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Introdução 

 Na sociedade contemporânea, a educação ambiental tem sido campo de reflexões e 

estão freqüentemente, relacionadas às questões ambientais mais amplas. Nestas, o homem 

e a natureza, assim como nas discussões sobre as formas reprodutivas desta sociedade, 

têm ocupado, um lugar muito importante. É importante destacar que há diferentes 

abordagens, porém duas acabam sendo predominantes: uma que discute e, ver na relação, 

a natureza como sendo determinante e, uma outra, que aponta a necessidade de 

entendimento na relação homem-natureza a partir da produção e transformação histórica da 

ação humana na natureza.  

Nesse sentido, a análise crítica sobre a educação ambiental permitirá outros entendimentos 

e reflexões sobre os alcances, assim como sobre os limites de uma educação para a 

formação do sujeito, para a cidadania. 

 O caminho a ser percorrido neste texto, será o de tentar desvendar como e através 

de que mecanismos o discurso sobre a educação ambiental ganha centralidade no 

entendimento das questões relacionadas ao homem, que, vivendo em sociedade apropria-

se da natureza e ganha contornos e significados diferenciados ao longo do processo de 

constituição histórica de sua reprodução social. Nesse sentido, o recorte aqui assumido para 

o entendimento sobre o pensamento a cerca da relação sociedade-natureza e, 

conseqüentemente da educação ambiental dela advinda, será o de encontrar outras 

possibilidades de leitura e discussão, assim como, o de compreensão sobre como e porque 

as transformações e as apropriações da natureza pelo homem, ocorreram ao longo de sua 

história. 

A perspectiva dessa análise, é fazer uma reflexão sobre a relação homem-natureza e 

da educação que possa ir além das leituras que estão coladas tão somente ao processo de 

crescimento e apenas reiterativas das formas reprodutivas do capital. 

   O entendimento é de que essa preocupação, na medida que verticaliza no sentido 

de pensar na relação sociedade-natureza de forma mais ampla, tem também como 

                                                 
1 Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais falmartins@ufmag.br 
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perspectiva, compreender que relações são formadoras do homem que se reconhece como 

sujeito do processo enquanto cidadão. Ou seja, em que deve consistir a essencialidade 

desta relação? Quais seriam os elementos requeridos para esta formação, visto que, novos 

contextos são produzidos induzindo novas formas de sociabilidade? Seria então a Educação 

Ambiental a responsável por uma nova práxis educativa e social que deverá permitir a 

construção de novos valores, conceitos, habilidades e atitudes constitutivas de ações 

lúcidas e responsáveis dos sujeitos no ambiente? Outra preocupação seria. O que de 

natural ainda permanece na relação do homem com a natureza?. Não estaríamos hoje, 

cada vez mais, nos distanciando do ambiente natural, na medida em que, a razão 

instrumental ocupa papel importante e central na mediação da relação do homem com a 

natureza? 

 Ao tentarmos responder esses questionamentos, não podemos cair no abismo que 

algumas leituras caíram como: primeiro, naturalizar a relação, fazendo a leitura desta 

apenas uma adaptação do sujeito à natureza; segundo, de desconsiderar a construção 

histórica e social da relação do homem com a natureza. 

Por compreender que, não há como discutir a questão ambiental, assim como a 

Educação Ambiental, sem adentrarmos nas questões mais diretamente voltadas ao 

processo de produção e reprodução da sociedade é que discutiremos, neste texto, 

inicialmente, quais foram as condições e contradições da sociedade que a crise ecológica 

emergiu. 

Da crise da reprodução a crise ecológica 

Assim, ao pensarmos sobre o homem e sua relação com a natureza, novos sentidos 

são requeridos e, ao homem é imputado viver uma nova espacialidade, que tem como 

tendência a perda da natureza, ou seja, a perda das relações daquele com esta de forma 

direta e concreta, e, a característica mais marcante é o distanciamento do ser na natureza, 

portanto, o não reconhecimento de si e da própria natureza. 

  A industrialização e a urbanização da sociedade moderna, tem uma significação 

muito importante neste processo de entendimento do homem e da natureza. O que se 

observa a partir da cidade enquanto forma deste processo, e do urbano, enquanto, modo 

que se consolida e onde a vida se realiza, é, que deste espaço, emerge a necessidade de 

se repensar um novo padrão civilizacional e societário diferente do existente. Antes mesmo 

de pensar qual seria esse novo padrão civilizacional, é importante registrar e identificar o 

que levou o surgimento deste novo.padrão societário. Para Elmar Alltvater, o modo de 

produzir e viver da sociedade capitalista, inevitavelmente levou a uma “ lenta crise 

civilizatória, [como expressão] do entropismo da natureza e do sistema social, e do 
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antientropismo da economia das transformações materiais e energéticas no processo de 

desenvolvimento.” (Altvater, 1995:31) 

É importante destacar que sob as formas reprodutivas do capitalismo atual, o espaço 

se torna hegemônico, e a relação homem-natureza, torna-se mais abstrata, enquanto os 

elementos constitutivos e estruturadores do próprio processo produtivo ganham corpo e 

assume diferentes contextos e significados, principalmente, a partir dos anos sessenta. 

