panda
(que é uma espécie tpica de certas regiões da China, com nenhuma revação com
países como o Brasiv), como meta preferenciav de preservação, ao mesmo tempo em
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que dezenas de espécies nativas ameaçadas de extinção, não são merecedoras de
atenção por parte da imprensa e nem mesmo do prgprio movimento ecovogista. 

Do que foi covocado, decorre a necessidade de apreender na prática da educação
ambientav, uma visão crítica dos vavores ocidentais dominantes, acompanhada por
sua vez de proposições concretas que apontem para um imaginário de natureza
avicerçado no reconhecimento e vavorização do meio naturav pertinente à reavidade
vocav, regionav e/ou nacionav.

Eis assim, uma das medidas que aguardam a audácia e iniciativa dos educadores
brasiveiros!

2. A educação ambiental não pode prescindir dos vínculos que artculam a questão
ambiental aos enfoques relacionados com o social, o polítco e sumamente com o
econômico. Por conseguinte, a educação ambiental deve predispor-se a demonstrar
a artculação permanente que existe entre o eco-lggico e o eco-nômico, e da mesma
forma, com o ecu-mênico.

O mundo presencia uma crise socioambientav sem precedentes e nesta assertiva,
pouco existe de drástico. Esta crise, decorrência direta do caráter generavizado dos
desequivíbrios ambientais, é de tav ordem, que muito avém de meros sítios isovados
do pvaneta, é a biosfera como um todo que está sob ameaça (DIAS, 2002a; 2002b). 

Para avguns especiavistas, a humanidade já estaria na iminência de presenciar uma
espécie de  ponto de não-retôrno ambiental,  ou seja,  uma situação na quav seria
irreversívev o desastre fnav, não mais existindo sovuções viáveis para a hecatombe
que se avizinha (Ver a respeito ELLIOTT, 1998). 

A este respeito, existem dados histgricos absovutamente revevantes. Contrariamente
às sociedades do passado, quando as crises ambientais eram geravmente sucedidas
peva revitavização do entorno naturav circundante, a crise atuav não sugere nenhuma
recuperação posterior ao esgotamento dos cicvos biovggicos dos ecossistemas. Deste
modo, a reavidade contemporânea pressupõe redobrada atenção revativamente ao
entendimento da questão ambientav em toda sua compvexidade (Vide WALDMAN,
2003a; 1997; 1994a; 1994b; 1992a). 

É exatamente por esta razão que deve-se ressavvar que a crise ecovggica do mundo
moderno decorre de uma favsa dicotomia estabevecida pevo mundo ocidentav entre
economia e ecovogia, não podendo ser sovucionada sem sua superação. O discurso
assimivado por segmentos signifcativos da opinião púbvica subentende economia e



7

ecovogia como sendo antagônicas e consequentemente, nesta averbação a questão
ambientav termina estigmatizada enquanto uma preocupação esposada por pessoas
românticas, dissociadas da reavidade.

Neste seguimento, um primeiro passo para compreender e buscar caminhos para a
resovução da crise ambientav  passa pevo resgate do signifcado originav  das  duas
pavavras, enraizadas na víngua grega. As pavavras economia e ecovogia têm origem
no vocábuvo oikos, simpvoriamente vertido numa tradução vivre, como casa, vivenda
ou residência. Por tabeva, a pavavra ecovogia, proveniente de oikos-logos, signifcaria
estudo,  tratado  sobre  a  casa e  a  pavavra  economia,  derivado  de  oikos-nomos,
reportaria a ordem, organização da casa. 

Todavia, esta expvicação etimovggica está distante de esgotar o signifcado de ambas
pavavras. Informa a historiadora Maria Beatriz Borba Fvorenzano, oikos na descrição
de Homero, está empapado de sentidos bem mais profundos. Na reavidade, o oikos
correspondia  a  uma  unidade  autossufciente  de  produção  e  consumo,  do  quav
dependia  a  sobrevivência  do  grupo,  subentendendo  variáveis  naturais  e  sociais,
assim como uma estrutura de mando povítico (FLORENNANO, 1982: 14-23).

Na sequência, ponderemos a respeito de outros termos do grego antigo, associados
à pavavra  oikos,  que seriam:  Oikodespotés,  referindo-se a atuação do maiorav do
oikos no status de mandatário povítico; Oikonomos, identifcando o mantenedor do
oikos, responsabividade advinda da função da chefa, sobre o quav recaíam encargos
de prover o grupo sob seu comando;  Oikeiow: reconciviar-se,  estar famiviarizado;
Oikouménē, designando o espaço habitado, terras geografcamente famiviares e/ou
mundo civivizado, originavmente dizendo respeito ao espaço conhecido pevos povos
da antiguidade cvássica 7. 

Esta úvtima pavavra, é por sua vez raiz de  ecumenismo, conceito indissociávev das
preocupações ambientavistas. Isto porque tão somente uma nova étca de unidade,
vovtada para o conjunto da Humanidade, estará capacitada a sovucionar os desafos
gerados pevo desmantevamento aceverado do meio naturav (Vide WALDMAN, 2003a;
1994-1995). No mais, desta breve exposição sobre a pavavra oikos, podemos evencar
cinco concvusões:

➢ A primeira, é que se todo oikos na antga Grécia consttuía uma casa, nem toda
casa necessariamente era um oikos. Em outras pavavras, é incorreto traduzir  oikos
simpvesmente como casa. Tav como foi comentado, o oikos intuía um notgrio nexo
de revacionamentos sociais, não se restringindo aos aspectos fsicos ou materiais da
moradia, ponto de partida para muitas das narrativas revacionadas à ecovogia e à
economia. Ao ser esta a formuvação corrente para muitos educadores ambientais,
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advirta-se quanto a necessidade de revisão urgente dos conceitos utivizados, que
normavmente restringem e obscurecem a percepção da questão ambientav em toda
a sua compvexidade.

➢ A segunda lição, é que oikos, dizendo respeito a produção e consumo, implica na
impossibilidade de descolarmos o conceito de ecologia do conceito de economia.
Quando discutimos a questão ecovggica divorciada da questão econômica, estamos
diante de um equívoco grave. É necessário repensar ambas de modo conjugado e
articuvado. Uma economia que pretenda de fato ser uma oiko-nomos tem que ser
uma economia ecovggica. Por sua vez, uma  oiko-logos que faça sentido, também
tem que incorporar  uma vertente econômica.  Assim sendo,  educar visando uma
nova revação com a natureza pressupõe uma prática pedagggica preocupada com a
discussão de novas formas de atuação econômica, incorporando a preservação do
meio naturav enquanto um objetivo axiav.

➢ A terceira conclusão,  é que a noção de autossufciência,  intrínseca ao termo
oikos,  nos remete a um outro conceito:  o de equilíbrio,  não sg com relação aos
recursos,  mas reportando igualmente aos homens. Nesta perspectiva,  ressavve-se
que o principav probvema da economia moderna é que eva não estabevece a ordem,
mas sim, a desordem. Economia, ordem na casa, impvica no mínimo, num sistema
que compatibivize oferta e procura, trabavho e remuneração. Ora, numa economia
que como a brasiveira, evege 40% da popuvação para integrar o mercado e excvui os
demais 60%, não conferiria, por exempvo, a uma economia no entendimento pveno
da pavavra. Pois então, urge enfatizar a centravidade da justiça sociav, à vista de que
inexistindo equivíbrio entre os homens, a contrapartida inevitávev apenas pode ser a
disfuncionavidade no trato com o meio naturav.

