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SUMMARY

The reflections about the environmental education, from
the ethical point of view, have been centered on the respon-
sible behavior of the human being towards the environment
and towards the rest of the beings that live on it. The argu-
ment of the conservationist speech, marked by an anthropo-
centric bias, is often based on the sense of duty about the

need of utilization of the natural goods by future genera-
tions. The present work discusses the conceptual difference
between ethics and moral, the predominance of the impera-
tive of duty on the educational process and the way how
that difference can delineate diverse paths in environmental
education.

O conceito de ética diver-
giu ao longo do desenvolvi-
mento do pensamento filosófi-
co, estando inicialmente asso-
ciado a uma essência interior
do ser humano, sobre o qual
despertam ações autônomas e,
num momento posterior, a um
sentido modulador dessas
ações, acoplando-se sólida e
definitivamente à dimensão da
moral. Essa última conceitua-
ção parece vigorar no senso
comum contemporâneo.

A educação, como instru-
mento de formação do ser hu-

mano inserido no seio de uma
sociedade organizada, parece
ter enfatizado, ao longo de
sua história, as obrigações
morais que permitem essa in-
serção, em detrimento do de-
senvolvimento do senso ético.
Por mais crítico que fosse o
seu caráter, os objetivos de
incutir no formando a moral,
traduzida em regras e conven-
ções, tantas vezes naufraga,
diante de discursos imbuídos
de individualismo e competiti-
vidade, ante a realidade só-
cio-capitalista. A mesma edu-

cação que quer ensinar a mo-
ralidade, reflete os valores
alheios à essência da ética,
submissa a condições de do-
mínio cultural e alienação.

Nesse mesmo contexto nas-
cem os discursos da educação
ambiental que, mesmo embe-
bidos em um forte idealismo
e embasados em argumentos
científicos e de dever para
com o outro, acabam por es-
barrar nos valores já tão incu-
tidos na sociedade moderna.
Testemunham essa realidade
os educadores, que vêem com
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preocupação, frutos tão mirra-
dos de seus trabalhos de sen-
sibilização. Falam incessante-
mente na necessidade de mu-
dança de paradigmas e de va-
lores, mas poucas vezes essa
mudança se dá no próprio
agir, configurando-se a neces-
sidade de um processo cons-
tante de resistência para man-
ter seu posicionamento diante
do mundo.

Pergunto, nesse contexto, se
a base de nossas tentativas de
transformação não está justa-
mente na forma reducionista

RESUMO

As reflexões sobre educação ambiental, sob o ponto de vista
ético, têm estado centradas no comportamento responsável do
ser humano para com o ambiente e os demais seres que o ocu-
pam. Muitas vezes o argumento do discurso preservacionista se
baseia no senso, marcado por um viés antropocêntrico, de dever

para com as necessidades de uso dos bens naturais pelas gera-
ções futuras. No presente trabalho, discute-se a diferença
conceitual entre ética e moral, o predomínio do imperativo do
dever no processo educativo e a forma como essa diferença
pode delinear caminhos diversos na educação ambiental.
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de tratar a ética, enquanto im-
perativo do dever. No presen-
te ensaio analiso essa diver-
gência conceitual e a con-
textualizo na educação, ampa-
rada pela sua relação com as
discussões da teoria crítica.

O Conceito de Ethos e as
Virtudes

Uma breve retrospectiva do
conceito de ética ao longo do
desenvolvimento do pensa-
mento humano permite traçar
possíveis perspectivas da inte-
ração entre ética e educação.

Em Heráclito, o sentido de
ethos está intimamente ligado
com a consciência que reside
no ser do homem, algo inato
que é fundamento da práxis.
Na filosofia aristotélica, ganha
os contornos da moral e passa
a ser derivado dos hábitos, da
experiência externa, do
ensinamento. Aristóteles abre
espaço para a transição de
uma ética de base para um
sistema rígido de princípios.

