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RESUMO 

 

A ruptura do sistema Homem/Natureza, caracterizada pelo binômio sustentabilidade e consumo, é um sintoma 
de crise da civilização na modernidade e uma problemática nas ultimas décadas do século XX e neste início do 
século XXI. Nesta percepção de crise da civilização a educação deve se orientar de forma decisiva, configurando 
novas possibilidades de ação. Frente a isto, a educação ambiental, vem sendo colocada como uma importante 
ferramenta para a configuração de novas possibilidades de ação dos sujeitos sociais e novos critérios de 
interação, balizados pelos princípios de sustentabilidade ecológica. Uma das responsabilidades da ciência 
Geografia está em motivar ações que levem à percepção do meio ambiente, sendo ela considerada como a 
ciência que estuda as interações entre o homem e o meio. Faz, portanto, parte de seu campo de ação a verificação 
do peso de um sobre o outro, buscando compreender a manutenção ou a ruptura deste sistema. O presente 
trabalho tem como intuito fazer um levantamento historiográfico da Geografia na tentativa de entender como 
esta percebeu o meio ambiente e à luz do conhecimento geográfico analisar a possibilidade de a Geografia servir 
como instrumento para a percepção geográfica do meio. Historicamente a Geografia foi marcada por uma fase de 
caráter descritivista dentro da qual a realidade se reduzia ao mundo dos sentidos e o cientista era transformado 
em um mero observador, por isso tinha pouca interferência social. Em um segundo momento ela adota uma 
postura crítica e de analise abrindo-se para um leque de influências externas passando a ser uma ciência ativa 
socialmente. Hoje há um movimento pela busca da interdisciplinaridade, admitindo-se que esta posição seja 
enriquecedora, numa tentativa de formular conceitos mais amplos que possam servir como base para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e preocupada com aquilo que a cerca, cuja percepção do 
meio seja integralizante e o homem se torne parte do ecossistema. 
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INTRODUÇÃO: A IMPORTÂNCIA DA GEOGRAFIA PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental deve se orientar firmemente para formar na consciência das 
novas gerações a importância da natureza e dar-lhes possibilidades de ação para 
preservar e conservar o meio em que vivem. Conceituar e discutir educação ambiental 
nos remete à necessária reflexão sobre os desafios que estão colocados para mudar 
formas de pensar e de comportamento sobre a questão ambiental numa perspectiva 
contemporânea. Como escrevem Wada e Peluso (2004, p. 63) “(...) há necessidade de 
se pensar uma educação voltada para a vivência e a prática cotidiana dos educandos 
como forma de correção contínua do comportamento internalizado (...).” 

Assim como outras áreas da organização social, a educação vivencia, 
continuamente, alterações de teorias e de práticas, tendo em vista adequá-la às 
modificações pelas quais passa a sociedade e às necessidades geradas pelos desafios da 
atualidade. Considerando essa realidade, a educação é um processo em permanente 
construção; feita de consensos e de contradições, de avanços e de recuos e qualquer 
renovação teórico-metodológica deve considerar seu caráter dinâmico. 

Considerando o aspecto dinâmico da educação, o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC), em 1998, divulgou os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (PCNEM), no qual consta uma das competências da Geografia, a de analisar e 
comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da vida no 
planeta, tendo em vista o conhecimento de sua dinâmica e a mundialização dos 
fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, 
nas diferentes escalas-local, regional, nacional e global. 

No entanto, segundo o atual documento de orientações curriculares para o Ensino 
Médio, tal proposta não foi implementada totalmente por dois motivos: o primeiro foi não 
ter conseguido, nas diferentes instâncias do Ensino Médio, aprofundar análises 
consistentes que permitissem esclarecer e orientar as escolas; o segundo, a proposta não 
conseguiu promover o estudo do documento e discutir junto ao professor na execução da 
sua prática docente, as possibilidades didático-pedagógicas apresentadas pelos PCNEM.  

Falta um aprimoramento do educando como pessoa humana que inclua a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 
transformando-o em um ator social. “Construir competências que permitam a análise do 
real, revelando as causas e efeitos, a intensidade, a heterogeneidade e o contexto 
espacial dos fenômenos que configuram cada sociedade” fazem parte do papel da 
Geografia, de acordo com os PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (1998, p. 
311). Assim, a formação do ator social inclui habilidades que o PCNEM acredita advirem 
da Geografia. 