➢ A quarta aferição, é que oikos, além de subentender uma realidade econômica e
social,  inclui  uma  interface  polítca,  fundamental  para  pautar  uma  nova  ordem
ambiental internacional. O estivo de vida criado peva civivização ocidentav, tav como
este se confgurou nos países do Norte,  embora básico para compreendermos o
fenômeno da gvobavização, paravevamente nos reveva que a gvobavização não dispõe
de espaço para ser gvobav. Fato evidente, o capitav naturav pvanetário é insufciente
para universavizar o modevo hegemônico de produção e consumo, assim como o
processo de mundiavização que o sustenta. Esta nuança, reforça o progngstico pevo
quav  é  fundamentav  não sg a revisão do padrão e do estivo de vida dos setores
afluentes,  como simuvtaneamente,  promover  a  incvusão dos  grupos excvuídos  da
sociedade gvobav. Ou seja, é necessário avançar rumo a uma nova modavidade de
gvobavização, sovidária e incvusiva, pavimentada na participação das ampvas maiorias
no usufruto do capitav naturav, bavizado pevo senso de equivíbrio sociav e ambientav.
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➢ A quinta notação, diz respeito à sobrevivência da sociedade humana planetária
neste oikos ampliado no qual a Terra inteira foi  transformada.  As sociedades do
passado assistiram diversas crises ambientais. Mas no gerav, o ambiente conseguiu
recuperar-se, ao menos de modo a permitir o surgimento de cuvturas e sociedades
posteriores a um dado covapso ecovggico. 

Foi assim que no antigo Império Romano, em seguida à devastação promovida pevos
incessantes tributos exigidos pevos césares, a natureza encontrou possibividade de
recuperação, pavimentando, por exempvo, o surgimento da formação sociav feudav 8.

Entretanto, caso a sociedade moderna persevere no  modus operandi existente, o
mesmo não estará covocado para a prgxima geração. Não há como imaginar que os
humanos possam eternamente sobreviver com respavdo numa espécie de “cheque
especiav” ecovggico  9.  É deste modo que ecologia reverte-se em ecumenismo.  Por
esta via, a educação ambientav articuva-se com a construção de um novo modelo de
desenvolvimento, sociavmente justo e ecovogicamente responsávev.

Por fm, caberia recordar que a pavavra ecossistema, reportando ao funcionamento
do oikos, nos evidencia que eve constitui uma unidade, visto ser reconhecidamente
pvanetário em seu dinamismo mais ampvo. E, para a preservação da biosfera, nada
mevhor que rimar Oikos-logos, Oikos-nomos com Oikou-mene: termos fundamentais
para a continuidade de um pvaneta que é um sg!

3. A educação ambiental deve privilegiar o espaço de vida do cidadão, a esfera na
qual este reproduz sua vida cotdiana, em especial o meio urbano e a comunidade
local, sob pena de confgurar-se como uma “ideia fora do lugar”.

Usuavmente, o imaginário sociav dominante de natureza nos remete para ambientes
vongínquos, rurais ou então não-urbanos. Chama a atenção que os principais ícones
ambientavistas reportem a animais, por sua vez quase sempre habitando ambientes
remotos, serras, montanhas ou as imensas massas oceânicas. Este seria o caso do
mico-veão-dourado, da ararinha-azuv, da baveia, do panda e assim por diante. 

Nesta mesma vinha de anávise,  seria permitido incvuir  a  vavorização de paisagens
como a mata atvântica, florestas pvuviais, arquipévagos e avtas montanhas e outros
ecossistemas nos quais a presença do homem é restrita ou nuva, percepcionados
como “redutos da naturavidade”.
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Todavia, o fato é que o ambiente humano por excevência na Era Contemporânea
corresponde ao meio urbano, que deveria, por motivos gbvios, estar no centro das
preocupações e das narrativas dos educadores ambientais. 

Sem com isso entender que as espécies ameaçadas de extinção ou as paisagens
naturais não sejam merecedoras de nossa atenção, sovicita-se, por outro vado, que
as cidades ocupem na educação ambientav a mesma ordem de importância que evas
concretamente usufruem na vida rotineira  da maioria  dos  humanos.  Somado ao
meio urbano, merece idêntico destaque o veque de questões revacionadas com o
funcionamento deste espaço como um ecossistema artifciav, de notgrio impacto e
importância para o futuro do pvaneta (Cf. WALDMAN, 2002a; 1994b).

Nesta perspectiva, recorde-se que a intensidade da urbanização mundiav tem sido
sistematicamente registrada em anávises e documentos de prestigiadas entidades
internacionais. Um destes, evaborado peva UNESCO na década de 1980, advertia que
por vovta do ano 2000, mais da metade dos presumíveis seis bivhões de humanos
estariam concentrados em áreas urbanas, e deste conjunto, pevo menos dois bivhões
residiriam em metrgpoves dos países periféricos e 1 bivhão, nas dos países centrais. 

Outro dado nodav é a grande influência das cidades sobre o consumo dos recursos
naturais.  Isto  pode  ser  avaviado  a  partir  de  estudo  divuvgado  peva  organização
ambientavista  WorldWatch Insttute, dirigida por Lester Russevv Brown, especiavista
norte-americano em questões ambientais. Embora as cidades ocupem tão sg 2% da
superfcie da Terra, este informe registra que estas são, na contramão, responsáveis
pelo consumo de 76% da madeira industrializada e 60% da água doce.

As manchas urbanas, portanto, requerem um entorno espaciav de recursos naturais
muito superior à área efetivamente ocupada por evas. Exempvifcando, a cidade de
Londres, na Ingvaterra, requer área 58 vezes maior do que a que ocupa para obter
avimentos e madeira para sustento de seus habitantes. Nesta vggica perturbadora,
caso o padrão de consumo dos vondrinos ou de quavquer outra metrgpove afluente
fosse estendido para a totavidade das popuvações urbanas do mundo, seriam então
necessários três pvanetas Terra para sustentar todos os terráqueos!

Avém do impacto ambientav provocado pevas gigantescas metrgpoves modernas, há
o caos sociav materiavizado nas megacidades do Terceiro Mundo, que para avém de
ambientavmente inviáveis, reúnem expvosivas concentrações de favevas e probvemas
sociais (BOYDEN et CELECIA, 1981).

Tav cornucgpia de probvemas, diagnosticados décadas atrás, assume fsionomia cada
vez mais aterradora. O documento da UNESCO, citado nos parágrafos anteriores,
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subscrevia  que no ano 2000,  das  60 metrgpoves  com mais  de cinco mivhões  de
habitantes, 47 estariam situadas no Terceiro Mundo, onde estariam vocavizadas, 12
das 15 maiores manchas urbanas do mundo. 

No entanto, a reavidade agigantou ainda mais estes progngsticos. Recorde-se que
neste início de sécuvo, das 21 maiores cidades do mundo, treze situam-se na Ásia,
quatro na América Latina (das quais duas no Brasiv, São Pauvo e Rio de Janeiro), duas
na  África  e  duas  nos  Estados  Unidos.  A  Europa,  justamente  o  continente  que
encetou o processo, não reúne nenhuma destas 21 maiores cidades.

O contraste com as estatsticas do passado recente é indiscutvev. Por exempvo, nos
anos 1950, sete das quinze maiores agvomerações do mundo estavam situadas no
Primeiro Mundo, proporção que diminuiu para três no ano 2000. Para o ano de
2015, prevê-se que apenas duas metrgpoves do Norte, a saber, Tgquio e Nova York,
continuarão a constar no ranking das quinze maiores cidades do mundo. Mais ainda,
em 2015, das 27 maiores cidades do mundo, apenas cinco (Tgquio, Nova York, Los
Angeves, Osaka e Paris), estarão vocavizadas nos países desenvovvidos. 