A liberdade ética, associada
naturalmente à ética heracliti-
ana, é substituída pela sujei-
ção, pela rigidez da obediên-
cia às verdades, leis e normas
pré-determinadas. Percebe-
mos, portanto, que o primeiro
conceito embasa o que deve-
ria ser o real entendimento de
ethos, uma vez que pressupõe
a liberdade e a autonomia de
pensamento e ação, enquanto
que aquela, diríamos reduzida
à moral, gera a repetição de
padrões sociais, as restrições
de convicções próprias, ser-
vindo-nos apenas para a ma-
nutenção do status quo, obje-
tivo que sabemos não se coa-
dunar com ideais de liberda-
de, justiça e democracia em
que dizem se embasar as so-
ciedades contemporâneas.
Qualquer tipo de educação
que se embasa na moral

controladora parece estar fa-
dada à geração de sujeitos
apolíticos e incapazes de pro-
vocar as mudanças necessári-
as na forma de pensar e agir
de um grupo social. Sabemos,
no entanto, que tais mudanças
são a própria matéria prima
da evolução histórica do pen-
samento humano, sem o que
não haveríamos de conquistar
um terreno cada vez mais fér-
til para o pensamento crítico-
reflexivo e libertador.

Segundo Boff (2003) a éti-
ca seguiu o destino da razão.
Tendo a razão seguido o ca-
minho da fragmentação car-
tesiana, a ética teve que se
adequar a uma realidade tam-
bém fragmentada, diluindo-se
em “infindas morais para
cada profissão (deontologia),
para cada classe e para cada
cultura”. Contemporaneamen-
te, a ética tem que se adequar
também aos dualismos razão
e emoção, justo e legal, priva-
do e público, contexto em
que, por vezes, acaba por se
transformar em instrumento
de domínio. Para Boff, ao se
fazer instrumento de normati-
zação, a ética força o indiví-
duo a introjetar as leis para
inserir-se na dinâmica do pro-
cesso social, leis pelas quais é
fiscalizado e punido.

A retomada do sentido total
da ética é um caminho que
deve ser trilhado, num esforço
de profundas reflexões sobre
a consciência humana e na
crítica ponderada dos reais re-
flexos da ética moral, travesti-
da de legalismos, nas ações
das sociedades. Esse caminho
é coincidente com a busca de
um Ser que é Todo e não
ente (parte), com o resgate da
transcendência no lugar dos
dualismos. É, portanto, a re-
construção de uma razão ba-
seada na complexidade huma-
na, que subsidie a ética hera-

RESUMEN

Las reflexiones sobre la educación ambiental han estado
centradas, desde el punto de vista ético, en el comportami-
ento responsable del ser humano hacia el ambiente y hacia
los seres que lo habitan. A menudo el argumento del discur-
so conservacionista, marcado por el antropocentrismo, está
basado en el sentido del deber para con las necesidades de

uso de los bienes naturales por las futuras generaciones. En
este trabajo se discute la diferencia conceptual entre ética y
moralidad, el predominio del imperativo del deber en el
proceso educativo y la manera que esa diferencia puede de-
linear trayectorias diversas en la educación ambiental.

clitiana da consciência e,
como nos lembra novamente
Boff, a reconquista da espiri-
tualidade, que é dimensão
onde se abriga a consciência.

A idéia de que as boas
ações dão indícios das virtu-
des de um sujeito e de que
podem conduzir à felicidade
está presente desde os pensa-
dores gregos. A oposição en-
tre o bem e o mal acompa-
nhou todo desenvolvimento
do pensamento humano, prin-
cipalmente na idade média. A
prática do bem, sistematizada
no conceito de virtude, con-
duz o homem à felicidade,
enquanto que o mal induz à
desgraça e à infelicidade. A
infelicidade é o caminho de
quem pratica a injustiça. Mas,
nos perguntemos, qual é essa
injustiça que desgraça o ho-
mem. A dimensão em que
esse senso primeiro de justiça
se revela é um tanto mais
nebuloso do que parece, pois
pressupõe a existência de um
Ser capaz de regular a com-
plexa dinâmica entre mérito e
castigo, entre felicidade e a
ausência dela. O caminho de
estabelecimento das virtudes
é, portanto, ainda que deter-
minado obscuramente nos
contextos histórico-sociais pe-
las representações humanas,
um enveredar pela via metafí-
sica, quando se reveste da re-
velação do Bem Absoluto
atrelado ao divino. Essa inspi-
ração divina que faz despertar
na alma humana o senso de
virtude é claramente presente
no pensamento platônico e
aristotélico.