Pretende-se, nesse trabalho, discutir o tema do meio ambiente como uma 
contribuição para aprofundar as análises do PCNEM. A Geografia, segundo o PCNEM 
(p. 311), contribui para a formação do aluno ao “orientar o seu olhar para os fenômenos 
ligados ao espaço”, reconhecendo-os a partir da “dicotomia sociedade/natureza”. 
Reconhecer isto permitiria a comparação e avaliação da “qualidade de vida, hábitos, 
formas de utilização e/ou exploração de recursos”, em busca de uma “organização social 
mais equânime” (PCNEM, p. 311). 
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Considerando que a Geografia tem uma importante contribuição sobre o assunto, 
pois a natureza e a sociedade são seus temas clássicos de interesse, como escreve 
Mendonça,  

(...) a Geografia é, sem sombra de dúvidas, a única ciência que, desde a sua 
formação, se propôs ao estudo da relação entre os homens e o meio natural do 
planeta — meio ambiente, atualmente, em voga é propalado na perspectiva que 
engloba o meio natural e o social”. (MENDONÇA, 2004, p. 22-23) 

Dessa maneira, a ciência geográfica mostra-se capaz de subsidiar o debate sobre 
a chamada sociedade de consumo e o atual modelo desenvolvimentista, em que não 
basta somente consumir o necessário, mas também o supérfluo, o que leva ao uso 
desmedido da natureza. Esse tipo de comportamento confere às relações do homem com 
o meio ambiente um caráter extremamente agressivo, o que dificulta as práticas de 
sustentabilidade, conforme é enfatizado nos PCNEM. 

Entretanto, verifica-se que o mundo acordou para os problemas ambientais e vem 
tomando vulto a idéia de um modelo de desenvolvimento que não agrida a natureza e 
priorize o ser humano, porque a agressão desenfreada à natureza poderá ter 
conseqüências catastróficas. No âmbito da problemática ambiental, o art. 225, da 
Constituição brasileira estabelece que todos tenhamos direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. Fica estabelecido também, no art. 225, que para 
assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente. 

Assim, a Educação Ambiental está sendo postulada como um agente fortalecedor 
e catalisador dos processos de transformação social. É também um instrumento de 
tomada de consciência que tem a responsabilidade de promover estudos e de criar 
condições para enfrentar essa problemática eficazmente.  

Segundo Ricardo Garcia Mira: 

La educación ha jugado y juega actualmente un papel importante en Ia 
construcción de una conciencia pública sobre los problemas ambientales 
globales y locales y en Ia promoción deI necesario conocimiento y competencia 
ciudadana en Ia acción ambienta!. Esta tarea ha implicado dos aspectos 
importantes. Por una parte fomentar el desarrollo de una mayor sensibilizacion 
con el medio ambiente. tanto natural como construido. lo que quiere decir lIegar 
a ser crítico con Ias actitudes ambientales de uno y saber planificar cambios en 
Ia propia conducta. Por otra parte. implica también el desarrollo de actitudes de 
interés por los problemas ambientales. como fomentar en el ciudadano el deseo 
de participar en iniciativas tendentes a proteger o mejorar el medio ambiente o a 
participar en procesos de toma de decisiones o de opinión pública sobre 
problemas ambientales. (MIRA, 2002, p. 46) 

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais 
desafiador e demanda a emergência de novos saberes para apreender processos sociais 
complexos e os riscos ambientais que se intensificam. A Educação Ambiental aponta para 
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mudanças de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de 
avaliação, participação do educando e propostas pedagógicas centradas na 
interdisciplinaridade e na conscientização. 

Os problemas do meio ambiente são estudados de maneira interdisciplinar e a 
contribuição da Geografia é essencial. Decorre daí a necessidade da ciência geográfica 
transcender seus limites conceituais e buscar a interatividade com outras ciências e com 
as práticas educacionais sem perder sua identidade. Considerando o caráter 
interdisciplinar do campo ambiental, articular Geografia e Educação Ambiental é de vital 
importância para a conscientização dos indivíduos sobre a importância de preservar a 
natureza e ao mesmo tempo assegurar a qualidade de vida. Por intermédio da educação 
ambiental pode-se levar os alunos a compreender as relações homem-natureza, com o 
objetivo de tomar os necessários cuidados com o meio ambiente para mantê-lo não só 
no presente, mas também para as gerações futuras.  

À luz do conhecimento geográfico, este trabalho pretende analisar e investigar a 
possibilidade que a Geografia apresenta de tornar-se um instrumento importante para 
Educação Ambiental. Parte-se da hipótese de que a Geografia pode contribuir para a 
formulação de uma percepção mais integra da relação que existe entre a sociedade e as 
modificações que esta causa ao meio ambiente.  A Educação Ambiental pode se utilizar 
desta percepção para melhor formar os atores sociais. Além disso, a ciência geográfica 
possui um conjunto de definições que podem servir para formar conceitos que 
apreendam os processos sociais que se complexificam e os riscos ambientais que se 
intensificam. 