Neste momento, as condições, tanto do ponto de vista da reprodução do capital, como da 

força de trabalho, já mostravam, em níveis cada vez mais elevados, as contradições do 

modo de produção capitalista. O modelo reprodutivo que estava completamente comportado 

sob o modelo fordista, dava sinais de que, era preciso encontrar elementos para discutir os 

conflitos que, não eram mais tão somente relacionados a conflitualidade proletária que, por 

muito tempo, estava circunscrita aos limites do quadro imediato da empresa, como bem 

chama a atenção Alan Bihr. Era preciso pensar na reprodutibilidade do capital, e, para isso, 

era importante demonstrar quais eram os termos deflagradores que desencadeavam uma 

nova forma reprodutiva do capital, que, não só definia novos parâmetros para a relação 

capital–trabalho, mas também, uma nova forma de sociabilidade. 

Os desafios dados agora ultrapassam os murros da fabrica e não estão, mas, tão 

somente, circunscritos a uma crise estrutural. Como exigência de uma nova ordem 

produtiva, a saída à crise instaurada foi a de uma 

“ instauração de novas formas de exploração e de dominação do trabalho. 

Ou seja, ao mesmo tempo [em que] novos meios de trabalho (uma nova 

tecnologia), novas formas de organização do processo de trabalho 

(emancipando-se dos limites da organização taylorista e fordista), novas 

formas de contrato de trabalho, novos modos de mobilização (de 

envolvimento e de integração) da força de trabalho na empresa e, como 

conseqüência, novas formas de disciplina de trabalho.” (Bihr,1999: 87) 

Espacialmente, esses novos elementos estruturadores do processo produtivo foram 

sendo pensados de maneira a que novos espaços, estivessem no âmbito da própria 

organização produtiva, e que estes elementos constitutivos do processo também fossem 

organizados de formas dispersas no espaço. Nesse sentido, podemos compreender como e 

porque a fábrica que antes ocupava a centralidade da organização do espaço produtivo, 

passa a ter uma organização mais difusa, invertendo o processo de concentração produtiva. 

Contudo, é importante destacar que, mesmo com essa nova forma organizativa, a grande 

indústria não perdeu sua centralidade, visto que ela apenas transformou-se, porém, mesmo 

assim vai ocasionar uma mudança significativa do ponto de vista espacial, pois o capital ali 

constituído passa então atuar de forma contrária ao processo anterior, ou seja, espalhar sua 
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(re) produção e poder por todo o espaço social. Toda essa organização vai desencadear 

novos modos e normas da vida social e de consumo. 

Concretamente, isso vai significar uma grande mudança em todos os níveis da vida social, 

econômica e política. 

A década de 60, reconhecidamente, tornou-se então, num dos momentos 

representativo das contradições da reprodução social, e de onde as questões referidas ao 

processo produtivo passam a apontar uma relevância nas determinações da vida social e no 

desencadeamento de movimentos preocupados com as questões voltadas à natureza e sua 

destruição pela sociedade. Cabe então uma pergunta. Neste momento, como estavam 

sendo pautadas as mudanças sociais, referidas nesta década? Parece-me que um dos 

desafios para a reprodução do capital, neste momento, era o de assegurar e, mais 

especificamente, tentar “integrar em termos de modos de consumo e, mais genericamente, 

de modos de vida as novas aspirações que se manifestaram no curso dessas últimas 

décadas e que se centraram na habitação, no convívio, na saúde, na cultura e no lazer.” 

(BIHR, 1999:97) 

Neste momento, as preocupações passam a ser todas voltadas para as possíveis 

respostas direcionadas para as demandas requeridas pelo modelo capitalista de consumo, 

que já nos seus primeiros momento, apontava para um modelo de consumo dirigido. Na 

década seguinte, a década de 70, outras questões começavam a aparecer e a emitir sinais 

do processo desencadeado pelo grande projeto desta sociedade de consumo dirigido, como 

bem caracterizou Henri Lefebvre2. 

Cabe aqui fazer uma incursão sobre o processo que foi muito importante nesta etapa 

do desenvolvimento do capitalismo, a urbanização. Que, como processo característico da 

modernização e da modernidade, propiciou a intensificação do “embate entre as práticas 

que confrontam qualidade e quantidade; estas, que concebem, racionalizam, medem e 

exercitam a métrica do espaço e do tempo, fruto de concepções racionalizadoras, as quais 

iriam subverter irremediavelmente os modos de vida na modernidade.” (Seabra, 2000: 02). 

Estas práticas que emergem do processo de modernização ganham concretude na cidade, 

provocando alterações no viver e no vivido, fragmentando os sujeitos nele envolvidos. “É 

assim que o viver se destaca da experiência imediata, do âmbito existencial, e vai sendo 

perpassado inteiramente por retórica e por estetismo. Enquanto o vivido, como o lugar da 

experiência existencial, encolhe, se torna contingente sob coações e limites que o 

determinam. Disto resulta que o homem urbano tende a ser teórico porque experimenta 

                                                 
2 Esta reflexão o autor faz de forma mais aprofunda no livro A vida cotidiana no mundo moderno, 
que,no Brasil foi traduzido pela editora Ática. 
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parcamente o mundo, percebe-o através de abstrações e por isso confunde a disposição de 

meios e fins.” (Seabra, 2004:04) 

Para a compreensão do urbano, para além da sua materialidade, as práticas 

espaciais são, portanto, essenciais, e podem ser identificadas e configuradas no encontro 

(às vezes conflituoso) entre o que foi concebido, prescrito enquanto espaço e os diferentes 

usos que dele é feito. É, portanto, através da análise das diferentes apropriações do espaço, 

que podemos discutir, compreender e decompor as práticas espaciais e pedagógicas, e 

apreender qual a essencialidade na relação do homem e a natureza e do homem e seu 

espaço. 