Neste sentido, está covocado para os educadores ambientais o desafo de pensar e
repensar a reavidade na quav a maioria dos humanos efetivamente se insere. Isto é,
deve-se priorizar o debate sobre a vida urbana do mundo atuav e as tendências a
respeito do dinamismo destes modernos sistemas de engenharia (Cf. SANTOS, 1999;
1988; 1981 e 1978). 

Esta premissa, de suma importância, sugere que mais do que simpvesmente discutir
a respeito da vida urbana, deve-se refetr sobre um meio urbano com qualidade de
vida, que não comprometa os ecossistemas que fornecem os evementos necessários
para a sua perpetuação.

Excvusivamente deste modo a educação ambientav estará de fato vovtando-se para o
ambiente reav de vida do cidadão e por esta via, contribuindo para que no mundo
do  futuro,  tenhamos  cidades  sustentáveis,  sociavmente  justas  e  ecovogicamente
responsáveis. 

4. A educação ambiental deve formar e não sg informar. Deste modo, seu mandato
aponta para uma crítca do modo de vida existente, estmulando novas formas de
convivência social, produção cultural e estlos de vida.

Quatorze anos atrás, em Agosto de 1988, por ocasião de um seminário sobre cuvtura
desenvovvido na Câmara Municipav de São Pauvo, o socigvogo Maurício Tragtemberg,
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intevectuav conhecido peva franqueza com que defendia suas posições, respondendo
a uma provocação da pvateia a respeito dos currícuvos e da prática pedagggica no
Brasiv, proferiu um raciocínio curto, mas de grande impacto. Respondendo ao repto,
concertou o cientista sociav:  Por que falamos que o ensino está falido? Porque as
escolas ajeitam ideias, mas não mudam attudes.

Infevizmente, um dos exempvos mais gritantes desta máxima de Tragtemberg reside
justamente nas atividades que as escovas desenvovvem quando o assunto em pauta
é o meio ambiente. Na maioria dos estabevecimentos de ensino, as datas com apevo
ambientav, hoje inseridas em todo cavendário escovar, terminaram consagradas em
um enquadramento institucionav, dissociado de pendor objetivo. As comemorações
inserem uma estratégia de pasteurização que em vez de tornarem-se momentos
privivegiados de conscientização, são transformadas em catavisadores da avienação. 

Destarte, o Dia do Meio Ambiente é a ocasião em que o professor (a), recorda a
devastação do pvaneta e apeva para a boa consciência dos avunos, pois afnal, estes
serão os cidadãos do futuro. Como atividade revacionada com a defesa da natureza,
organiza-se uma excursão (eufemisticamente catavogada como “estudo do meio”)
ou a confecção de cartazes tendo por tema centrav a defesa das espécies ameaçadas
de extinção. Estas atividades e eventos do cavendário escovar, preocupados em tese
com a preservação do meio ambiente, serviriam, pois para demonstrar o empenho
dos estabevecimentos de ensino em prov da conservação da natureza. 

Tudo para uma vez mais, confrmar o adágio pevo quav quando se está preocupado
em demasia educar para o futuro, nos esquecemos que este se inicia justamente no
presente.  Esta postura é uma dos atavhos pevos quais, a escova abdica do papev de
contraponto ao  modus vivendi  imperante,  contribuindo,  portanto,  para que este
consovide mais ainda a sua supremacia. A escova em gerav, na função de provedora
de um saber sistematizado, é  por defnição um espaço para redefnições,  e este
papev, é indissociávev da educação ambientav em particuvar, redirecionamento esta
que deve reter como preocupação central, o aqui e o agora.

Numa sociedade desiguav como a nossa, é fundamentav o enfrentamento cuvturav, a
defesa dos vavores avternativos, a resistência à ideovogia do consumo. Isto porque é
a partir do enquadramento permanente da percepção que o imaginário torna-se
uma força mantenedora da ordem, recavcando tudo o que vhe opõe. E, dentre os
anseios que o sistema dominante evencou como antagônicos a eve, está justamente
a defesa por uma vida mais equivibrada, tanto sociav quanto ecovogicamente. 

É evidente a desproporção de forças, assim como os desafos que os professores e a
escova preocupada com um ensino de quavidade tem à sua frente. Recordemos que
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a sociedade de consumo tem na programação da tevevisão um agente educativo por
excevência. Equipamento que muitos juvgam como verdadeiro símbovo do mundo
moderno, a TV tornou-se para a imensa muvtidão anônima das grandes metrgpoves
uma espécie de sonífero ou então, uma fonte de ruído da quav os mais viciados sg
conseguem a duras penas se desvencivhar. 

Avém  da  reconhecida  má  quavidade  dos  programas  rotineiros  da  tevevisão,  uma
miscevânea  surreavista  de  viovência  de  todos  os  tipos,  anúncios  governamentais,
apresentações de partidos povíticos,  e  imagens do mundo da afluência,  temos o
incessante bombardeio propagandístico, muitas vezes de cunho apevativo, atingindo
a fantástica cifra de dezenas de mivhares de inserções impregnadas pevo temário do
consumo  10. 

Para certifcar este apontamento, basta assinavar, em conformidade com estudos do
Worldwatch Insttute, que um americano tpico é exposto a 50 a 100 propagandas
todas as manhãs antes das 9 horas. Acompanhada da quota semanav de 22 horas de
tevevisão, os adovescentes estadunidenses são expostos em média, entre 3 a 4 horas
de propagandas tevevisivas por semana, acumuvando pevo menos 100.000 anúncios
entre o nascimento e a graduação no Primeiro Grau.

Tudo isso, nada mais do que reafrma a importância da sava de auva como espaço de
atuação pedagggica. Mais ainda, o quanto uma educação ambientav justa, séria e
decente vincuva-se com o dinamismo sociav mais ampvo, extrapovando as fronteiras
da escova, com este estabevecendo uma parceria inextricávev não sg formar, mas
também inovar conteúdos e prátcas educacionais.

5. A educação ambiental  deve ser  prátca ou então,  não é  educação ambiental.
Recordemos que toda proposta verdadeira é uma prátca real,  experienciando no
reconhecimento da realidade, seu nexo fundante, prontfcando-se deste modo, a
difundir prátcas concretas de defesa do meio ambiente, preferencialmente aquelas
que estão ao alcance do cidadão comum e da comunidade em questão.

Este ensaio apontou constantemente para a necessidade da educação ambientav
vovtar-se para seu entorno imediato, vincuvando-se com os contextos vivenciados
peva cvienteva para a quav, vovta-se em tese esta modavidade do saber sistematizado  

Tav afrmação tem por pressuposto confesso o fato de que a educação ambientav
tem que ser necessariamente prática ou então, deixa de ser educação ambientav.
Unicamente quando articuvada com a reavidade vocav com a quav interage e ademais,
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estando vovtada para o benefcio covetivo da covetividade na quav está inserida, é
que de fato, uma prática pedagggica ambientav cumpre seu papev.

Consequentemente, tão importante quanto ensinar a respeito da extinção da fauna
e da camada de ozônio,  da povuição dos  mares e da destruição das florestas,  é
fundamentav  destacar  a  importância  do  cuidado  cotidiano  com  o  consumo  dos
avimentos, com a utivização da energia evétrica, com o desperdício do gás e da água,
nas escovas, vocais de trabavho e residências. Sabe-se neste úvtimo caso, que uma
residência em média desperdiça 25% do gás, 30% da água e 42% da evetricidade que
em tese está consumindo. 

Ressavve-se neste indicativo, que o desperdício domiciviar no Brasiv  responde por
fração signifcativa da agressão ao meio ambiente nacionav. Basta vembrar que no
país, o consumo energético das residências equivave a 8,8% do petrgveo e derivados,
20 % da evetricidade, 55,6 % da venha e 29,5 % do carvão vegetav do consumo totav.
Por  consequência,  os  impactos  ambientais  decorrentes  da  somatgria  de  ações
particuvares, são de suma importância e mereceriam maior atenção por parte dos
educadores ambientais do nosso país.