 

GEOGRAFIA E MEIO AMBIENTE  

A problemática ambiental nas últimas décadas do século XX e início do século XXI 
tem sido a ruptura homem/natureza, apresentada como um dos sintomas da crise de 
civilização na modernidade. Entretanto, como mostra Peluso (2003), a separação entre 
ambos resultou de um longo processo de afastamento da natureza, durante o qual o 
homem passou a designar-se por atributos que o distinguiam daqueles que não eram 
homens, como os outros animais, vegetais e objetos inanimados. Os mitos dos povos 
primitivos, escreve Turner (1990, p. 21), se ainda mostrava a comunicação do homem 
com a natureza, foi também um indício de que já havia ocorrido o rompimento e o que 
não era humano passava a ser instituído como algo externo aos grupos sociais. Dessa 
maneira, o processo de hominização ocorreu com a natureza do “lado de fora”, como 
um outro, ao qual se negou a participação na totalidade social (Peluso, 2003). Berger e 
Luckmann (2004, p. 72) mostram bem a amplitude da representação, segundo a qual o 
homem é só social e não natural ao escreverem: “Embora seja possível dizer que o 
homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o homem constrói sua natureza 
ou, mais simplesmente, que o homem se produz a si mesmo”. 

A baixa eficácia das técnicas produtivas conteve durante muito tempo o poder 
destrutivo a que a separação da natureza apontava. Hoje, porém, o desenvolvimento das 
técnicas produtivas da sociedade de consumo e toda a ideologia do consumo supérfluo 
pressionam os recursos naturais de tal maneira, que se mostra muito difícil conciliar 
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sustentabilidade e consumo, assim como garantir os recursos naturais e a qualidade 
ambiental. Nesse sentido, Guimarães (1997, p. 26) chama a atenção para uma questão 
crucial da contemporaneidade. “Um dos principais desafios da sustentabilidade”, escreve 
ele, ”resume-se, por conseguinte, à inexistência de um ator cuja razão de ser social sejam 
os recursos naturais, fundamento ao menos da sustentabilidade ecológica do 
desenvolvimento”. 

A magnitude da destruição da natureza e da insustentabilidade ecológica mostram 
a necessidade de se criar uma consciência ambiental e apontam para a possibilidade de 
formar um ator social com interesse explícito pela natureza passa por um processo 
educativo que objetive criar novas atitudes e novos critérios de comportamento balizados 
pelos princípios de sustentabilidade ecológica. Considera-se que a educação é um 
instrumento imprescindível para a preservação do meio ambiente por seu papel relevante 
na conscientização dos indivíduos sobre a importância de preservar a natureza e ao 
mesmo tempo assegurar a qualidade de vida. Por intermédio da educação ambiental 
pode-se levar os jovens a compreender as relações homem-natureza, com o objetivo de 
tomar os necessários cuidados com o meio ambiente. E a Geografia é a ciência capaz de 
propiciar uma visão holística e interdisciplinar pelas suas preocupações com a totalidade 
espacial, na qual interagem natureza e sociedade.  

Como toda ciência, a Geografia possui alguns conceitos chave, capazes de 
sintetizarem a sua objetivação, ou seja, o ângulo específico com que a sociedade é 
analisada e que confere à Geografia a sua identidade e a sua autonomia relativa no 
âmbito das ciências sociais. Como ciência social, a Geografia tem como objeto de 
estudo a sociedade que é objetivada via cinco conceitos chave, todos se referindo a ação 
humana que modela a superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e território. 

Os conceitos e as definições geográficas são importantes para que a situemos no 
cerne da problemática ambiental e educacional, ao fazermos a seguinte pergunta: a 
Geografia pode ser um instrumento na/e para a Educação Ambiental? A resposta a esta 
indagação não é imediata, mas podemos iniciá-la tendo como referência a construção 
histórica dos conceitos da ciência geográfica. 

Quando o homem passou a ter uma consciência espacial surgiu a ciência 
Geografia. A partir de então, duas indagações estiveram sempre presentes: “O que é 
Geografia?” (MOREIRA, p. 7) e “Como praticá-la?” Responder a elas remete à história 
da Geografia. Tomando, inicialmente, as concepções da Geografia Clássica, Antônio 
Carlos Robert de Moraes chama a atenção para dois aspectos: primeiro, a Geografia 
seria a ciência da paisagem (do visível) e segundo, seria uma ciência de síntese. Escreve 
ele:  

Alguns autores vão definir a Geografia como o estudo da paisagem. Para estes, 
a análise geográfica estaria restrita aos aspectos visíveis do real. A paisagem, 
posta como objeto específico da Geografia, é vista como uma associação de 
múltiplos fenômenos, o que mantém a concepção de ciência de síntese, que 
trabalha com dados de todas as demais ciências. Esta perspectiva apresenta 
duas variantes, para a apreensão da paisagem: uma, mantendo a tônica 
descritiva, se deteria na enumeração dos elementos presentes e na discussão das 
formas — daí ser denominada de morfológica. A outra, se preocuparia mais 
com a relação entre os elementos e com a dinâmica destes, apontando para um 
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estudo de fisiologia, isto é, do funcionamento da paisagem. (MORAES, 2003, p. 
22. Grifos nossos.) 