Na cidade, essas determinações que emergem do/no mundo moderno, fragmentam 

os espaços e os sujeitos e eliminam destes espaços a memória coletiva, submetendo toda a 

vida social ao turbilhão de coisas, impondo-lhes os ritmos frenéticos, próprios do mundo da 

mercadoria, dos ritmos da modernização ininterrupta. 

A preocupação com esse crescimento que se fazia e se faz em ritmo frenético, passa 

a ser também pauta das discussões dos órgãos gestores dos paises que detinham a 

hegemonia no processo de crescimento. Vai ser no final dos anos 60, que os ecos com as 

preocupações ecológicas e ambientalistas passaram a ser altissonantes pela Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente (1972, em Estocolmo) cujos debates centraram-se 

no que se convencionou denominar de limites ao crescimento econômico. A emergência 

dessa preocupação, de fato, vai ser, principalmente, da leitura feita a partir da 

industrialização acelerada, assim como da explosão demográfica e do esgotamento de 

recursos naturais que combinavam-se sombriamente nos prognósticos de prestigiados 

especialistas, que não vacilaram em soar o alarme. 

E esse eco vem da ordem de preocupações em torno da qual os debates passaram 

então a girar: o chamado Relatório Meadows, documento produzido para o Clube de Roma 

(uma associação internacional de cientistas, políticos e industriais criada em 1968 e mantida 

com financiamentos de fundações ligadas a empresas multinacionais3) por pesquisadores 

                                                 
3“Em abril de 1968 um grupo de 30 pessoas de 10 países - cientistas, educadores, economistas, 
humanistas, industriais e funcionários públicos de nível nacional e internacional - reuniram-se na 
Academia dei Lincei, em Roma. Convidados pelo Dr. Aurélio Peccei, empresário industrial italiano, 
economista e homem de visão, encontraram-se para discutir um assunto de enorme amplitude: os 
dilemas atuais e futuros da humanidade. 
Desse encontro nasceu o Clube de Roma, uma organização informal, descrita como um ‘colégio 
invisível’ [...]. Após uma série de encontros preliminares do Clube de Roma, decidiu-se por uma tarefa 
bastante ambiciosa: desenvolver o projeto sobre o ‘Dilema da Humanidade’. [...] a fase um do Projeto 
da qual resultou o relatório e, mais tarde, o livro Limites do Crescimento, teve como abordagem 
metodológica um modelo de análise de sistema. Este modelo foi apresentado inicialmente pelo Prof. 
Jay Forrester, do Massachussetts Institute of Tecnology (MIT). Posteriormente foi dirigido pelo Prof. 
Dennis Meadows com apoio financeiro da Volkswagen Foundation.” (NIMER, Edmon. The limits to 
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de um dos centros de pesquisas melhor reputado do mundo, a partir do exame do 

“complexo de problemas que afligem os povos de todas as nações”(Nimer,1982: 370) - entre 

eles a pobreza, a deterioração do meio ambiente e a expansão urbana descontrolada - à luz 

do uso da metodologia de “dinâmica de sistemas”, na qual se destacava a construção de 

modelos matemáticos que permitissem aos pesquisadores antever os diversos cenários 

oriundos das distintas interações entre os cinco fatores considerados básicos (porque tidos 

como limitadores do crescimento) em tal construção: a população, a produção industrial, a 

poluição, os recursos naturais e a produção agrícola. As tendências de crescimento 

exponencial de “todas as atividades correntes da humanidade, desde o emprego de 

fertilizantes até a expansão das cidades” (NIMER, 1982:370), vislumbradas pelos 

pesquisadores os levaram a proferir apocalípticas previsões4, que chegaram a fazer com 

que o Clube de Roma ficasse também conhecido como o “Clube do Juízo Final” (Altvater, 

1995:11). 

A despeito dos equívocos e incorreções científicas subjacentes nas construções do 

Clube de Roma, entre elas a consideração do crescimento econômico e populacional como 

um processo eminentemente físico, com correspondente crescimento exponencial do fluxo 

de matérias-primas e energia, dependente, portanto, dos estoques de recursos tidos como 

naturais, e, por isso, finitos5, o fato é que as concepções fundantes do Relatório Meadows a 

