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Resumo: Este artigo pretende na sua exposição tecer considerações acerca da 
relação da docência com a educação ambiental objetivando neste processo a ética 
para o alcance da sustentabilidade. Logo a ética é considerada uma temática 
indispensável a compreensão das novas gerações ao estar relacionada com o 
entendimento e estudo das ações humanas. Neste sentido, a docência na escola 
possui um grande potencial de sensibilização às novas gerações. Postula-se a 
necessidade de rever práticas pedagógicas interdisciplinares para uma educação 
ambiental eficaz integrada eticamente à sociedade. Na conjuntura, entre o trabalho 
docente e a ética se encontra o meio social, determinante dos fazeres humanos 
aonde a sustentabilidade acontece nesta relação que se constrói cotidianamente. O 
estudo realiza uma pesquisa bibliográfica e nesta ótica propõe a reflexão dos rumos 
que vislumbram uma educação que aproxime-nos de uma comunidade sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretende propor reflexões acerca da relação da docência com a 

educação ambiental do ponto de vista ético, social e sustentável. Deste modo, 

objetiva-se tecer considerações acerca dos aspectos que cerceiam o rumo das 

atitudes humanas e que se fazem necessárias ao trabalho do professor, bem como 

da escola como instituição social.  

Desta forma, o estudo justifica-se pela necessidade de reavivar práticas 

ambientais a partir dos conteúdos escolares possibilitando o contato com a natureza. 
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Inicialmente o texto traz a discussão a educação ambiental atrelada a ética, pois 

esta explica o comportamento humano. Por isso, através da educação é possível 

formar novas visões com perspectivas que desmistifiquem o reducionismo das 

práticas educativas sustentadas pela ética ambiental. 

Num segundo momento, o texto apresenta a importância da responsabilidade 

docente para o fortalecimento socioambiental, essencial para alcançar uma 

educação que assuma um compromisso da formação crítica, pautada em valores 

éticos. A atividade docente constitui-se a práxis que ocorre na reflexão da ética 

mediante os conteúdos escolares. Posteriormente, o texto reporta-se a abordagem 

interdisciplinar como coadjuvante do trabalho docente no que tange a integração e 

fusão dos conteúdos mediados pela realidade social. Esta interdisciplinaridade se 

faz necessária no mundo complexo, para que melhor seja compreendido pelas 

novas gerações no sentido de poderem associar os conhecimentos e internalizar 

valores socioambientais. 

Finalmente, propõe-se a dialogar sobre os desafios para uma comunidade 

sustentável que necessita driblar  os contrapontos reducionistas tradicionais a partir 

da ética praticada no meio social aliada aos aspectos ambientais e econômicos, sob 

um olhar equitativo. Deste modo, pretende mostrar a importância de construir uma 

sociedade sustentável a partir da educação escolar e dos princípios éticos, sociais. 

 

1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O TRABALHO DOCENTE: RELAÇÕES 

ÉTICAS 

A ética ambiental conduz ao um questionamento inicial: como a educação 

ambiental vivenciou a ética no percurso histórico? O que as gerações estão fazendo, 

esperam ou terão de uma nova ética?  

Tais indagações refletem as consequências da prática e do agir da 

humanidade, aquilo que somos e o que fazemos no meio em que vivemos, porém, 

retrato daquilo que não pensamos o suficiente. A trajetória histórica ambiental nos 

traz um panorama de acontecimentos, visões que por ora, constituíram os tempos  e 

permanecem nas condutas humanas. Tais condutas constituem a moral, estudadas 

pela ética. Passamos assim, a entender a ética como retratadora dos atos morais, 



 
definidos por Vazquéz (2013, p. 21) como o comportamento dos seres humanos. 

Assim, destaca que, “este comportamento se apresenta como uma forma de agir 

humano, como um fato, e cabe à ética explicá-lo, tomando a prática moral da 

humanidade em seu conjunto como objeto de sua reflexão” (2013, p. 21). 

 Assim, “A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência 

humana ou forma de comportamento dos homens, considerando, porém, sua 

totalidade, diversidade e variedade” (Idem). Isto nos traz a compreensão de que a 

ética explica o comportamento  social. E aí perguntamos: como a escola, enquanto 

instituição social, tem trabalhado a educação ambiental? Como a escola está 

intervindo neste processo de formação ambiental? Isso pode ser questionado ao 

refletir a ética a partir do espaço escolar e o trabalho docente. Entretanto, vale-se da 

ética para construir uma visão cidadã ambiental com as novas gerações de pessoas. 

A ética necessita ser atrelada aos conteúdos escolares, à medida que se 

tranversaliza com as áreas do conhecimento, com o cotidiano humano. É preciso no 

contexto da ética trazer a compreensão e a discussão  os fatos que traduzem a 

trajetória ambiental reducionista, reflexos de uma história que já foi essencialmente 

tecnicista. 

Por isso, a morosidade de ações humanas para enfrentar o descaso 

ambiental remete-nos a refletir acontecimentos como da década de 90, que delineou 

os rumos ao ambientalismo brasileiro. Para Mauro Grun (2012, p. 18), “o 

ambientalismo não teve uma grande recepção no Brasil. Vítima de uma concepção 

estreita e preconceituosa, as ideias sobre preservação ambiental foram 

consideradas uma espécie de luxo”. Isso se explica, dado que a ordem permitia 

explorar os recursos naturais e que preservar era irrelevante pois demandava 

condições para a manutenção de áreas preservadas, portanto, desmatava-se. 