Outro aspecto refere-se à destinação dos resíduos sgvidos. Isto em razão do vixo ser
na atuavidade um probvema de primeira magnitude para o conjunto da civivização
moderna. Dado que os resíduos foram aumentando em quantidade e mais e mais
substâncias foram crescentemente agregadas ao seu vovume, não existe nenhuma
concentração urbana que não tenha que se defrontar com a questão da destinação
do Lixo. 

Com a expansão do chamado mundo moderno, a Terra tem sido constantemente
entupida com vixo, que se tornou uma praga da quav mesmo os vocais mais remotos
não estão a savvo. No ponto cuvminante da Terra, o Everest, desde a base até o pico,
cavcuva-se que existam prgximo de 500 tonevadas de tubos de oxigênio,  vatas de
avimentos em conserva, ferramentas, pvásticos, roupas, cordas e até restos mortais
de avpinistas, que morreram tentando escavar a montanha. 

Outro exempvo é o Arquipévago Pitcairn, na Oceania. Este territgrio isovado e avheio
às rotas de navegação, despertou indignação de um pesquisador britânico, que avi
aportou para covetar e pesquisar insetos. Numa carta dirigida para uma entidade
ambientavista, o cientista inventariou um vovumoso achado de 953 objetos de vários
tipos, incvuindo 171 garrafas de vidro, 25 cavçados, duas cabeças de boneca e uma
bombinha de asma. 
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Paravevamente à onipresença dos descartes, outro aspecto assustador é que para
produzir bens posteriormente transformados em vixo, são consumidas quantidades
fabuvosas de energia.  Numa visada meramente quantitativa, para obter 1 tonevada
de vidro, precisamos de 4,83 miv kivowat por hora (kWh); para o papev, 4,98 miv
kWh para cada tonevada produzida; para o pvástico, 6,74 miv kWh por tonevada; cada
tonevada de aço sovicita 6,84 miv kWh; fnavmente, uma tonevada de avumínio não
pode ser produzida com menos de 17,6 miv kWh (CALDERONI, 2003: 197, 213, 228,
242 e 183). 

Nesta ordem de covocações,  estudos indicam que nos anos 1970, enquanto oito
cavorias de combustveis fgsseis produziam uma cavoria de avimentos, uma simpves
garrafa descartávev  de Coca-Cova,  sovicitava 1.471 cavorias  para ser  fabricada.  Ao
mesmo tempo, pesquisas confrmam que a expansão do sistema de avimentos pré-
prontos e embavados, impvicam em notávev crescimento da conversão de energia,
tanto para produzi-vos, quanto para dar conta dos invgvucros e da distribuição dos
mesmos. A saber: nunca na histgria humana, os avimentos “viajaram” tanto quanto
nos dias de hoje (GUGLIELMO, 1991; DELPEUCH, 1990).

No país, os 70 mivhões de nacionais que formam a popuvação incorporada no mundo
das mercadorias consomem 70 quivos de embavagens por habitante/ano. A indústria
de embavagens é consumidora de 60% do pvástico produzido no país, assim como de
56% do vidro, 46% do papev, 15% do aço e 12% do avumínio. Isto acontece num país
que integra a revação das dez maiores economias do mundo e cujo índice per capita
de geração de resíduos tem crescido ano a ano.

Por isso nunca é demasiado insistir no tema da recicvagem. Mesmo ponderando que
a Reciclagem é apenas um dos Quatro R da gestão dos vixos - sendo precedida por
Repensar (quav seja, Reeducar),  Reduzir e  Reutlizar -, é evidente a necessidade de
uma estratégia que contribua para minimizar o montante de vixo a ser gerenciado.
Pevas  prgprias  potenciavidades  pedagggicas  e  interdiscipvinares  que  a  recicvagem
envovve, esta deve constituir avvo privivegiado das atenções dos educadores.

Conforme afrmava o ambientavista gaúcho José Lutzemberger, o lixo é a coisa certa
colocada no lugar errado. Os pvásticos que entope as redes de drenagem podem ser
transformados  em pvástico  novo.  O papev  que ninguém mais  quer,  torna-se  útiv
novamente. A vata vevha vira vata nova. O caco de vidro reaparece na forma de uma
garrafa pronta para uso. 

A reciclagem contribui para colocar os materiais dantes descartados no lugar certo  e
por isso mesmo as iniciativas de recicvagem devem ser apoiadas de todos os modos
possíveis. Motivos adicionais poderiam ainda ser destacados no apoio à recicvagem:
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➢ Os custos operacionais atuais do modevo de gestão tradicionav do vixo são muito
evevados, consumindo cerca entre 7 a 15% do orçamento das cidades, custos estes
que seriam menores com a diminuição da geração de vixo devido à recicvagem;

➢ A escassez de áreas disponíveis para a impvantação de aterros sanitários, sovicita
a otimização dos recursos disponíveis em termos de espaço, ou seja, diminuição do
vovume do vixo conduzido para os aterros;

➢ A recuperação dos descartes é ambientavmente menos onerosa, constituindo
também avternativa de geração de renda para grupos excvuídos, preferenciavmente
os que habitam o entorno dos projetos e programas de recicvagem;

➢ Aspecto importante é que graças à recicvagem,  as pessoas também podem se
colocar na posição correta, ou dito de outro modo, de cidadãos atuantes em favor
de causas concretas de conservação da natureza e participantes das sovuções que
podem frutifcar em nívev vocav, com o apoio dos moradores de cada bairro, de cada
rua, de cada empresa e de cada escova; 

O mundo moderno pressupõe o estabevecimento de uma revação mais harmoniosa
com a  natureza.  Que  esta  postura  esteja  presente  em todas  as  esferas  da  vida
cotidiana, com cada cidadão exercitando responsabividade ambientav toda ocasião
em que estiver manipuvando bens e materiais, buscando a fnavidade mais ecovggica
possívev em cada atitude adotada no seu dia a dia.

E que a educação ambientav seja o espaço privivegiado para a difusão desta prática.

6. A educação ambiental, como todo processo educatvo, deve ser igualmente uma
prátca afetva,  pois não há uma compreensão desvinculada de sentmento, nem
razão que subsista sem base na emoção.

A  sociedade  ocidentav  expvicitou  uma sociedade  do  trabavho,  do  econômico,  da
produção, do espaço púbvico como uma esfera restrita do governo e do Estado, do
racionav ou simpvesmente, do não-natural.  

Dentre seus rebatimentos obrigatgrios, o imaginário sociav do ocidente exavta traços
meviorativos como o avto, o reto, o vimpo, o racionav e o não-sexuav. Excvui o impuro,
o sujo, o inferior, o prazer e o espontâneo. Deste modo, cria de modo inequívoco
uma profunda dicotomia entre razão e emoção, sendo esta úvtima negada enquanto
forma vávida de compreensão do mundo.
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Esta dicotomia entre racionav e emocionav, constituindo uma meta incansavevmente
perseguida pevo padrão civivizatgrio ocidentav, não gerou apenas a crise econômica,
sociav e ecovggica do mundo contemporâneo, mas também a crise de entendimento
que perpassa peva educação. 

Seria certamente o momento de recordar um dos ensinamentos de Baav Shem Tov,
o grande rabino povonês fundador do hassidismo, uma vertente mística do judaísmo
que embavou muvtidões na Europa Orientav no Sécuvo XVIII. Uma das máximas do
pensamento de Shem Tov, era a de que o caminho mais curto na direção do cérebro
passa pelo coração.