                                                                                                                                                         
growth. Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, ano 44, n.2, p.369-383, abr./jun. 1982, 
p.369/370, ênfases do autor). 
4 “Este trabalho, em síntese, mostra que as taxas atuais de crescimento econômico e demográfico do 
mundo produzirão, a longo prazo, inevitáveis efeitos catastróficos em meados do próximo século. Em 
função de certas alternativas, o mundo deverá se defrontar, ou com um envenenamento geral da 
atmosfera e das águas pela poluição, ou com a escassez de alimentos, pelo ilimitado crescimento 
demográfico impossível de ser acompanhado pela produção agrícola, ou com um colapso industrial, 
pela crescente escassez de recursos não-renováveis.” (NIMER, Edmon. Síntese da trajetória das idéias 
e preocupações do Clube de Roma e as idéias da Fundação Bariloche. Revista Brasileira de Geografia, 
Rio de Janeiro, ano 45, n.3/4, p.419-423, jul./dez. 1983, p.420. 
5 Num livro delicioso, resultante de uma criativa iniciativa editorial de reunir sob a forma de diálogo 
(onde nenhum dos interlocutores detém “a verdade”, como alertam os apresentadores) os debates 
que se abrigaram no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ às vésperas da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), são expostos vários 
pressupostos lastreadores dos autores de Os limites do crescimento que não resistem a uma análise 
mais acuidada. Destaco, aqui, uma parte do diálogo a respeito da noção de recursos: 
“Expositor - Você nega a evidência - aliás, quantificável - de que os recursos naturais estejam se 
esgotando? 
Comentador - Se a Terra é finita, a oferta de recursos é rígida; se os estamos consumindo, eles 
acabarão. São idéias centrais, facilmente assimiladas pelo bom senso. Mas estão erradas. Que são 
recursos? São aquelas partes da natureza que podem ser aproveitadas num momento dado. É, 
portanto, um conceito dinâmico. O trabalho e a inteligência humanos é que fazem com que a matéria 
passe à condição de recurso. Até o século XIX, o petróleo não era recurso. Antes do desenvolvimento 
de uma ciência muito complexa - a física nuclear -, também não era recurso o urânio. O mesmo se 
aplica à energia potencial das cachoeiras, ao movimento dos elétrons, às ondas de rádio, às ligas 
metálicas e por aí adiante. Caminhando para trás na história, encontraremos sempre períodos em que 
um dado material não era recurso, até chegarmos à pedra lascada, ou, se quisermos, antes dela. 
Ao dizer que ‘os recursos vão se esgotar’ você trabalha com um pressuposto implícito: não seremos 
capazes de reinventá-los, como fizemos até agora. É o mesmo que dizer: as técnicas não vão mudar, 
ou suas mudanças não são importantes. Talvez, no futuro, isso soe tão bizarro quanto a sensação de 
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propósito do “problema mundial” (que era, em verdade, seu objeto) - constituído pelo 

equilíbrio entre a reprodução econômica e demográfica e a sustentação da estabilidade do 

“sistema mundial” - e os termos nos quais foi apoiada a elaboração de sua estratégia para o 

solucionar, transformaram-se em referência nos debates que, com algum refinamento, 

permanecem atualmente incólumes e largamente difundidas. Para tanto, contribuiu em larga 

medida a insuficiência das críticas, limitadas tanto à denúncia da inspiração malthusiana do 

relatório (que, diga-se, salta aos olhos), teoricamente inconsistente e politicamente 

condenada, particularmente no terreno do marxismo, quanto confinadas aos conflitos em 

que se opunham “zeristas”, isto é, aqueles que propugnavam “uma parada no crescimento 

econômico mundial, a fim de evitar uma catástrofe ambiental generalizada” e os defensores 

do crescimento a qualquer custo, identificados como os países do Terceiro Mundo (Brasil à 

frente, com perdão da ironia histórica), que “defendiam o direito de percorrer a trajetória de 

crescimento econômico já trilhada pelo Primeiro Mundo.”6. Trata-se de um falso dilema, 

trazido ao debate por observações aligeiradas (para dizer o mínimo), uma vez que se o 

Clube de Roma não deixou preciso de início que propunha “parar imediatamente o 

crescimento econômico e populacional” (Viola,1991:5), logo no segundo informe, 

subseqüente ao Relatório Meadows, tratou de rechaçar a proposição que lhe fora 

indevidamente atribuída. 

Nos fundamentos da política reprodutiva, trata-se seriamente de uma crise não 

somente da (re)produção, mas também de uma crise ecológica que tem como seus 

principais fatores: 

“ -enfraquecimento dos recursos naturais em conseqüência de sua 

pilhagem e dilapidação, que engendraram novas privações e penúrias; 

                                                                                                                                                         
esgotamento que dominava a Europa quando Colombo se jogou ao mar. [...]. Não gosto, ademais, da 
comparação do nosso planeta com uma ‘nave finita, de recursos limitados’. A idéia da ‘limitação’ do 
mundo deixa de lado a própria cadeia de relações recíprocas e mutuamente realimentadoras, base da 
ciência da ecologia. Apoiados no mesmo tipo de bom senso, os antigos também pensavam que, 
caminhando sempre para a frente, mais cedo ou mais tarde tropeçariam no fim-do-mundo. Não 
haviam percebido que o mundo podia ser finito e ilimitado.” (BENJAMIN, César (ed.). Diálogo sobre 
ecologia, ciência e política. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, 1993, 
p.23-24). 
6 “Zerar o crescimento era, nessa perspectiva, uma proposta injusta e iníqua dos países ricos, que só 
se lembravam da natureza depois de a terem degradado para alcançar patamares superiores de 
desenvolvimento.” (HERCULANO, Selene Carvalho. Como passar do insuportável ao sofrível. Tempo e 
Presença, Rio de Janeiro, ano 14, n.261, p.12-15, jan./fev. 1992, p.13). 
“Na Conferência de Estocolmo, em 1972, o governo brasileiro foi o principal organizador do bloco dos 
países em desenvolvimento que resistiam a reconhecer a importância da problemática ambiental (sob 
o argumento de que a principal poluição era a miséria) e se negavam a reconhecer o problema da 
explosão demográfica. Isto correlacionava-se com uma política interna que tinha como pilares a 
atração para o Brasil de indústrias poluentes e o incentivo para que populações deprivadas e com alta 
fecundidade migrassem para a Amazônia (para evitar a reforma agrária em suas regiões de origem).” 
(VIOLA, Eduardo J. A problemática ambiental no Brasil (1971-1991): da proteção ambiental ao 
desenvolvimento sustentável. Pólis, São Paulo, n.3, p.4-14, 1991, p.7-8. 