Em Ética a Nicômaco ,
Aristóteles (1987) define a fe-
licidade (eudaimonía) como a
atividade da alma humana em
concordância com a virtude
(areté), essência das ativida-
des racionais bem conduzidas.
A felicidade regulada pelas

virtudes está presente tanto na
visão aristotélica quanto na
daquelas que entendiam ética
de forma distinta da conduta
moral. Dessa forma, para
Demócrito, a consciência que
traduz a ética -na concepção
heraclitiana- deve também
abrigar a virtuosidade, poden-
do ser obscurecida no afasta-
mento do bem. Em Pitágoras,
e em seus discípulos, as virtu-
des são condição para a ob-
tenção do conhecimento, uma
vez que este está necessaria-
mente atrelado à verdade, a
qual se chega apenas pela
virtuosidade. A transcendência
de Plotino também é alcança-
da somente pelo ser humano
que purifica sua alma pela
prática das virtudes. Essa
condicionante moral da rela-
ção ação virtuosa-recompensa
esteve profundamente enraiza-
da no inconsciente coletivo da
civilização ocidental, sendo a
base não só das regras e leis
da vida social, como dos mi-
tos, contos, lendas e estórias
que povoam o imaginário.

No último capítulo de Ética
a Nicômaco, Aristóteles diz
que a atividade contemplativa
é a eudaimonía perfeita,
apontando, portanto, para uma
virtude não enquadrada nas
defendidas virtudes éticas.
Essa colocação pode nos pa-
recer um desligamento da éti-
ca como única via da felici-
dade, associado a uma incli-
nação ao pensamento oriental.
Cooper (2002), no entanto,
nos adverte de que “sua visão
não é a do iogue”, segundo a
qual viver eticamente é ape-
nas um treinamento útil para
a existência contemplativa. A
contemplação é, por outro la-
do, um vislumbre das coisas
divinas que, em última instân-
cia, nos inspira todas as virtu-
des éticas que precisamos
para alcançar a felicidade.



155MAR 2004, VOL. 29 Nº 3

A filosofia indiana tem
como principal preocupação,
em contraste com o pensa-
mento ocidental centrado na
exploração do mundo visível,
a transformação da natureza
humana, a compreensão de
sua própria existência, man-
tendo assim, laços estreitos
com a religião. De acordo
com Zimmer (1986), a filoso-
fia indiana está mais próxima
dos filósofos antigos como
Pitágoras, Empédocles, Platão,
os estóicos, Epicuro e Plotino,
na medida em que aproximam
a ética da religião, da nature-
za humana inspirada no divi-
no.

Há uma sensível contrapo-
sição na relação virtudes-sa-
bedoria entre o pensamento
ocidental e a filosofia budista.
No primeiro, as virtudes são
derivações da sabedoria, en-
quanto que no budismo, a
prática da virtuosidade é que
faz despertar a sabedoria. O
discernimento nasce na mente
dos que vivem as virtudes. A
ética oriental, nesse sentido,
se liga mais ao conceito
heraclitiano de ética, enquanto
morada da consciência, uma
vez que a condiciona a uma
postura íntima e não a nor-
mas externas.