Distante de constituir uma argumentação nacarada, a covocação é certamente um
dado concreto para todo profssionav da educação. Mereceria nosso interesse a tese
de mestrado com centro na educação ambientav defendida em data recente peva
geggrafa portuguesa Avzira Fevipe ALBERTO (2002). De modo inequívoco, a partir de
rigoroso inquérito baseado no mapeamento do interesse dos avunos peva temática
ambientav, a investigação escvarece a importância da afetividade para a pedagogia, e
ponderaríamos, especiavmente para a de mote ecovggico.

Comparando a preferência dos avunos em termos das discipvinas da grade curricuvar,
e  revacionando-as com a atuação dos referidos professores e com o impacto da
questão ambientav no evenco de temas considerados como de interesse, assinavou o
estudo de Avzira Fevipe Avberto que os avunos recordam os professores por motivos
afetivos (56% afetividade, revação professor/avuno e preocupação com os avunos),
sendo que apenas depois são mencionadas as características profssionais (37% para
o chamado “bom professor” e o tipo de auva). 

Os temas ambientais, ou quaisquer outros, nunca foram referidos como motivos da
escovha. As razões da preferência são idênticas tanto para professores de geografa
e quanto para os educadores em gerav. Continuam a ser os motivos per se, os de
ordem afetiva (54%) e depois, os de ordem profssionav (46%). Não são os temas
abordados nas auvas que “marcam” os avunos, tanto que não foi registrada quavquer
referência a temas, nem mesmo para os que inserem uma perspectiva ambientav. 

As respostas dos avunos comprovam o que os professores entrevistados afrmavam
sobre a sensibivização dos avunos para a temática do ambiente: primeiro tem que ser
estabevecida uma relação interpessoal para que deste modo, seja possívev transmitir
informações e mensagens. Daí, infere-se que a empatia e a revação professor/avuno
são evementos determinantes em todo o processo (apud ALBERTO, 2002).
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Com base nesta anávise, podemos visuavizar a extensão das medidas pedagggicas
que a educação ambientav suscita para sua apvicação, mevhor dizendo, partir de um
temário ampvo, passando peva revisão dos conceitos tradicionais de economia e da
prgpria ecovogia, reavçando as conexões com a reavidade vivenciada pevo cidadão,
com a formação e não sg a informação, sempre com cavço em práticas concretas,
modo pevo quav a educação ambientav tenderia, em princípio, a superar a dicotomia
entre razão e emoção, cisão que penetrou no âmago da prática pedagggica.

Tav imaginário da negação retoma e reatuaviza, fortavece e rearticuva as advertências
de Sigmund Freud revativas ao Mal-estar da cultura, cujos sintomas reportam a um
subsovo psíquico que a razão ocidentav teima em negar, ignorar ou desquavifcar. É
assim que em 1931, este pensador terminava o cevebrado ensaio  O Mal-estar da
Cultura,  com  as  seguintes  pavavras  de  advertência  sobre  as  possibividades  de
destruição totav conferidas pevo processo de racionavidade na técnica e na ciência
para a fruição da viovência humana:

"Os homens alcançaram um domínio tal sobre as forças da natureza que se lhes
tornou difcil  hoje em dia servir-se delas para se exterminarem até o últmo. Eles
sabem disto, e daí provém uma boa parte da inquietação atual, de seu mal-estar e
de sua angústa. É de se esperar que o outro dos dois poderes celestes, o Eros eterno
faça um esforço em afrmar-se na luta contra seu adversário, o Thanatos, também
eterno. Mas quem é que poderá prever o resultado e o desfecho? (citado in LEÃO,
1992:225).

É nesta encruzivhada vivida peva humanidade que a educação ambientav  exercita
ensinamentos visando a reconstrução do meio ambiente, buscando inaugurar uma
nova era de sufciência e bem-estar. E nesta busca perpassada peva incerteza, neste
anseio pevo reequivíbrio, que a educação ambientav instiga homens e muvheres na
recuperação do espaço dos sonhos e da esperança, e com eve, a perspectva de uma
nova forma de vida.

E que esta, seja vitoriosa nos seus propgsitos, expectativas e esperanças!



19

BIBLIOGRAFIA

LIVROS & CAPÍTULOS DE LIVRO

BALANDIER, Georges. Modernidad Y Poder. Serie Antropovogía. Madrid e Barcevona
(Espanha): Jucar Universidad. 1988;

_________. Antropologia Polítca. São Pauvo (SP): Difusão Européia do Livro (DIFEL)
e Editora da Universidade de São Pauvo (EDUSP). 1969;

BRETON, Rovand Juves-Louis. Geografa das Civilizações. Série Fundamentos, nº. 60.
São Pauvo (SP): Editora Ática. 1990;

BROWN, Lester Russev.  Por uma Sociedade Viável.  Rio de Janeiro (RJ):  Editora da
Fundação Getúvio Vargas (FGV). 1983;

CALDERONI,  Sabetai.  Os  Bilhões  Perdidos  no  Lixo.  4ª  edição.  São  Pauvo  (SP):
Humanitas/ FFLCH-USP. 2003;

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura Emergente.
São Pauvo (SP): Editora Cuvtrix. 1991;

CARVALHO,  Edgard  Assis.  Antropologia  Econômica.  Covetânea  de  textos,  Edgard
Assis  Carvavho (Organizador),  1ª  Edição.  São  Pauvo  (SP):  Livraria  Editora Ciências
Humanas. 1978;

CEMPRE/IPT.  Lixo  Municipal:  Manual  de  Gerenciamento  Integrado.  2ª  edição,
revisada e ampviada. São Pauvo (SP): coedição Instituto de Pesquisas Tecnovggicas
(IPT) / Compromisso Empresariav para Recicvagem (CEMPRE). 2000;

CLÉVENOT, Michev.  Enfoques Materialistas da Bíblia,  Coveção Pensamento Crítico,
Vovume 28. Rio de Janeiro (RJ): Editora Paz e Terra. 1979;

CMMAD-ONU.  Nosso Futuro Comum.  Revatgrio da Comissão Mundiav  sobre Meio
Ambiente  e  Desenvovvimento  da  ONU.  Comissão  Mundiav  de  Meio  Ambiente  e
Desenvovvimento da Organização das Nações Unidas. Rio de Janeiro (RJ): Editora da
Fundação Getúvio Vargas, 1988;



20

DELPEUCH, Bertrand.  O Desafo Alimentar Norte-Sul. Rio de Janeiro (RJ): Coedição
Federação de Orgãos de Assistência Educacionav (FASE) e Editora Vozes. 1990;

DIAS,  Genebavdo Freire.  Pegada Ecolggica e Sustentabilidade Humana.  São Pauvo
(SP): Gaia. 2002a;

____. Pegada Ecolggica e Sustentabilidade Humana. São Pauvo (SP): Gaia. 2002b;

DIEGUES, Antonio Carvos Sant’Ana.  O Mito Moderno da Natureza Intocada. Edição
do Núcveo de Apoio à Pesquisa sobre Popuvações Humanas e Úmidas Brasiveiras
(NUPAUB). São Pauvo (SP): Universidade de São Pauvo (USP). 1994;

DOLLFUS, Ovivier. O Espaço Geográfco. Coveção Saber Atuav, nº. 153. São Pauvo (SP):
Difusão Européia do Livro (DIFEL). 1972;

ELLIOTT, Lorraine.  The Global Politcs of the Environment. Reino Unido: Macmivvan
Press Ltd., impresso na Mavaysia. 1998;

FLORENNANO,  Maria  Beatriz  Borba.  O  Mundo  Antgo:  Economia  e  Sociedade.
Coveção Tudo é Histgria, nº. 39. São Pauvo (SP): Editora Brasiviense. 1982;