Partindo desta definição, observa-se que cabe à Geografia buscar as inter-
relações entre fenômenos de qualidades distintas que coabitam numa determinada 
porção do espaço terrestre. Moraes (2003 p. 25), ao continuar a pequena história da 
Geografia, mostra que a disciplina foi também definida, e já classicamente, como o 
estudo das relações entre o homem e o meio e o homem e a natureza, entendendo-se 
aqui, a natureza como algo que precede a civilização, isto é, intocada pelo homem, e o 
meio como o resultado da ação humana. Posto desta forma, verifica-se que ocorre a 
influência da natureza sobre os homens, e estes, por sua vez, também agem na 
transformação da natureza. Nesta relação homem/meio e homem/natureza, seria 
responsabilidade da Geografia verificar o peso de um sobre o outro, buscando 
compreender a manutenção ou a ruptura entre o homem e o ambiente (oikos, do latim: 
lugar onde se vive). Na perspectiva desse tipo de relações a Geografia deve ser 
introduzida no domínio da educação. Entretanto, deve-se acrescentar ainda o conceito de 
espaço.  

Segundo Olivier Dollfus (1982, p. 42), “as relações entre o homem e o meio físico 
[a palavra ‘meio’ é aqui entendida com o sentido de ‘ambiente’] que o cerca constituem 
um dos problemas suscitados pela análise do espaço geográfico”.  
A expressão “espaço geográfico” aparece ainda como vaga, associada a uma porção 
específica da superfície da Terra identificada seja pela natureza, seja pelo modo 
particular como o homem ali imprimiu suas marcas, seja como referência à simples 
localização. O pensamento geográfico clássico reduziu a realidade ao mundo dos 
sentidos, isto é, circunscreveu todo trabalho científico ao domínio da aparência dos 
fenômenos e apresentava ainda um caráter muito descritivo. Assim, os estudos deviam 
restringir-se aos aspectos visíveis, mensuráveis, palpáveis e descritíveis e os fenômenos 
demonstram-se diretamente ao cientista, transformando-o em mero observador. A 
descrição, enumeração e classificação dos fatos referentes ao espaço são momentos de 
sua apreensão. Dessa maneira, os fenômenos naturais nunca são enfocados em seu 
movimento intrínseco, porém abordados em sua distribuição na superfície da terra.  

A renovação da Geografia conheceu um movimento em busca de maior liberdade 
de reflexão e criação, o que implicou em uma crise de identidade quanto ao método de 
observação do seu objeto para que o estudioso pudesse refletir e criar e não ser apenas 
um mero observador. Um novo método de pesquisa surgiu e com ele uma “Geografia 
nova”. Neste ponto, inseriu-se conjunto de propostas que dizem respeito a outra postura 
diante da realidade, utilizando-se do saber geográfico (conhecimento científico) como 
instrumento de análise. A Geografia abre-se para um leque bastante amplo de influências 
externas, procurando várias propostas e caminhos variados. Seu propósito não é mais 
partir do espaço terrestre e da paisagem para estudar suas especificidades e a maneira 
pela qual podem ser diferenciadas. Trata-se, agora, de compreender como a vida dos 
indivíduos e dos grupos se organiza no espaço, nele se imprime e nele se reflete. Antes o 
problema era por que os lugares diferem. A este questionamento acrescentaram-se 
outros: por que os indivíduos e os grupos não vivem nos lugares do mesmo modo, não 
os percebem da mesma maneira, não avaliam o real segundo as mesmas perspectivas e 
em função dos mesmos critérios? A Geografia passa a explorar a experiência das 
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pessoas, seus sonhos, aspirações e desejos. Faz isso quando analisa a diversidade de 
comportamento e atitudes em relação ao meio que nos cerca, cuja totalidade engloba 
natureza, vida social, econômica e política. 

A Geografia passou ter para uma proposta mais ampla, que é interpretar o 
espaço humano como o fato histórico que ele é. A história da sociedade mundial, aliada 
à da sociedade local. Essa interpretação pode servir como fundamento para a 
compreensão da realidade espacial, permitir a sua transformação a serviço do homem, 
pois a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a – espacial. O 
espaço, ele mesmo, é social.  