Na filosofia chinesa, consi-
derada como eminentemente
prática, as divindades não atu-
am como legisladores morais
nem como criadores. Os obje-
tivos e os comportamentos
são moldados e realizados na
vida familiar, não havendo
sentido de recompensa em
vida posterior à morte. A
dicotomia entre inteligência e
emoção, característica do pen-
samento ocidental, não está
presente na filosofia chinesa,
segundo a qual a sabedoria
não nasce das especulações
teóricas, mas do sentimento
do homem, de onde deriva a
gênese do conhecimento e da
prática moral. Segundo Co-
oper (2002)

“...o conhecimento do ‘Ca-
minho’ reside não na aceita-
ção de uma série de propo-
sições verdadeiras, mas prin-
cipalmente num comporta-
mento espontâneo, natural”.
No confucionismo, essa

prática da moralidade é des-

pertada pela realização dos ri-
tos tradicionais, que garantem
a disciplina e a harmonia so-
cial, devendo ser a família o
ambiente gerador do exemplo
moral que se expande para a
sociedade. A base das virtu-
des é uma qualidade moral
interior externada no compor-
tamento, e não uma resposta
a recompensas e castigos ex-
ternos. Para Mêncio, confuci-
onista, a moralidade também
é natural, uma vez que a
compaixão, a vergonha, o dis-
cernimento entre certo e erra-
do e a cortesia, que nos pre-
dispõem à virtude, são própri-
as do humano.

No taoísmo, a moralidade
não se associa à retidão, à
obediência à regras artificiais
determinadas, mas sim à be-
nevolência natural do huma-
no, contrapondo-se nesse sen-
tido ao exagero da realização
dos ritos tradicionais da filo-
sofia confucionista. Chuang
Tse vê o sentido de bem e
mal somente na contextualiza-
ção do estado das coisas, o
que pressupõe uma moral não
rígida, mas adequada às cir-
cunstâncias. Também para os
estóicos a vida virtuosa é a
que está de acordo com uma
natureza perfeita, porém cap-
tada como vida racional, dife-
rente da visão oriental expos-
ta, em que a natureza não
está atrelada à razão, mas a
uma essência interior que se
revela espontaneamente nas
virtudes.

Entendemos, com essas re-
flexões, que os diferentes
conceitos de ética são refle-
xos de diferentes formas de
entendimento do mundo. Na
filosofia ocidental, a visão da
totalidade e da mobilidade do
mundo oriental se sedimenta
em fragmentações e dualis-
mos. Captar a totalidade do
mundo depende, para os ori-
entais, mais que da suprema-
cia da razão do mundo oci-
dental, sendo as vias espiritu-
al e reflexiva um caminho
único de entendimento do
mundo. Temos, portanto a di-
ferenciação entre uma ética
fundamentada na razão e na
conformação moral da socie-
dade, profundamente enraiza-
da no pensamento ocidental, e

uma ética centrada no interior
de um ser humano que com-
partilha da natureza do todo e
se lança ao “Caminho do
Céu” pela entrega a essa natu-
reza. Encontramos, não obs-
tante, similitudes entre o senso
de virtude e os padrões morais
em ambas as filosofias.

A Moral na Educação

“Para ativar o homem da
ética é preciso ir além das
normas que determinam os
direitos e os deveres do ci-
dadão” (Costa, 2000; p. 59).
A educação brasileira tem

sido alvo de constantes re-
construções e, especialmente
no momento atual, aponta
para a possibilidade de uma
verdadeira transformação, na
medida em que rediscute o
seu papel de formar indivídu-
os críticos e comprometidos
com seu contexto social. É
uma fase de transição dos pa-
radigmas de domínio das ver-
dades científicas e da trans-
missão conteudística para um
posicionamento crítico-reflexi-
vo que pretende repensar a
relação do ser humano com o
mundo.

Nesse sentido, parecemos
mergulhar, embora tímida e
tardiamente, nas questões di-
fundidas pelos pensadores
frankfurtianos. Esse adensa-
mento de nossas reflexões
com certeza exige mudanças
definitivas em vários aspectos
de nossa práxis  educativa,
mudanças que não fiquem re-
sumidas a reformas pedagógi-
cas artificiais e efêmeras.
Uma delas diz respeito à re-
construção da subjetividade e
da autonomia que faz vir à
tona a consciência da domina-
ção que o capitalismo gera,
possibilitando a emancipação,
negação da naturalização das
diferenças sociais impostas.