 8647



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

-poluição dos elementos naturais (ar, água, solo) pelos dejetos e resíduos 

da produção industrial não controlados ou não reciclados; particularmente, 

multiplicação das catástrofes ecológicas com repercussões cada vez mais 

amplas no espaço e no tempo; 

-empobrecimento da flora e da fauna devido à exterminação de milhares 

de espécies; desestabilização ou destruição de ecossistemas, e até 

mesmo de certos ambientes naturais, tais como o mar ou a floresta. 

-enfim, o mais grave, ruptura de certos equilíbrios ecológicos globais, 

constitutivos da biosfera, devido à destruição parcial de alguns dos 

elementos que a compõem (cf. a destruição da camada de ozônio).” (Bhir, 

1999:123-4, ênfases do autor) 

A produção alarmista não parou por aí. Também alinhado com essas 

preocupações, outro famoso relatório foi elaborado, o chamado Relatório 

Brundtland, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, apresentado em 1987 à Assembléia Geral da ONU7 e 

que serviu de referência para os debates da Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (em 1992, no Rio de 

Janeiro). Para a presidente da comissão, então primeira-ministra da 

Noruega, Gro Harlem Brundtland, assinalava no prefácio do relatório que: 

“Muitas questões críticas de sobrevivência estão relacionadas com 

desenvolvimento desigual, pobreza e aumento populacional. Todas elas 

impõem pressões sem precedentes sobre as terras, águas, florestas e 

recursos naturais do planeta, e não apenas nos países em 

desenvolvimento. [...] Esses vínculos entre pobreza, desigualdade e 

deterioração ambiental foram um dos principais temas em nossa análise e 

recomendações. O necessário agora é uma nova era de crescimento 

econômico - um crescimento convincente e ao mesmo tempo 

duradouro do ponto de vista social e ambiental.”(Nações 

Unidas,1991:XIV, ênfases minha). 

No entanto, era preciso propor um “novo tipo de desenvolvimento”, que fosse “capaz 

de manter o progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, mas em 

todo o planeta e até um futuro longínquo. Assim é que, por dentro do próprio capitalismo 

                                                 
7 “A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento reuniu-se pela primeira vez em 
outubro de 1984 e publicou este relatório 900 dias depois, em abril de 1987.” (NAÇÕES UNIDAS. 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, [1988] 1991). 
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surge o ‘desenvolvimento sustentável’ como um objetivo a ser alcançado não só pelas 

nações ‘em desenvolvimento’, mas também pelas industrializadas.”8. Considerando que “o 

principal desafio do desenvolvimento é atender às necessidades e aspirações de uma 

população cada vez maior do mundo em desenvolvimento”, sendo que “destas, a principal é 

o sustento, ou seja, o emprego” (Nações Unidas, 1991:58), compreende-se porque “é 

preciso garantir que as economias dos países em desenvolvimento cresçam a um ritmo que 

lhes permita superar seus crescentes problemas internos e dar a primeira arrancada para 

adquirir impulso.” (Nações Unidas, 1991:98). 

Nota-se que movidos pela mesma balada, outros ecos, como os do 

desenvolvimentismo, podem ser ouvidos, sentidos. Basta destapar os ouvidos para perceber 

que a fórmula do sustainable development repõe com nova roupagem aquela ideologia, 

muito prática e atuante, nascida nos anos 50 em pleno contexto de um mundo envolvido na 

cold war, no qual a consolidação da nova forma de hegemonia representada pelos Estados 

Unidos implicava apresentar às realidades nacionais (muitas envolvidas no processo da 

descolonização) que politicamente eram consideradas very hot - sobretudo em função da 

experiência soviética até então amplamente bem sucedida quanto ao crescimento 

econômico - uma via para a superação das desigualdades que a invenção do 

subdesenvolvimento impunha reconhecer. 

Como condição necessária e importante no processo de desenvolvimento, a 

chamada teoria do (sub)desenvolvimento foi a ideologia própria para a legitimação das 

estratégias de industrialização que países como o Brasil experienciaram mais intensamente 

a partir desse período. No plano teórico, porém, ao mesmo tempo em que se avançou pela 

visibilidade dada ao fato de que nada se inscreve na agenda política brasileira sem que os 

interesses das burguesias associadas, mediados pelas pressões de organismos 

multilaterais de financiamento (BID, FMI, Banco Mundial,...), estejam amplamente 

contemplados, bem como pelas observações fundamentais de que o desenvolvimento da 

formação econômico-social capitalista no Brasil nada tem de oposição dual entre setores 

“atrasados” e “modernos”, posto que “o chamado ‘moderno’ cresce e se alimenta da 

existência do ‘atrasado’, se se quer manter a terminologia.”(Nações Unidas, 1991:12), é 

preciso avançar na compreensão do desenvolvimento desigual intrínseco à formação 

econômico-social capitalista enquanto descompassos e desencontros entre os âmbitos 

específicos do econômico, do social e do político. Este último, capturado pelo Estado que, 

                                                 
8 NAÇÕES UNIDAS,1991. p.4. A definição de “desenvolvimento sustentável” contida no Relatório 
Brundtland, também chamado de “Nosso futuro comum”, é o seguinte: “O desenvolvimento 
sustentável procura atender às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a 
possibilidade de atendê-las no futuro. Longe de querer que cesse o crescimento econômico, 
reconhece que os problemas ligados à pobreza e ao subdesenvolvimento só podem ser resolvidos se 
houver uma nova era de crescimento no qual os países em desenvolvimento desempenhem um papel 
importante e colham grandes benefícios.” (Ibid., p.44). 
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enquanto mediação da hegemonia resultante das coalizões interna e externa de poder, 

mantém a prioridade conferida ao primeiro que, por sua vez, pesa sobre o segundo, 

subordinando-o aos seus desígnios9. 