Segundo Milton Santos: 

O papel do espaço em relação à sociedade tem sido freqüentemente 
minimizado pela Geografia. Esta disciplina considerava o espaço mais como 
teatro das ações humanas. (...) Se a Geografia deseja interpretar o espaço 
humano como o fato histórico que ele é somente a história da sociedade 
mundial, aliada à da sociedade local, pode servir como fundamento à 
compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do 
homem. (SANTOS, 1982, p. 9-10) 

Nota-se que Milton Santos argumenta quanto à necessidade de discutir o espaço 
social e de ver a produção do espaço como objeto. Este espaço social ou humano é 
histórico, obra do trabalho, morada do homem (oikos). A proposta de Milton Santos será, 
portanto, a de interpretar o espaço e de estudá-lo. O conhecimento geográfico deve 
aceitar a existência de relações mútuas e complexas entre sociedade e espaço, entre 
processos sociais e configurações espaciais. Em um outro momento Santos afirma que “o 
espaço não é nem a soma nem a síntese das percepções individuais. Sendo um produto, 
isto é, um resultado da produção, o espaço é um objeto social”, e, por conseguinte, 
“natureza socializada” (SANTOS, 1980, p. 128 e 130). A produção espacial, entretanto, 
não prescinde da síntese analítica, o que traz a síntese clássica (incorporação do 
conhecimento de outras ciências) para outro patamar. Santos (1980, p. 177) enfatiza 
então, que “a interpretação de espaço e sua gênese ou seu funcionamento e sua 
evolução depende de como façamos antes a correta definição de suas categorias 
analíticas, sem a qual estaríamos impossibilitados de desmembrar o todo através de um 
processo de síntese”. 

A produção espacial e a síntese que Santos propõe para a análise do espaço pode 
ser compreendida como a busca da relação entre os objetos geográficos que compõem a 
morada do homem. Assim, a natureza, que estava fora da totalidade social volta a fazer 
parte dela no plano teórico e conceitual. É o que afirma Moreira (2002, p. 74) quando 
escreve que “o homem e a natureza formam uma unidade orgânica”. Justamente quando 
a unidade orgânica está sendo rompida pelo caráter agressivo do homem sobre a 
natureza e o meio, o que gera problemas ligados à conservação dos recursos naturais, o 
elo volta a se recompor e a Geografia tem um importante papel a desempenhar para a 
compreensão das questões que envolvem a complexidade do meio ambiente, pois para 
nossa ciência não é não é possível entender o meio natural e o meio social de maneira 
separada, Araújo e Peluso (2003) assinalam que “é com uma visão eminentemente 
geográfica que se vai explicar que o homem se inscreve no espaço natural, 
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desenvolvendo aí suas atividades, humanizando-o a partir da capacidade humana de 
ajustá-lo às suas necessidades e interesses.”. 

 

CRISE ECOLÓGICA, PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

As revoluções agrária e industrial, no século XVIII, foram importantes na luta contra 
as crises de escassez e possibilitaram alimentar, alojar e vestir número cada vez maior de 
indivíduos1. Da segunda metade do século XX em diante, o modelo de desenvolvimento 
adotou nova face, da sociedade de consumo, em que nova variável, que pode ser 
resumida como “viver bem”, levou ao aumento de consumo dos recursos naturais. A 
dinâmica do “sempre mais” vai atingindo seu limite em detrimento da Terra, com um 
sobreconsumo dos recursos não renováveis. A atividade humana tem exercido uma 
influência notável sobre o ecossistema e alterado seu equilíbrio, levando a uma “relativa 
perda de sua capacidade natural de recuperação” (MELO, 2003, p. 219).  

Nesse ponto, torna-se importante a reconstrução dos conceitos de natureza e de 
meio ambiente para que o homem compreenda o valor ético da realidade e dos muitos 
seres que a habitam, da qual ele constutivamente é parte e abandone a visão 
antropocêntrica, utilitarista e desejante do mundo associada à sociedade de consumo 
contemporânea. Leonardo Boff escreve que,  

Ético seria desenvolver um sentido do limite dos desejos humanos, porquanto 
estes levam facilmente a procurar a vantagem individual à custa da exploração 
de classes, subjugação de povos e opressão de sexos. O ser humano é também 
e principalmente um ser de comunicação de responsabilidade. Então ético seria 
também potenciar a solidariedade generacional no sentido de respeitar o futuro 
daqueles que ainda não nasceram. E por fim ético seria reconhecer o caráter de 
autonomia relativa dos seres; eles também têm direito de continuar a existir e a 
co-existir conosco e com outros seres, já que existiram antes de nós e por 
milhões de anos sem nós. Numa palavra, eles têm direito ao presente e ao 
futuro. (BOFF, 2004, p. 23-24) 

As realidades que refletem a organização social do mundo, a vida dos grupos 
humanos e suas atividades, jamais são puramente materiais. São expressões de processos 
cognitivos, de atividades mentais. As relações do homem com o meio ambiente e com 
espaço têm uma dimensão sócio-psicológica e cultural e provém das sensações, que 
correspondem ao campo visual e estão limitadas aos órgãos sensoriais (OLIVEIRA, 1996) 
e das percepções a elas ligadas. A percepção, por sua vez, depende  

do processo mental para estruturar e organizar a interface do sujeito com o 
ambiente externo, selecionado as informações obtidas e atribuindo-lhes 
significado. Portanto, as experiências passam a ter significado na formação do 
conhecimento (WADA e PELUSO, 2004, p. 62) 