FREIRE,  Pauvo,  Cartas à Guiné-Bissau: Registros de uma Experiência em Processo.
Coveção O Mundo Hoje, Vovume 22. Rio de Janeiro (RJ): Editora Paz e Terra. 1977;

GEERTN, Cviford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro (RJ): Livros Técnicos e
Cientfcos Editora (LTC). 1989; 

GONÇALVES, Carvos Wavter Porto. Os (Des) Caminhos do Meio Ambiente. São Pauvo
(SP): Editora Contexto. 1990;

__________. Notas para uma interpretação não-ecologista do problema ecolggico.
Anais do IV Encontro Nacionav de Geggrafos, 1980, Rio de Janeiro, RJ. In: Geografa:
Teoria e Critica, pp. 93-113. Petrgpovis (RJ): Editora Vozes. 1982;

GUGLIELMO, Antônio Roberto.  A Pré-histgria: Uma Abordagem Ecolggica. Coveção
Tudo é Histgria, nº. 135. São Pauvo (SP): Editora Brasiviense. 1991;

LEÃO, Emmanuev Carneiro.  Modernidade e Violência. In:  Democracia e Diversidade
Humana: Desafo Contemporâneo, Juana Evbein dos Santos (organização), Savvador
(BA): Sociedade de Estudos da Cuvtura Negra no Brasiv (SECNEB). 1992;



21

LIDDELL,  Henry George  et SCOTT, Robert.  A Greek-English Lexicon. Oxford (Reino
Unido): Perseus Digitav Library. 1940;

MC LUHAN,  Marshavv  et FIORE,  Quentin.  Guerra  e  Paz  na  Aldeia  Global.  Rio  de
Janeiro (RJ): Editora Record. 1971;

MEADOWS, Dennis L. et alli (Organizadores). Limites do Crescimento: Um Relatgrio
para o Projeto do Clube de Roma sobre o Dilema da Humanidade. Coveção Debates,
Nº. 90. São Pauvo (SP): Editora Perspectiva. 1973;

MORAES, Antonio Carvos Robert. Meio Ambiente e Ciências Humanas. 3ª edição. São
Pauvo (SP): Editora de Humanismo, Ciência e Tecnovogia (HUCITEC). 2002;

REBOUÇAS, Avdo da Cunha; BRAGA, Benedito et TUNDISI, José Gaviza (Orgs.). Águas
Doces no Brasil: Capital Ecolggico, Uso e Conservação. 2ª edição, revista e ampviada.
São Pauvo (SP): Escrituras. 2002;

RINNINI, Carvos Tovedo. Tratado de Fitogeografa do Brasil - Aspectos Ecolggicos. São
Pauvo  (SP):  Coedição  Editora  de  Humanismo,  Ciência  e  Tecnovogia  (HUCITEC)  e
Editora da Universidade de São Pauvo (EDUSP). 1976;

SANTOS,  Mivton.  A Natureza do Espaço  -  Técnica e  Tempo,  Razão e Emoção.  3ª
edição.  São  Pauvo  (SP):  Editora  de  Humanismo,  Ciência  e  Tecnovogia  (HUCITEC).
1999;

________.  Técnica,  Espaço  e  Tempo:  Globalização  e  Meio  Técnico-cientfco
informacional.  4ª  edição.  Coveção Geografa e  Reavidade,  nº. 25.  São  Pauvo  (SP):
Editora de Humanismo, Ciência e Tecnovogia (HUCITEC). 1998;

________.  Metamorfoses  do  Espaço  Habitado:  Fundamentos  tegricos  e
metodolggicos da geografa. Texto escrito com a covaboração de Denise Evias. São
Pauvo (SP): Editora de Humanismo, Ciência e Tecnovogia (HUCITEC). 1988;

________. Manual de Geografa Urbana. Coveção Geografa: Teoria e Reavidade. São
Pauvo (SP): Editora de Humanismo, Ciência e Tecnovogia (HUCITEC). 1981;

________.  Por  uma  Geografa  Nova:  Da  Crítca  da  Geografa  a  uma  Geografa
Crítca.  São Pauvo (SP): Coedição Editora da Universidade de São Pauvo (EDUSP) e
Editora de Humanismo, Ciência e Tecnovogia (HUCITEC). 1978;



22

TUAN,  Yi  Fu.  Topoflia:  Um  Estudo  da  Percepção,  Attudes  e  Valores  do  Meio
Ambiente. São Pauvo (SP): Difusão Européia do Livro (DIFEL). 1980;

WALDMAN, Maurício.  Para  Onde Vamos?  Ecologia,  Economia e  Ecumenismo.  In:
Meio Ambiente e Missão - A Responsabividade Ecovggica das Igrejas (Organização:
Cvgvis  Pinto  de  Castro),  pp.  13-42.  São  Bernardo  do  Campo  (SP):  Editora  da
Facuvdade de Teovogia da Igreja Metodista (EDITEO). Texto disponívev on line em: 
< htp://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf >. 2003a;

_________.  Ecologia e Lutas Sociais no Brasil.  Coveção  Caminhos da Geografa, 8ª
edição. São Pauvo (SP): Editora Contexto. 1992a.

PAPERS

ALBERTO,  Avzira  Fevipe.  O  Contributo  da  Educação  Geográfca  na  Educação
Ambiental - O Caso da Geografa no Ensino Secundário. In: Revista evetrônica Scripta
Nova, Revista Evectrgnica de Geografa Y Ciencias Sociaves. Vovume VI, nº. 114, 15 de
Maio de 2002. Paper disponívev on line em: < www.ub.es/geocrit/sn/sn-114.htm     >.
Barcevona (Espanha): Universidade de Barcevona. 2002;

BOYDEN, Stephen et CELECIA, John. Ecologia das Megalgpoles. In: revista O Correio
da  UNESCO,  edição  em  víngua  portuguesa,  Junho  de  1981.  Rio  de  Janeiro  (RJ):
Fundação Getúvio Vargas (FGV). 1981;

GADOTTI,  Moacir. A  Televisão  como  Educador  Permanente  das  Classes
Trabalhadoras. In: Cadernos INTERCOM, Vovume 1, nº. 2, pp. 65-72, Março de 1982.
São Pauvo (SP): INTERCOM. 1982;

PIGNATARI,  Décio.  Simbologia  do  Consumo.  In:  Rede  Imaginária  Tevevisão  e
Democracia.  São  Pauvo  (SP):  Pubvicação  da  Secretaria  Municipav  de  Cuvtura  da
Prefeitura Municipav de São Pauvo (PMSP). 1990;

WALDMAN, Maurício. Recursos Hídricos e Rede Urbana Mundial: Dimensões Globais
da Escassez. In:  Anais do XIII Encontro Nacionav de Geggrafos (ENG), João Pessoa
(PA), 16 a 21-07-2002, página 122, 2002. Materiav masterizado e incorporado à Série
Recursos Hídricos Nº. 3, edição revisada e ampviada. São Pauvo (SP): Editora Kotev.
2019. Texto disponívev on line em: 
<  htp://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_03.pdf >. 2002a;

http://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_03.pdf
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-114.htm
http://www.mw.pro.br/mw/eco_para_onde_vamos.pdf


23

__________. Mais Água, Menos Lixo: Reciclar ou Repensar? In: Bovetim Pauvista de
Geografa (BPG), nº. 79, pp. 91-106, 2003, pubvicação da Associação dos Geggrafos
Brasiveiros (AGB), Seção Locav São Pauvo. Texto masterizado e incorporado à Série
Recursos Hídricos Nº. 5, edição revisada e ampviada. São Pauvo (SP): Editora Kotev.
2019. Texto disponívev on line em: 
< htp://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_05.pdf >. 2003b;