De acordo Rondon (2001) a
emancipação é pressuposto
básico para a formação de su-
jeitos éticos:

“... somente uma sociedade
democrática, que se propo-
nha a emancipar seus cida-
dãos, pode construir um
mundo amparado em valores
éticos, ou seja, o respeito
pela integridade, pela liber-

dade e pela autonomia de
seus membros” (Rondon,
2001; p. 219).
O autor relaciona o des-

mantelamento da escola públi-
ca, e a pedagogia acrítica das
escolas privadas, com a for-
mação de sujeitos incapazes
de se defrontar com a realida-
de e assumir valores éticos,
configurando-se uma educa-
ção para adaptação ao status
quo e não para as ações
transformadoras.

De acordo com Horkheimer
(1991) a teoria crítica preten-
de que a razão humana se
oponha à razão instrumental
dos positivistas e se expresse
através de juízos existenciais
que favoreçam a realização da
autonomia e autodeterminação
do homem.

Educação voltada para eman-
cipação é educação que, em
muitos momentos, desafia os
valores morais vigentes, questi-
onando-os à luz do verdadeiro
senso ético, aquele de que nos
fala Heráclito. A ética se dá
numa profunda ligação com a
educação crítica. Segundo Cos-
ta (2000)

“para além do sentido de
juízo ou julgamento, trata-se
de fazer uso da crítica como
estratégia de combate à ten-
dência totalizante e homo-
geneizante dos modelos insti-
tucionalizados”.
O sujeito moral reconhece

as regras, normais e hábitos
que reforçam as estruturas de
poder. O sujeito ético, no en-
tanto, pensa criticamente tais
estruturas e, se preciso, rein-
venta-as, transformando a
moralidade.

Estar nessa expectativa de
transição, da educação que
fez da moral um amontoado a
mais de conteúdos descritivos
de comportamentos adequa-
dos, regras e valores alienan-
tes, para uma educação crítica
e formadora de sujeitos éticos
em sua essência, portanto au-
tônomos e livres, é um traba-
lho de resistência.

“... a única concretização
efetiva da emancipação con-
siste em que aquelas poucas
pessoas interessadas nessa
direção orientem toda a sua
energia para que a educação
seja educação para a contra-
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dição e para a resistência”.
(Adorno, 1995; p. 183).
O educador que vislumbra

essa construção é, natural-
mente, alguém que acredita
no poder utópico, que cala
dia-após-dia o desespero pela
urgência da transformação,
para lançar-se, paciente e oti-
mista, no tratamento dos mí-
nimos atos reflexivos. Nesse
sentido, pelos seus próprios
pressupostos, a educação am-
biental é, conforme nos lem-
bra Sterling (1993), um ele-
mento reorientador da educa-
ção para um processo gerador
de novos valores humanos, de
paz e justiça.

A Ética na Educação
Ambiental

A crise da moralidade, ante
o império do domínio cultural
e dos valores capitalistas, que
dá um caráter ineficaz à edu-
cação moral, é também o di-
lema dos discursos ambienta-
listas. A inserção do apelo
ético no argumento de preser-
vação é, por vezes, tão infru-
tífero, que acaba aliado à
evocação do catastrofismo.

Alguns educadores ambien-
tais falam da transição de
uma ética antropocêntrica
para uma ética biocêntrica
como resposta a esse quadro,
caminho para a mudança de
posturas e valores humanos.
Questiono, no entanto, se a
mudança da centralidade da
ética não é um objetivo isola-
do que insistiria em destituí-la
de sua essência mesma. Re-
vestir a ética de um interesse
de mudança comportamental
talvez seja reduzi-la a uma
reformulação de um discurso
moral, com todos os perigos
de parcialidades político-ideo-
lógicas que isso pode carre-
gar. O que quero salientar é
que o sujeito que passou por
uma formação crítica, e por
uma educação estética, muito
possivelmente não precisaria
atentar para apelos éticos. Ele
já teria, em si, o ser ético que
o posiciona reflexiva e sensi-
velmente diante do mundo. É
um ser autônomo, consciente
de sua posição dialógica dian-
te da realidade vivida e, con-
seqüentemente, independente

dos apelos da moralidade
indutora de comportamentos
“adequados”.