Na realidade brasileira, os nexos desse complexo modelo de desenvolvimento são 

bem demarcados pelo crescimento econômico que define e tutela o social e o político cujos 

sentidos e finalidade encontram-se em oposição à melhoria da esquálida vida material da 

esmagadora maioria da população, para dizer o mínimo. Os momentos dessa tutela, aliás, 

demarcam nossa própria História, permitindo visualizar melhor essa discussão 

aparentemente abstrata. 

Ao longo da história da sociedade brasileira tem se assistido o descompasso entre as lutas 

por direitos e conquistas sociais e políticas e os imperativos dispostos pelos objetivos dados 

pelo econômico. Por estar muito atrelado a condicionantes econômicos da política mundial, 

o desenvolvimento esteve sempre muito preso ao movimento em direção ao crescimento, na 

busca de uma superação do subdesenvolvimento, numa espécie de procissão histórica, 

onde a arrancada propiciada pela modernização econômica fora definida como única forma 

de abreviar o enorme fosso que nos separava dos chamados desenvolvidos. Contudo, o 

custo disto foi muito alto, pois tínhamos que “queimar etapas” e abreviar o fosso que existia 

entre nós e os chamados países desenvolvidos. Os custos deste crescimento foram 

extremamente altos. 

Como o que interessava era chegar a um estágio de desenvolvimento definido pelo 

capitalismo mundial, a crença no crescimento acelerado, levou um sufocamento das lutas 

sociais, políticas e ecológicas dos movimentos dos trabalhadores, e o que se observou foi 

que o crescimento econômico (irônica e habilmente denominado desenvolvimentismo) 

avançou celeremente manu militari nos anos 60 e 70. Enquanto isso, o social e o político 

ficaram nitidamente defasados em relação à prioridade consagrada ao econômico. Em 

contrapartida, porém, nos anos 80 (decênio que a ideologia produtivista rotulou de “década 

perdida”) verificaram-se mudanças importantes na tríade “economia-sociedade-política”. No 

plano do político, conquistas importantes foram alcançadas pelos trabalhadores 

(especialmente os do setor metalúrgico) por ocuparem espaços de negociações 

significativos,junto ao patronato. 

Se a leitura do ponto de vista econômica foi de reconhecimento de perdas, no plano 

do político, a entrada, na cena, dos chamados movimentos sociais passou a expressar 

                                                 
9 A respeito da acepção de desenvolvimento desigual, que vai além da visão reducionista do 
economicismo, Henri Lefebvre alertou para o fato de tratar-se de uma lei de desenvolvimento da 
formação econômico-social capitalista, indicada por Marx e posteriormente desenvolvida por 
Lênin. Cf. LEFEBVRE, Henri. O pensamento de Lenine. Trad. Luís Salgado de Matos, 2. ed., Lisboa: 
Moraes, [1957] 1975.  
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muito concretamente que a recriação do fazer política não passava somente pela reativação 

dos condutos institucionais (como os partidos políticos ou os sindicatos) fechados ou 

condicionados pela ditadura militar. Tratava-se de produzir um novo leito do rio, ou seja, 

espaços políticos novos, capazes eles também de dar visibilidade e concretude à urgente 

criação de novos direitos. O que se expressava, através dos inúmeros movimentos em 

defesa da moradia, da necessidade da reforma urbana, da luta pela terra de trabalho, da 

luta por educação10, por exemplo, pode ser entendido como um grito de basta “dos de 

baixo”, como dizia Florestan Fernandes, ao atraso do desenvolvimento social e político que 

o avanço do crescimento econômico mostrou-se incapaz de resolver. O desencadeamento 

dessas lutas, só demonstra a ausência das condições elementares para viver a vida 

moderna, especialmente nas cidades, e o quanto estavam represadas as forças sociais que 

passaram a se manifestar. É evidente que isso nunca foi visto com bons olhos pelas classes 

e frações de classes dominantes conservadoras (que naquele momento começavam a 

apear do regime militar já moribundo), pois viram-se forçadas a fazer concessões na medida 

em que os sujeitos coletivos que então foram se constituindo não se limitavam a gritar, mas 

passavam, outrossim, a desempenhar um papel ativo no processo histórico, mostrando cada 

vez mais sua capacidade de conduzir a pauta sóciopolítica. A resposta veio com a virulenta 

virada conservadora (que, como se sabe chegou ao Brasil no final dos anos 80 e início dos 

90), cuja pedra de toque reside na hostilização ostensiva da temática democrática por sua 

definição apriorística de entrave ao crescimento econômico. Estamos vivendo justamente 

este drama da História, onde o desenvolvimento desigual em favor do econômico foi 

retomado e vem sendo acentuado através da hábil e engenhosa transformação dos avanços 

no terreno da política (sob a forma de direitos, sociais, trabalhistas, civis e políticos), não 

apenas em privilégios, mas, o que é mais grave, em causas da miséria, da pobreza, da 

ausência de cidadania11. Nos dias atuais, o peso da prioridade consagrada ao crescimento 

econômico (aceita, ratificada e legitimada por diversas orientações interpretativas, muitas 

das quais originadas do seio de um marxismo já estropiado e/ou por ele bafejadas), mantida 

por uma ação política permanente e repressiva, mostra-se insuportável e insustentável, pois 