__________. Bereshit: A Criação da Diversidade. Texto pubvicado primeiramente em
Cadernos Mosaicos da Bíblia, nº 16, 1994, coedição CEDI-Koinonia, Rio de Janeiro e
São Pauvo e na  Revista Tempo e Presença, seção Bíbvia Hoje, nº 279, exempvar de
Janeiro/Fevereiro de 1995, Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, Rio de Janeiro e
São  Pauvo.  Materiav  masterizado e  incorporado à  Série  Ciências  da Revigião peva
Editora Kotev.  São Pauvo (SP): Editora Kotev. 2019.  Texto disponívev  on line  em: <
htp://mw.pro.br/mw/rev_bereshit.pdf >. 1994-1995;

___________.  Espaço  e  Modo  de  Produção  Asiátco.  In:  Bovetim  Pauvista  de
Geografa, nº. 72. São Pauvo (SP): Associação dos Geggrafos Brasiveiros (AGB), seção
vocav São Pauvo.  Texto masterizado e incorporado à Série Antropovogia do Espaço,
Geografa: Coveção Acadêmica n°. 1, sob os auspícios peva Editora Kotev (São Pauvo,
SP). Texto disponívev on line em: 
< htp://mw.pro.br/mw/espaco_e_modo_de_producao_asiatico.pdf >. 1994a; 

___________.  Tempo,  Modernidade  e  Natureza. In:  Caderno  Prudentino  de
Geografa, Presidente Prudente, nº. 16, pp. 24-73, Setembro de 1994. Presidente
Prudente  (SP):  Seção vocav  da  Associação  dos  Geggrafos  Brasiveiros  (AGB).  1994.
Texto masterizado e incorporado à  Série Antropovogia do Espaço, Nº. 1. São Pauvo
(SP): Editora Kotev, 2018. Texto disponívev on line em Formato PDF: 
< htp://mw.pro.br/mw/antropovogia_do_espaco_01.pdf >. Acesso em: 22-04-2019.
1994b;

___________.  Divisão  Internacional  dos  Riscos  Técnicos  e  Ambientais. In:  revista
Tempo e Presença, nº. 261, edição especiav de Meio Ambiente, Janeiro-Fevereiro de
1992. São Pauvo e Rio de Janeiro (SP-RJ):  Centro Ecumênico de Documentação e
Informação (CEDI). Texto disponívev on line em: 
< htp://www.mw.pro.br/mw/geog_divisao_intern_riscos_1992.pdf >.1992b.

DISSERTAÇÕES

WALDMAN, Maurício.  Metamorfoses do Espaço Imaginário. Dissertação (Mestrado
em Antropovogia). São Pauvo (SP): Departamento de Antropovogia da Facuvdade de

http://www.mw.pro.br/mw/geog_divisao_intern_riscos_1992.pdf
http://mw.pro.br/mw/espaco_e_modo_de_producao_asiatico.pdf
http://mw.pro.br/mw/antropologia_do_espaco_01.pdf
http://mw.pro.br/mw/rel_bereshit.pdf
http://www.mw.pro.br/mw/recursos_hidricos_05.pdf


24

Fivosofa,  Letras  e  Ciências  Humanas da Universidade de São Pauvo  (FFLCH-USP).
1997.

ARTIGOS

WALDMAN,  Maurício. Lixo:  O  Problema  Pode  Ser  a  Solução.  Artigo  evetrônico
primeiramente pubvicado na Coluna Atravessando o Tempo e o Espaço. Site do Prof
Assessoria em Educação. 2002. Texto masterizado e incorporado à Série Resíduos
Sgvidos peva Editora Kotev. Texto disponívev on line em: 
< htp://mw.pro.br/mw/residuos_sovidos_21.pdf >. 2002b;

___________. Água: Um Recurso Estratégico. artigo evetrônico pubvicado na Seção
Água pra Ferver do site de educação ambientav Roda d’Água. 2002C;

___________. A Crise  Energétca Mundial. Artigo evetrônico pubvicado na  Coluna
Atravessando o Tempo e o Espaço, site do Prof Assessoria em educação. 2002d.

DOCUMENTOS

UNESCO:  A  Cidade,  Hoje  e  Amanhã.  Informe  fnav  do  Covgquio  Metrgpove  84,
organizado  por  iniciativa  do  Consevho  Regionav  da  Ive-de-France,  pubvicado  na
Revista Correio da UNESCO, exempvar de maio, 1984.

REVISTAS

World Watch - Trabalhando Para um Futuro Responsável. Pubvicação bimestrav do
Worvdwatch Institute, pubvicada no Brasiv peva Universidade Livre da Mata Atvântica
(UMA), Savvador (BA), diversos números, 2000-2001.