Em documento escrito pela
UNESCO (1999) a ética é to-
mada como “ética do tempo”,
voltada para o futuro: “...uma
ética que nos permita retificar
o trajeto atual e antecipar
nossas necessidades futu-
ras...”. O artigo levanta ainda
a necessidade de mudanças
nos estilos de vida a partir de
um imperativo ético, sendo
que as transformações na re-
lação do ser humano com o
mundo só se dão no momento
em as pessoas “sentem um
imperativo ético de mudança”.
No contexto de nossas refle-
xões, refuto o sentido que
possa ter, na ética, qualquer
condição imperativa e aponto
para a ineficácia do apelo do
dever para com as gerações
futuras em gerar sujeitos éti-
cos. Não há que se remeter a
ética ao tempo futuro, en-
quanto assistimos alienados à
destruição sutil de identidades
culturais, dignidades individu-
ais e equidades sociais, em
processos cada vez mais fal-
so-democráticos. Sterling
(1993) batiza a ética da edu-
cação ambiental de ética
holística, justamente para nos
chamar a atenção sobre a ne-
cessidade de um ethos ínte-
gro, onde seja possível
minimizar conflitos e harmo-
nizar o indivíduo, as comuni-
dades, os interesses econômi-
cos e as necessidades ambien-
tais, garantindo condições de
integridade dos sistemas cul-
turais e sócio-ambientais.

Carvalho (2003) usa tam-
bém o apelo ao dever para
com as gerações futuras na
sua definição de ética ecológi-
ca. Chama de ética ecológica
uma reforma interior promo-
vida pelo indivíduo a partir
do grau de conscientização
sobre a realidade a sua volta
e o desenvolvimento de valo-
res ambientais essenciais
como: o direito a vida; o rela-
cionamento da relação depen-
dência/interdependência para
com o meio ambiente e o
respeito concretizado na con-
servação e utilização racional
de seus recursos para as gera-
ções futuras.

A ética ecológica tem
como base, segundo o autor,
a sobrevivência dos seres vi-
vos e, como razão axiológica,
os valores intrínsecos do ho-
mem e do meio ambiente.
Embora essa visão de ética
revele uma posição mais com-
prometida como direito à
vida, o autor reduz a discus-
são a um caráter instrumental,
ancorado na moralidade, tanto
quanto evoca o dever para
com as gerações futuras,
quando coloca:

“É precisamente esta ética
que entendo como passível
de ser reforçada e alimenta-
da a partir de um sério, am-
plo e honesto trabalho de
educação ambiental, onde
seja possível fornecer a cada
cidadão uma espécie de
“bússola moral” dirigida a
todo e qualquer modo de
interagir do homem com
meio ambiente, revelando-
lhe senão o rumo ideal a se-
guir, pelo menos o mais
apropriado.” (Carvalho,
2003; p. 39).
O primeiro aspecto que sal-

ta da citação é o papel que,
no contexto, ganharia o edu-
cador ambiental de “fornecer”
algo a alguém, um quadro
imperativo que descaracteriza
as propostas de dialogicidade
da área. Em “fornecer uma
bússola moral” se revela o
caráter imperativo da morali-
dade, repleto de todo o seu
potencial de domínio, que é
novamente cauterizado no
“rumo” mais “apropriado”. A
âncora na moralidade parece
bem definida, enquanto que a
libertação para gênese ética se
ausenta do discurso. Nesse
contexto, cabe a crítica de
Costa (2000) à redução do
papel da ética à adaptação, a
conservação e o cumprimento
de imperativos institucionais:

“No caso da moral, apenas
nos restaria a reprodução de
valores estabelecidos, calca-
dos nos critérios de verdade
presentes nos discursos que
circulam nas mídias” (Costa,
2000; p. 56).
Na mesma vertente, Carva-

lho (2003) introduz uma dis-
cussão baseada na moral
kantiana, no imperativo cate-
górico do dever, para culmi-

nar na proposta de um código
moral para a educação ambi-
ental, com o objetivo de
nortear as ações do educador
ambiental, como um “conjun-
to de procedimentos básicos
fundamentais para garantir a
dimensão ética do processo
de educação ambiental”.