                                                 
1 Evidentemente que as crises de escassez não terminaram nos países pobres, nos quais à crise ecológica se 
juntam as crises social e econômica. Mas, para a argumentação que se segue, colocada em âmbito mais 
geral, a diferenciações entre países ricos e pobres não será enfatizada. 
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A percepção ambiental, então, corresponde a processos mentais, pelos quais os 
indivíduos organizam e dão sentido à sua relação com o “meio ambiente”, 
geograficamente entendido como a relação da sociedade com a natureza, que é não só 
histórica como também culturalmente condicionada. A importância principal dessa 
constatação é de que percepções e comportamentos podem ser modificados. Voltando 
ainda a Wada e Peluso,  

O indivíduo, ao interagir com o ambiente em sua prática cotidiana, capta 
mentalmente as impressões do meio e manifesta um tipo de comportamento em 
resposta aos estímulos externos. As atitudes, por sua vez, constituídas de 
comportamentos em relação ao meio, podem ser reforçadas positivamente a 
partir de estímulos promovidos pela aprendizagem. (WADA e PELUSO 2003, p. 
62) 

Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante possibilidade para 
promover a gestação de novos atores sociais que se mobilizem para a valorização da 
natureza, para um processo articulado e comprometido com a sustentabilidade e a 
participação. A lógica que apóia o processo de participação privilegia o diálogo e a 
interdependência de diferentes áreas de saber, mas também questiona valores e 
premissas que norteiam as práticas sociais hegemônicas. Isso implica numa mudança na 
forma de pensar, numa transformação do conhecimento e das práticas educativas.  

A realidade atual exige uma reflexão centrada na inter-relação entre saberes e 
práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações solidárias face à 
reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. Para 
Leff: 

O saber ambiental está num processo de construção. Em muitos campos ainda 
não se constituiu como um conhecimento acabado que possa integrar-se a 
pesquisas interdisciplinares ou desagregar-se em conteúdos curriculares para 
incorporar-se a novos programas de formação ambiental. (...) A questão 
ambiental gera, assim, um processo de fertilizações transdisciplinares por meio 
da transposição de conceitos e métodos entre diferentes campos do 
conhecimento. (LEFF, 2002, p. 163) 

A Educação Ambiental surge num contexto derivado do uso inadequado dos bens 
coletivos planetários em diferentes escalas espaços-temporais, em que as possibilidades 
de harmonização dos projetos sociais e estilos de vida com os limites da capacidade de 
suporte e de regeneração do meio ambiente estão entre os grandes desafios da 
contemporaniedade. Não há tempo para a reposição dos recursos utilizados durante o 
processo produtivo, devido à velocidade com que são consumidos. Considerando a 
assimetria das relações de força que estão definindo as transformações sociais e 
econômicas em curso, uma reorientação global das relações homem/meio tende a 
aparecer mais próxima da utopia ecológica do que da realidade eminente. É provável 
que estejamos longe de concluir um pacto que tornará possível uma nova aliança entre a 
sociedade e a natureza, o que não quer dizer que essa aliança não esteja sendo ensaiada 
desde o ensino fundamental e médio até as comunidades envolvidas.   

Pensar Educação Ambiental inclui a preparação das comunidades para discutir e 
encontrar soluções para eliminar a fome, a pobreza, as doenças, a violência e também a 
poluição e a degradação dos ecossistemas. Para Mira (2002 p. 56),  
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muitos programas de Educação Ambiental estão desenvolvendo como objetivo 
geral a promoção de atitudes ambientais responsáveis e por uma ética 
ambiental (...). É necessário, portanto, haver alguma reflexão crítica sobre os 
valores atualmente presentes na filosofia e na prática de tais programas.”. 

Nessa linha, a Educação Ambiental é definida como sendo  

o processo que busca desenvolver uma população que seja consciente e 
preocupada com o meio ambiente e com os problemas associados a ele, e que 
essa população tenha conhecimentos, atitudes, habilidades, motivações e 
compromissos para trabalhar individual e coletivamente para encontrar soluções 
para os problemas ambientais atuais e a prevenção dos novos. 
(UNESCO/Pnuma, 1977) 

Atualmente, o Ministério da Educação promove uma discussão sobre os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, objetivando uma nova orientação para essa 
modalidade de ensino que deve trazer nova luz ao processo educacional do país (MEC, 
2004). A discussão aponta a necessidade de preparação para um mundo do trabalho 
com maior competitividade. No entanto, no que se refere ao estudo da Geografia e à 
formação do aluno, os Parâmetros Curriculares, publicados em 1998, trazem propostas 
de análise e de trabalho bastante interessantes que, provavelmente, continuarão a ser 
destaque em novos documentos. 

Segundo a apresentação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da 
Geografia, o objeto de estudo dessa ciência é o espaço geográfico que, de acordo com 
Milton Santos (1980), é o conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, 
prédios, ruas) e de sistemas de ações (organização do trabalho, produção, circulação, 
consumo de mercadorias, relações familiares e cotidianas), que procura revelar as 
práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem 
a vida caminhar. 