                                                 
10 Para Maria da Glória Gohn, neste momento, as demandas  por educação podem ser agrupadas em: 

“ I- Demandas educacionais na sociedade.  
1.Educação ambiental; 2.Educação sobre o patrimônio histórico cultural; 3. Educação para a 
cidadania; 4. Educação sanitária e de saúde pública; 5. Educação popular; 6. Educação de 
menores e adolescentes; 7. Educação de minorias étnicas:índios; 8. Educação contra 
discriminação: sexo, idade, cor, nacionalidade; Educação para deficiente; 9. Educação para 
deficientes; 10. Educação para o transito e de convivência em locais públicos; 11. Educação 
sexual; 12.Educação contra o uso da violência e pela  segurança pública; 13. Educação contra o 
uso de drogas; 14.Educação para geração de novas tecnologuias. 
II- Demandas por educação escolar 
1. Educação Infantal; 2. Ensino de 1 e 2 graus. 3. As demandas da Universidade; 4. As demandas 
por novas leis educacionais do ensino; 5. Ensino noturno.” ( GOHN, Maria da Glória. Movimentos 
sociais e educação.  São Paulo: Cortez, 2001, 59) 

11 Cf. OLIVEIRA, Francisco de. Vanguarda do atraso e atraso da vanguarda: globalização e 
neoliberalismo na América Latina. Praga, São Paulo, n.4, p.31-42, dez. 1997. 
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tem acarretado o embotamento de inúmeras possibilidades que a sociedade abre, mas não 

realiza. Daí o mal-estar da chamada pós-modernidade. 

O surgimento da Educação Ambiental no Brasil: Alcances e limites 

O marco da educação voltada para o ambiente tem seu “ponta pé” inicial na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 

1972. Dessa conferência saíram algumas recomendações uma delas foi que a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o PNUMA 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) logo após a conferência,1975, 

lançaram o PIEA, (Programa Internacional de Educação Ambiental), como um dos 

desdobramentos das políticas de institucionalização da problemática ambiental. Os 

desdobramentos da presença institucionalidade das políticas voltadas para o meio ambiente 

foram as definições das práticas educativas nas escolas que, por recomendação da ONU 

(Organização das Nações Unidas)a partir da década de 80 começam a incorporar o adjetivo 

“ambiental” (cf. Brugger, 1999: 31) 

Embora as preocupações com o meio ambiente, nesse momento, estivessem na 

pauta das grandes questões sobre o processo de desenvolvimento e crescimento 

econômico, as respostas propositivas de forma coletiva, só vão surgir oficialmente a partir 

das recomendações da ONU (Organização das Nações Unidas) na reunião da Conferência 

Inter-governamental de educação ambiental de Tbilisi,-Geórgia (ex União Soviética), em 

outubro de 1977. Sua organização se fez a partir de uma parceria entre a UNESCO e, 

ainda, o recente programa de meio ambiente da ONU (PNUMA). Foi portanto, desse 

encontro que, efetivamente, saíram as definições, os objetivos, os princípios e as estratégias 

para a educação ambiental. 

 No Brasil, concretamente, somente na década de 80 é que se inicia a discussão, e, já com 

as primeiras manifestações voltadas para a constituição de um sistema de valores e práticas 

voltadas a preservar a natureza e conhecimento sobre os ecossistemas e o meio ambiente. 

É importante destacar, como os mecanismos institucionais como: decretos, leis e, no 

caso da educação, nos parâmetros curriculares a educação ambiental como tema 

transversal foram garantidos como políticas efetivas de preservação. 

A busca de compreensão do fio que liga e alimenta a relação homem-natureza-sociedade, 

será sempre o de encontrar nesta, os nexos constitutivos e fundamentais da natureza que, 

por estar em processo, somente através deste, é ”..possível reconhecer a própria presença 

humana no mundo como algo original e singular. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, 

o ser humano se tornou uma Presença no mundo, com o mundo e com os outros.” (Freire, 

2003:19) 
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É interessante ressaltar que, o desciframento deste processo, deve ser o de 

encontrar os nexos do próprio processo social que, sob as diversas formas de apropriação e 

dominação do homem sobre a natureza, indicam a sua auto-dominação. Para Allan Bihr, a 

compreensão deste processo, e, portanto, a centralidade da relação, deve ser encontrada 

nas próprias formas do 

 “... modo de produção capitalista em seu conjunto que, ao submeter a 

natureza aos imperativos abstratos da reprodução do capital, engendra a 

crise ecológica. [Isso indica que] no quadro do capitalismo,o 

desenvolvimento das forças produtivas torna-se desenvolvimento das 

forças destrutivas da natureza e dos homens. De fonte de enriquecimento, 

torna-se fonte de empobrecimento, pois a única riqueza a ser reconhecida 

não é o valor de uso, mas essa abstração que é o valor. E, nesse mesmo 

quadro, a potência conquistada pela sociedade diante do desenvolvimento 

autonomizado da técnica e dos poderes que a controlam ou pretendem 

controlá-la: monopólios industriais e financeiros e aparelhos de Estado.”( 

Bihr, 1999:129) 

A prática ecológica não pode ser pensada fora do âmbito da própria reprodução. 