Ora, deve estar na própria
formação do educador ambi-
ental, incondicionalmente, a
postura ética. Supostamente o
educador ambiental deva ser
alguém que já trilhou o cam-
po reflexivo da ideologia par-
ticipante, dialógica, igualitá-
ria, no qual construiu seus
princípios de integração, res-
peito às diferenças, postura de
crítica e emancipação, etc.
Aliás, o momento de se des-
cobrir educador é fruto desse
caminho construtivo. Resu-
mindo, já permitiu o despertar
da ética em si, sendo desne-
cessário lançar mão de um
código moral que lhe dite re-
gras a serem seguidas em
suas ações, mesmo porque
isso poderia engessar seu
posicionamento crítico-reflexi-
vo que deve ser constante,
principalmente num campo
como o do ambientalismo e
da educação ambiental, que
exige novos pensares e novas
reconstruções representativas
a cada dia.

A ênfase nessa nova forma
ética (ética ecológica), por
vezes não atinge a dimensão
dialógica diante dos valores
imperativos, acabando por se
resumir em posturas ingênuas
de grupos ambientalistas que
perdem o poder de diálogo e
negociação, por não terem re-
conhecidas as compatibilida-
des de seus discursos com a
estrutura sócio-econômica vi-
gente e suas perspectivas.

Rediscutir a ética sob o
prisma da bios  me parece,
portanto, uma posição reflexi-
va enriquecedora, necessária à
desconstrução da visão antro-
pocêntrica, porém incapaz de
gerar as transformações pro-
fundas na interação do ser
humano com o mundo que
necessitamos. Fazermos esses
acertos discursivos me parece
ancorarmo-nos em algo tão
frágil como acreditarmos que
reformas pedagógicas isola-



157MAR 2004, VOL. 29 Nº 3

das, “remendos” da práxis
educativa, criticadas por Ador-
no (1996), possam nos dar as
respostas que esperamos na
construção de uma sociedade
mais consciente de seu papel.

As virtudes necessárias ao
“cidadão verde” não são pos-
turas de um sujeito resumida-
mente consciente de seus de-
veres para com o outro, para
com o ambiente, assim estag-
nado e travestido do posicio-
namento julgado ecologica-
mente correto. Ele é um ser
inquieto, em constante movi-
mento de transformação, aci-
ma dos valores vigentes, re-
fletindo sobre as normas mo-
rais apregoadas, criticando a
parcialidade de quem toma as
decisões relacionadas ao seu
lugar, seu ambiente. Seus
comportamentos são apenas
um reflexo da eticidade que
existe plenamente desenvolvi-
da em si, no espaço que foi
aberto em seu ser pela eman-
cipação, pela liberdade.

A avaliação das ações de
educação ambiental que vem
sendo implementadas tantas ve-
zes nos leva à consideração de
um resultado reduzido diante
das pretensões e das metas que
as motivaram. É um caminho
de profunda resistência, podem
nos testemunhar os educadores
ambientais, ao verem os frutos
por vezes efêmeros de seus tra-
balhos e se sentirem impotentes
diante de interesses escusos de
esferas do poder a que são
alheios.

Situação vivida por vários
ambientalistas é aquela em
que nem o conhecimento ge-
rado e discutido com a comu-
nidade sobre os prejuízos
advindos de uma ação impac-
tante, nem o apelo à respon-
sabilidade para com as pesso-
as humanas que sofrerão tais
prejuízos, conseguem impedir
as decisões de quem detém o
poder, principalmente o poder
econômico. Tantas vezes, nem
a parcimônia baseada na mo-
ralidade nem o aparato legal
conseguem vencer tal poder.