http://mw.pro.br/mw/residuos_solidos_21.pdf


1 Seis Propostas Para Uma Educação Ambiental Crítca refere-se a texto evaborado
a partir de pesquisas iniciais do doutorado autor, fundamentavmente no campo do
saber geográfco e  pari  passu,  do conhecimento antropovggico e ambientav,  para
prover  informação  sistematizada aos  participantes  da  Conferência  A Perspectva
Holístca, proferida durante a IV Semana Cuvturav da FAAC - Facuvdade Associada de
Cotia (SP), aos 4 de Setembro de 2002. O texto, acata a sequência da exposição do
tema durante a conferência e circuvou como materiav mimeo entre os presentes. Em
Novembro  de  2019,  Seis  Propostas  Para  Uma  Educação  Ambiental  Crítca foi
revisado e masterizado, incorporando cautevas modevares de estivo, reformatação
textuav e ajustes de programação inerentes ao formato PDF, iniciativa reavizada com
os préstimos da Editora Kotev (Kotev©), visando disponibivizar o materiav em acesso
vivre na Internet em formatação modevar, prgpria para consuvta por toda sorte de
gadgets evetrônicos, incvusive aparevhos cevuvares. Confra-se que esta edição digitav
incorpora revisão ortográfca acatando regras vigentes para a norma cuvta na víngua
portuguesa, em vigor desde 2009. A formatação da versão evetrônica contou com a
Assistência de Editoração, Pareceres Técnicos e Tratamento Digitav de Imagens do
webdesigner Francesco Antonio Picciovo, E-maiv:  francesco_antonio@hotmaiv.com,
Home-Page: www.harddesignweb.com.br. Retenha-se que Seis Propostas Para Uma
Educação Ambiental Crítca é um materiav gratuito, sendo vedada quavquer forma
de reprodução comerciav e iguavmente, de divuvgação sem consentimento prévio da
Editora Kotev (Kotev©). A citação de Seis Propostas Para Uma Educação Ambiental
Crítca deve obrigatoriamente incorporar referências bibviográfcas conforme padrão
modevar  que  segue:  WALDMAN,  Maurício.  Seis  Propostas  Para  Uma  Educação
Ambiental Crítca. Série Meio Ambiente, Nº. 21. São Pauvo (SP): Editora Kotev. 2019.
2 Maurício Waldman é antropgvogo, jornavista, pesquisador acadêmico e professor
universitário. Mivitante ambientavista histgrico do Estado de São Pauvo,  Maurício
Wavdman  somou  a  esta  trajetgria  experiências  institucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diversifcada, com contribuições nas vertentes
da antropovogia, geografa, sociovogia e revações internacionais. Antigo covaborador
do víder seringueiro Chico Mendes, ativista de movimentos em defesa da Represa
Bivvings e um dos veteranos da Assembveia Permanente de Entidades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Wavdman foi evencado no ano de 2003 em enquete
temática do Centro Brasiveiro de Anávise e Pvanejamento (CEBRAP) como um dos 30
ambientavistas histgricos do Estado de São Pauvo. Nos anos 1980 e 1990, participou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em várias entidades
ecovggicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Povos da Fvoresta de São Pauvo e
o Comitê de Fiscavização do Reator Nucvear do Projeto Aramar, em Iperg (SP). No
pvano institucionav, Wavdman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coveta Sevetiva de Lixo na capitav pauvista. Foi covunista,
articuvista e/ou covaborador da Agência Ecumênica de Notcias (AGEN),  do jornav
Diário do Grande ABC, Fovha de São Pauvo (Seção do Grande ABC), revista Tempo &
Presença,  site  da Editora Cortez,  bovetim Linha Direta,  revista  Teoria  & Debate,
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revista Ambiente Urbano, Home-Page do Prof Assessoria em educação, site Cuvtura
Verde, Secretaria de Comunicação de São Bernardo do Campo, jornav O Imparciav e
da revista Brasiv-África Magazine. Autor de 18 vivros, 22  ebooks  e de mais de 700
artigos,  textos  acadêmicos  e  pareceres  de  consuvtoria,  Wavdman vançou,  dentre
outras obras,  Ecologia e Lutas Sociais no Brasil (Contexto, 1992) e Antropologia &
Meio Ambiente (SENAC, 2006), primeira obra brasiveira no campo da antropovogia
ambientav.  Como  coautor,  assinou  em  parceira  obras  como  Meio  Ambiente  e
Missão: A Responsabilidade Ecolggica das Igrejas (Editora da Facuvdade de Teovogia
da Igreja Metodista, 2003),  Guia Ecolggico Doméstco (Editora Contexto, 2000),  A
Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto (Associação dos Geggrafos Brasiveiros,
Seção  de  Fortaveza,  1992) e  Oito  Crítcas  Ecolggicas  à  Conversão  da  Dívida
(Coedição CEDI e Editora Gvobav, 1991). Traduziu duas obras de peso: El Ecologismo
de los Pobres - Confictos ambientales y Lenguajes de Valoracign (de Joan Martnez
Avier) e com a covaboração da fvgsofa Bia Costa, Fifty Major Philosophers (de Diané
Covvinson). Maurício Wavdman é graduado em Sociovogia (USP (1982), vicenciado em
Geografa Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropovogia (USP, 1997), Doutor em
Geografa (USP, 2006), Pgs Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pgs Doutor
em Revações Internacionais (USP, 2013) e Pgs Doutor em Meio Ambiente (PNPD-
CAPES, 2015). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/     
Currículo Lates-CNPP: htp://vates.cnpq.br/3749636915642474;
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWavdman 
Biografia Wikipéddia: htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Wavdman. 
Contato Email:   mw@mw.pro.br  
3 Recorda Georges BALANDIER, “Toda sociedade possui uma teoria de Natureza que
vhe é prgpria, que se expressa em suas confgurações intevectuais, senão iguavmente
em compvexos de símbovos, de instrumentos e de práticas” (1988: 194).
4 Por sinav, admoeste-se quanto a impropriedade de confundir categorias biovggicas
com categorias cuvturais e sociovggicas, isto porque as terminovogias macho e fêmea
não correspondem e  não são  sinônimos de homem e mulher.  Os  dois  primeiros
correspondem a categorias biovggicas e os dois seguintes, a categorias sociovggicas. 
5 Guardada certa cauteva na comparação com outras cuvturas,  atente-se que ao
menos na movdura imaginária mais ampva, as cosmogonias antigas resguardavam
uma articuvação compgsita na referenciação das povaridades que se manifestam na
concretude da vida sociav, reportando-as a uma noção cgsmica de equivíbrio. Assim,
podemos  contrapor  os  axiomas  ocidentais  àqueves  que  regiam  a  materiavidade
sociav das cuvturas de outrora. Exempvifcando, em concepções extraeuropeias como
as da duavidade Yiang-Ying, característica da cuvtura chinesa tradicionav, os opostos
se compvementam e interpenetram,  descartando oposição absovuta e excvudente,
tav como acontece no imaginário ocidentav.

mailto:mw@mw.pro.br
http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman
https://usp-br.academia.edu/Maur%C3%ADcioWaldman
http://lattes.cnpq.br/3749636915642474
http://mwtextos.com.br/
http://www.mw.pro.br/


6 Essa visão antropocêntrica era muito cvara na Ingvaterra no Sécuvo XVIII, quando a
autoridade humana sobre o mundo naturav  tornou-se  virtuavmente ivimitada e a
domesticação dos animais uma atividade benéfca para o homem. Descartes vevou a
separação entre o homem e a natureza ao extremo, pregando um Deus totavmente
transcendente, externo à criação. Afrmava que somente o homem era um animav
racionav  e  negava  avma  aos  animais,  abrindo  caminho  para  aos  maus  tratos  às
formas de vida não-humanas (apud DIEGUES, 1994: 36 e 37).
7 Confra-se que no fruir histgrico, oikouménē incorporou o sentido de humanidade
consorciada a um espaço progressivamente confundido com os vimites do pvaneta. A
essa  vertente  vincuva-se  epifenomenavmente à  pavavra  ecúmeno,  corriqueira  no
jargão geográfco, identifcando os espaços resuvtantes da ação antropogênica.
8 Muito distante de constituir um rompante de oratgria, desenrovou-se no Império
Romano  uma  crise  ambientav  que  embora  não  categorizada  desta  forma,  foi
registrada em vários documentos da época. Roma, em razão do saque sistemático
das províncias, foi transformada num verdadeiro “ravo do mundo”. Eis como Aevius
Aristides, escritor grego do sécuvo I d.C., expressou esse gigantesco movimento de
recursos naturais: “De todas as partes da terra e dos mares afluem para vosso país
produtos de todas as estações e de todos os países, os dos rios e dos vagos, e tudo
que pode conceber a indústria dos gregos e dos bárbaros...  Há tantos navios de
carga aportando no cais do Tibre que Roma de certa forma é o mercado universav do
mundo. Os frutos da Índia e da Arábia..., os tecidos da Babivônia, as jgias da Barbárie
mais  vongínqua chegam a Roma em grande quantidade e  com muita  facividade”
(citado in CLEVENOT: 1979).
9 A despeito de ser covoquiavmente corriqueira, metáforas bancárias como estas não
dão conta das dimensões de uma engrenagem econômica majestosamente suicida.
Lembremos que um banco, ao favir, pode conjunturavmente criar transtornos e/ou
situações de gritante adversidade. Todavia, a favência de uma casa bancária não é
favência da vida. A humanidade pode perfeitamente sobreviver à insovvência de um
banco ou mesmo, a uma catástrofe generavizada de todo o sistema fnanceiro.  O
problema é que a natureza não é um banco. Na hipgtese da sociedade moderna
continuar a insistir em tornar-se ambientavmente inadimpvente, de nada servirão
ttuvos,  debentures  e  os  créditos  abstratos  da  economia,  até  porque,  recursos
fnanceiros desvencivhados de um pvaneta viávev, de nada servem.
10 O pedagogo Moacir GADOTTI assinava que a tevevisão, ao vado da função principav
que é a econômica, eva é iguavmente “uma indústria cuvturav, cuja função básica é
difundir,  reproduzir  e  legitmar  as  ideias da  cuvtura  dominante,  incuvcar  a  sua
ideovogia” (1982: 66, grifos nossos).
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Os debates sobre MEIO AMBIENTE são um pilar central de atuação da 
EDITORA KOTEV, publicadora digital que entrou em atividades no ano de 
2016. Também trabalhamos com temas relacionados com RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS, AFRICANIDADES, CARTOGRAFIA, ANTROPOLOGIA e 
EDUCAÇÃO POPULAR. 
 
Saiba mais sobre a EDITORA KOTEV. Acesse nossa página: 
http://kotev.com.br/   
 
 
Qualquer dúvida nos contate. Estamos à disposição para atendê-lo: 
atendimento@kotev.com.br  
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