Somente com essa perspectiva, é que podemos compreender melhor, por exemplo, porque 

a Conferência da ONU em 1992, a eco-92, realizada no Rio de Janeiro, instruída pelo 

Relatório Brundtland a debater um “novo tipo de desenvolvimento”, foi ocupada, quase que 

exclusivamente, por discussões sobre prazos, custos, compromissos, controles e sanções, 

que integram obrigatoriamente as articulações econômicas e as alianças políticas tecidas 

em função das estratégias de participação e ajuste (para usar uma palavra-força da ordem 

em vigor) no quadro de redefinição e atualização por que vem passando, já há algum tempo, 

o capitalismo mundial12. É essa linha lampedusiana de manutenção do desenvolvimento nos 

marcos do capitalismo que me permite afirmar que não estamos diante de nenhum “novo 

desenvolvimento”. Esse, aliás, é um dos atributos do pensamento conservador: apresentar o 

“neo” como se fosse algo novo, o que apenas denuncia o esgotamento da capacidade 

criadora das forças sociais dominantes no mundo atual. 

Diante de tamanha contradição, soam os gritos dos movimentos ecológicos (que não 

podem ser jamais compreendidos sob a mesma orientação dada a sua diversidade) e 

alertam que, nesse “novo modelo desenvolvimento”, não há nada de novo no que concerne 

à apropriação dos recursos naturais pelo capital, porém adquirem novas espacialidades, 

configuradas por processos como: a transnacionalização e desterritorialização. 

                                                 
12 Cf. BECKER, Egon. Crescimento ou desenvolvimento: problemas de uma ecologização da política de 
desenvolvimento. Educaçã & Sociedade, Campinas, ano 16, n.51, p.219-236, ago. 1995. 

 8653



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

É importante ressaltar que, na composição deste universo de ações e práticas 

ecológicas, existem três elementos constitutivos desses movimentos, como bem destacou 

Alan Bihr. Um que o denominou de elemento espontâneo que, no plano do discurso estaria 

configurado na indignação e na revolta contra “ ataques ao meio ambiente” de que se é 

diretamente testemunha ou vítima: poluição de um rio, dejetos nausebundos de um fábrica, 

implantação de uma central nuclear ou de um centro de re-tratamento de resíduos.” (Bihr, 

1999:130). È interessante observar que a prática e as questões que daí emergem passam 

essencialmente pela defesa da qualidade de vida, estejam ou não, estas ligadas a 

movimentos ecológicos mais amplos. Junto a esse elemento espontâneo, surge um outro 

elemento, mais elaborado, refletido, a ecologia científica da ciência dos ecossistemas, das 

interações entre as espécies vivas e seu meio de vida (biotopo). Para o autor, é preciso 

evitar “o beco-sem-saída (ideológico e político) do ecologismo que, dentro da maior parte 

dos organismos e movimentos ecológicos, subordina os elementos anteriores e fixa sua 

orientação dominante.”(Ibid. 131) 

 È importante observar que, para os movimentos ecológicos que se fecham tão 

somente às perspectivas do ecologismo, sem passar pela reflexão sobre a crise ecológica, 

do seu enraizamento nas relações capitalista de produção, chegam estes, na melhor das 

hipóteses, alerta Alan Bihr, a uma via reformista. 

 A década de noventa foi, efetivamente, o momento em que a Educação Ambiental no 

Brasil, ganhou amplitude, projeção social e o reconhecimento do público. Nas décadas 

anteriores, setenta e oitenta, fragmentariamente medidas educativas foram recorrentes, 

especialmente às práticas de conservação aos recursos naturais assim como as mudanças 

comportamentais dos indivíduos, como ficou caricaturado de “ecologicamente correto”. Do 

ponto de vista institucional, o enquadramento no currículo escolar, das questões 

relacionadas ao meio ambiente, ocorreram por um viés extremamente ecologizado, 

conservacionista. Não raro, as ações pedagógicas estavam sempre circunscritas a 

campanhas como: plante uma árvore no dia da árvore, ou no dia do meio ambiente, ou, por 

meio de gincanas ecológicas na escola. Para Paula Bürgger, esses procedimentos 

acabaram por fortalecer a visão dominante de naturalização das questões sobre o meio 

ambiente, perdendo a riqueza de, como “...um tema gerador ou fio condutor se adultera, 

freqüentemente, em um tipo de instrução de caráter essencialmente técnico, que mais se 

assemelha a um “adestramento”, reduzindo a questão ambiental a uma dimensão 

meramente técnica.” (Brügger, 1999:35) 

Por ter a educação, na sua essencialidade, as possibilidades de alcance de ir, para 

além das fragmentações, esta, não pode ser pensada fora do âmbito do político, visto ser 

esse, o espaço da atuação humana, no qual nos formamos e produzimos as condições 

objetivas que nos cercam. À educação ambiental, que se restringe à dimensão técnico-
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gerencial dos recursos naturais, bem como, aquela dimensão de âmbito comportamental, 

torna-se tão somente reiterativa das condições institucionalizadoras das formas de 

apropriações da natureza, concebida tão somente como recursos, perdendo, no meu 

entendimento, a dimensão mais ampla da própria natureza. 

É neste patamar que entendemos deva estar um dos limites da proposta centrada na 

perspectiva ambiental, de forma não conscientizadora, por que não questiona a si próprio, 

muito menos o processo que o alimenta, reafirmando-o apenas. 

Por acreditar na capacidade que a educação tem, enquanto ato político (como bem 

definiu Paulo Freire) é que, compreendo que, somente por meio desta, são fornecidos os 

elementos essenciais à formação do individuo, para que este possa adquirir, por meio das 

relações sociais e pedagógicas, as bases à consciência política e a capacidade crítica para 

atuar de forma efetiva na realidade concreta, e, se constitua como elemento de superação 

da simples instrumentação. 
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