Talvez seja definitivamente
a hora de entendermos a ver-
dadeira dimensão do papel da
educação ambiental e investir-
mos nossos esforços em cons-
truir coletivamente ações

libertadoras. Ao falar da resis-
tência da educação à indústria
cultural, Ramos de Oliveira
(2001) coloca:

“...a educação não pode des-
conhecer esta super-desedu-
cação que se alastra e tudo
invade no imaginário e no
cotidiano, nos sonhos e nos
projetos que enfatizam. Essa
dessensibilização é
barbárie.” (Ramos de Olivei-
ra, 2001; p. 50).
A auto-crítica é uma postura

de extrema importância nesse
caminho construtivo. É preciso
que reconheçamos que induzir-
mos padrões comportamentais
adequados, utilizarmos o impe-
rativo do dever para com os
outros seres e as gerações fu-
turas, podem gerar mudanças
pontuais e transitórias, ou po-
dem ir aos poucos povoando o
imaginário, levando a recons-
truções das representações so-
ciais, mas que não conseguirão
despertar a transformação pro-
funda que o mundo precisa, a
formação de sujeitos emanci-
pados, e éticos.

Grün (1996) enfatiza a im-
portância do conhecimento
histórico como processo
constitutivo que forma os pa-
drões culturais que orientam
nosso agir moral. O biorregio-
nalismo é tomado pelo autor
como uma possível ferramen-
ta da contextualização históri-
ca necessária para o despertar
da ética ambiental.

“As oportunidades de rete-
matizar os aspectos éticos
das relações entre a socieda-
de e o ambiente físico que
ela habita dependem, em
grande parte, de nosso grau
de abertura à tradição de
sentido em que estamos in-
seridos” (Grün, 1996; p.
114).
Entendemos que a contex-

tualização histórico-biorregio-
nal tenha uma extrema impor-
tância na formação ética, mas
não resume a dimensão do
campo reflexivo que plenifica
a emancipação e a eticidade.
O cidadão ético deve estar
enraizado no seu lugar, cons-
ciente de seu papel no seio da
sociedade da qual faz parte,
mas também deve ter clareza
dos condicionantes que fize-
ram dela o que é, ter o conhe-

cimento da realidade do mun-
do e das possibilidades ideo-
lógicas que se abrem na sua
interação com ele.

Considerações Finais

A questão que norteou esse
caminho reflexivo foi a inquie-
tação com a forma como vem
sendo tratada a ética, tanto no
contexto da educação quanto
especificamente na educação
ambiental. Do histórico da in-
teração da ética com a educa-
ção, percebemos sua nítida re-
dução à moralidade que, via
de regra, resulta na reprodução
de padrões e normas estabele-
cidas, servindo à manutenção
do status quo e de relações de
domínio-submissão. Com a
preocupação de que esse qua-
dro não seja incorporado defi-
nitivamente pela educação am-
biental, tendência já revelada
em seus discursos iniciais,
quis chamar à atenção para a
importância do entendimento
da essência da ética.

O despertar dessa ética, que
transcende os contextos morais
vigentes e históricos, se dá
num campo de profundas re-
flexões sobre a relação do ser
humano com o mundo. A edu-
cação crítica, com seus objeti-
vos de emancipação e liberda-
de parece ser o instrumento
pelo qual se forma os verda-
deiros sujeitos éticos. Nesse
sentido, a educação ambiental
talvez não deva ter seus dis-
cursos e códigos morais parti-
culares, uma ética voltada para
si, mas sim se comprometer
definitiva e profundamente
com a urgente transformação
da educação, institucionalizada
ou não. Cidadãos conscientes,
informados e moral-ecologica-
mente corretos não são sufici-
entes. Que os educadores am-
bientais repensem seu papel e
finquem seus esforços em des-
pertar os cidadãos que precisa-
mos -cidadãos críticos, livres,
posicionados em seus contex-
tos e na amplitude do mundo,
que então estarão construindo
a ética necessária.
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