Os Parâmetros deixam claro que o espaço atual é fruto da revolução técnico-
científica, que não apresenta receitas prontas e traz, no seu interior, uma velocidade de 
transformações, ante as quais, é inútil a simples análise da aparência, pois segundo 
Castells (1999, p. 557), “o tempo moldou o espaço”. 

Sob a luz da Geografia crítica é possível que, realmente, possamos desenvolver 
um ensino que favoreça o entendimento real e concreto da ação humana, procurando 
compreender o movimento da sociedade sobre o espaço ao longo do tempo, o que 
poderá ocorrer por meio de uma visão de totalidade e não de uma visão fragmentada, 
descritiva e superficial da sociedade. Para que os ideais da Geografia crítica tenham 
sucesso na escola, o professor precisa romper com a fragmentação e a neutralidade da 
educação tradicional. Os atores sociais precisam ser inseridos na educação não como 
um simples elemento que reage a estímulos vindos de fora, mas preocupados  com o 
desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da criticidade do educando, em 
resumo, com a cidadania, que é, ao mesmo tempo, o resultado e a condição da 
existência do cidadão ativo. 

Para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os 
problemas do mundo é necessário a reforma do pensamento a partir do aluno. O fazer 
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de uma sociedade é a descoberta de sentidos e direções comuns e o seu crescimento é 
um ativo debate e um aperfeiçoamento que ocorrem sob a pressão da experiência, do 
contato e da descoberta, que se inscrevem, assim, no espaço.   

A idéia de dinâmica e movimento da Geografia necessita da ação dos atores 
sobre o objeto do conhecimento, este é a chave para a construção daquela. Admitindo-
se que o objetivo do ensino de Geografia é o de desenvolver o pensamento autônomo a 
partir da internalização do raciocínio geográfico, tem-se considerado importante 
organizar os conteúdos de ensino com base em conceitos básicos e relevantes, 
necessários à apreensão do espaço geográfico. Ao buscar compreender as relações 
econômicas, políticas, sociais e suas práticas nas escalas local, regional, nacional e 
global, a Geografia se concentra e contribui, na realidade, para pensar o espaço como 
uma totalidade em que se passam todas as relações cotidianas e se estabelecem nas 
redes sociais das referidas escalas.  

A Geografia fundamentada eticamente associa Educação Ambiental a mudanças 
profundas na percepção dos seres humanos sobre o papel que devem desempenhar no 
“ecossistema planetário”. Como enfatiza Gadotti (2000) a Educação Ambiental, muitas 
vezes, limitou-se ao ambiente externo sem se confrontar com os valores sociais, com os 
outros, com a solidariedade, não pondo em questão a politicidade da educação e do 
conhecimento. Cabe destacar que esta percepção não resulta do estabelecimento de 
uma relação lógica e linear, mas do vivencial, de uma prática que permita o 
desenvolvimento da autonomia a partir de conceitos geográficos.  

Os conceitos e vivências espaciais (geográficos) são importantes, fazem parte de 
nossa vida a todo instante, pois o homem fez Geografia desde sempre. As percepções 
que os indivíduos, grupos ou sociedade, têm do lugar nos quais se encontram e as 
relações singulares que com ele estabelecerem fazem parte do processo de construção 
das representações de imagens do mundo e do espaço geográfico. As percepções, as 
vivências e a memória dos indivíduos são, portanto, elementos importantes na 
constituição do saber geográfico. Ao incorporar a percepção como um de seus temas de 
estudo, a Geografia procura reintroduzir os valores individuais, muitas vezes esquecidos 
pelo economicismo das interpretações do espaço e torná-los também críticos do 
pensamento e dos comportamentos internalizados por intermédio da sociedade de 
consumo. Conscientizar criticamente os alunos será, então, o trabalho a ser realizado 
pela Geografia, que passa pela percepção do meio ambiente. 

Entretanto, a mudança em direção à sustentabilidade não é um processo 
individual; passa por um conjunto de reivindicações coletivas e de responsabilidade, de 
formação de valores sustentáveis que devem ir além da escola. 

O que implica a idéia de desenvolvimento sustentável? A idéia encerra duas 
dimensões. Atualmente, supõe que esse modo de desenvolvimento responda às 
necessidade de todos; em longo prazo, supõe que possa durar. O 
desenvolvimento sustentável inclui também a idéia de redistribuição (ou de 
justiça social), uma vez que propõe uma ordem para a satisfação das 
necessidades: começar pelos mais carentes (...) Em longo prazo, e do ponto de 
vista do interesse geral, são evidentes as vantagens do desenvolvimento 
sustentável. Infelizmente, no entanto, é muito raro impor-se o interesse da 
humanidade; geralmente se adota a fórmula “depois de mim, o dilúvio”. Como 
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fazer para que forças sociais e políticas se interessem pelo desenvolvimento 
sustentável, a fazer progredir os valores e normas da ecologia? Para além da 
política e de seus conteúdos, é a instância política, seu campo e seus métodos, 
que deve ser reconstruída. (ALIMONDA, 2002, p. 22-23) 

É necessário para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade, adotar 
uma educação que, em sua essência, promova o ser, com liberdade para pensar e para 
criar, com uma prática educativa voltada para a emancipação. Há uma expectativa de 
que a educação - em qualquer uma de suas formas ou espaços – possa ser uma via para 
a transformação de nossa sociedade e de nossa cultura. Para tanto, mudanças na prática 
escolar são imprescindíveis e mesmo, já são parte do cotidiano pedagógico de 
professores que se pautam pela Geografia nova. José William Vesentini é muito enfático 
em mostrar as alterações que se processam, ao escrever:  

Há quase um consenso entre os professores de geografia, pelo menos no Brasil, 
que atualmente estamos vivenciando uma transição de uma Geografia escolar 
tradicional para uma(s) crítica(s). Aquela primeira seria descritiva e mnemônica, 
alicerçada no paradigma “a Terra e o homem”, com uma seqüência predefinida 
de temas: estrutura geológica e relevo, clima, vegetação, hidrografia, 
população, economia. E a última, a(s) geografia(s) crítica(s), vem se expandindo 
no Brasil a partir dos anos 80. Numa perspectiva internacional ela teria surgido 
em meados da década de 1970 (...) muitos professores de geografia, em 
especial do ensino médio  - e o Brasil talvez seja o grande exemplo disso - , já 
praticavam em suas aulas uma geografia escolar diferente da tradicional, com 
novas estratégias (debates e/ou trabalhos dirigidos em vez de apenas aula 
expositivas, trabalhos de campo em áreas carentes, interpretação de bons textos 
crítico etc.) e com novos conteúdos (distribuição social da renda, a pobreza no 
espaço, os sistemas socioeconômicos, o subdesenvolvimento etc.). (VESENTINI, 
2004, p. 222) 

As mudanças preconizadas por Vesentini farão com que a Educação Ambiental 
atinja seus objetivos e se articule a um saber interdisciplinar. A interdisciplinaridade 
proposta pelo saber ambiental implica na integração de processos naturais e sociais de 
diferentes ordens de materialidade e esfera de racionalidade, por isso requer o apoio de 
outras disciplinas e formas de conhecimento.  

 

Á GUISA DE CONCLUSÃO: REAFIRMANDO QUESTÕES 

Ao proporcionar um desvendamento das relações espaciais entre a sociedade e a 
natureza a Geografia contribui para um processo de Educação Ambiental politizado e 
critico, em que a busca pela qualidade de vida deve ser considerada como dependente 
da qualidade do meio ambiente. Um indicador da qualidade ambiental, em um plano 
mais geral, abarca a distribuição dos bens e dos direitos que uma sociedade, em um 
dado momento, julga serem essenciais. A qualidade ambiental é multifacetada e depende 
de uma série de bens coletivos de natureza menos tangível, mas nem por isso menos reais 
em suas repercussões. O conceito de qualidade ambiental é também um produto da 
percepção que a população desenvolve sobre o meio ambiente, em que estão presentes 
qualidades subjetivas, ligadas à estética, ao gosto e à funcionalidade, enquanto um 
ambiente deteriorado vai depender de uma não correspondência do meio às 
necessidades estéticas e funcionais das comunidades. Esta percepção do meio pode ser 
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aprimorada e intensificada em seus detalhes tornando a sociedade mais apta a julgar e 
exigir a qualidade ambiental. Isso é uma contribuição à politização da sociedade que a 
Educação ambiental pode gerar.  

A questão ambiental vista por intermédio do saber geográfico crítico remete não 
só à questão educacional, mas também ao papel planejador e ordenador do Estado. As 
técnicas e o arcabouço teórico que a Geografia traz consigo são fundamentais para um 
projeto de planejamento ambiental. Construir a paisagem dentro dos princípios da justiça 
social exige uma interpretação integrada da sociedade e da natureza no espaço, assim 
como das transformações que ocorrem ao longo do tempo.  

Um ensino crítico da Geografia não se limita, portanto, a uma renovação do 
conteúdo, mas também implica em construir competências ao valorizar determinadas 
atitudes – dar ênfase à ética, às diferenças, à sociabilidade e à inteligência emocional - e 
determinadas habilidades (raciocínio, capacidade de observação, de crítica e 
aplicação/elaboração de conceitos). Para isso é fundamental uma adoção de novos 
procedimentos didáticos, o favorecimento da autonomia para crítica e a crítica por meio 
de atividades interdisciplinares para novas percepções e comportamentos.  
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