Assim, somente os países de Primeiro Mundo poderiam se entregar a isso, 

pois seriam os maiores degradadores ambientais, o que fez com que o Brasil 

olhasse com desconfiança para os ambientalistas (GRUN, 2012). Então, o 

ambientalismo virou fruto de contradições, tornando-se complexo e multifacetado 

pela sociedade, ou seja, degradar não sustentaria a sobrevivência planetária e 

preservar começava a postular novos conceitos com relação ao equilíbrio ambiental. 



 
Desta forma, a postura ético-ambiental está intimamente associada ao 

contexto histórico que vivemos. Por isso, temos grandes responsabilidades em 

trazer às novas gerações a compreensão da necessidade da educação ambiental 

para cuidar, preservar e acolher o meio como nossa casa. Como poderemos 

protagonizar o trabalho docente nesta construção? Para a ética depende as ações 

humanas, portanto, para romper com paradigmas, a docência exerce grande 

influência para o que Mauro Grun (2012, p. 19) chama de  “sensibilização ecológica”. 

O trabalho docente relaciona-se intimamente com a ética, justificada pela 

preocupação da população com as questões ambientais. 

Destaca-se que a sociedade ainda não “acordou” suficientemente para o 

cuidado ambiental. Precisamos, como diz Zygmunt Bauman, “despertar do sono 

dogmático da modernidade” (PONDÉ, 2009). Com estas palavras, entende-se que o 

ser humano vive a panaceia de uma sociedade ainda subjugada aos modelos do 

capital e que, mesmo sob a ordem de novos olhares, permanece engessada, mesmo 

com possibilidades de transcender suas expectativas de avançar sustentavelmente. 

 Podemos até concordar que as preocupações ambientais aumentaram nas 

últimas décadas. E, nesse tocante, como pensar a educação ambiental escolar 

numa perspectiva ética?  

Acredita-se que é possível associar algumas teorias como da alteridade que 

supõe mudar a partir do respeito ao outro e, consequentemente, com o meio em que 

se vive. Conforme MOLAR (2008) “a noção de alteridade possui uma perspectiva 

plural e híbrida, que não se enquadra em esquemas explicativos generalizantes, 

encadeados de modo inflexível”. Desta forma, tratando-se da questão ambiental, 

temos um grande desafio e, por isso, a alteridade é uma das estratégias para 

minimizar as dicotomias existentes. 

 

 

 1.1 RESPONSABILIDADE DOCENTE PARA O FORTALECIMENTO ÉTICO 

SOCIAMBIENTAL 

 

Ao tecer considerações que nos levam a refletir a ética para o trabalho 

docente em educação ambiental, significa compreender que as práticas 



 
desenvolvidas através dos conteúdos escolares, por exemplo, levam os indivíduos a 

atitudes e convicções no seu meio social. Concordamos com Libâneo (2013, p. 142), 

“os conteúdos da cultura, da ciência, da técnica, da arte e os modos de ação no 

mundo expressam os resultados da atividade prática dos homens nas suas relações 

com o ambiente natural e social”. 

Desta forma, nos deparamos com o desafio ético-politico da educação 

ambiental, apoiado no fortalecimento das relações sociais, que é de impulsionar a 

democracia para a construção de uma sociedade sustentável. Para tanto, a 

responsabilidade dos professores é essencial para alcançar uma educação que 

assuma um compromisso da formação crítica, pautada em valores éticos para 

construirmos a sociedade sustentável. Capra (2006, p. 76) complementa que “os 

valores podem colidir com a realidade ecológica”. Aos professores, observam-se 

inúmeras estratégias para sua prática educativa com a finalidade de aproximar a 

ética do cotidiano na escola, em casa, na rua, na praça e em todos os locais.   Isto 

denota que o ambiente está onde o ser humano se encontra. 

Ao expressar os valores propostos por Capra (2006), estes podem ser 

compreendidos na medida em que tomamos como parte importante estar vivos para 

poder sentir e desfrutar a natureza, “se respeitássemos este valor, nós 

preservaríamos a natureza para as gerações futuras” (idem, p. 76). Para estar vivo, 

é preciso de uma natureza viva. É o que implica na responsabilidade humana. 

Todo este trabalho  que conduzem, segundo Ahlert, numa: 

 

Ética preocupada em identificar os princípios de uma vida que proporcione 
harmonia e um profundo sentido humano que respeite e valorize as 
diferenças e, no entanto, garanta o pleno desenvolvimento da vida humana, 
animal e vegetal no planeta todo. (2003, p. 168). 

 

Para Gadotti (2000) a ética é a práxis de um educador. Nesta perspectiva, a 

docência e as práticas educativas atuam com o propósito de contribuir para a 

construção de tais valores, respeito, alcançados gradativamente quando 

problematizados  em face de realidade social. 

 

 



 
1.2 EDUCAÇAO ESCOLAR E DOCÊNCIA À LUZ DA 

INTERDISCIPLINARIDADE AMBIENTAL NOS CURRÍCULOS 

 

Um aspecto importante para uma ação docente eficaz traz a luz desta prática 

a interdisciplinaridade. Nesta ótica, busca-se tratar deste termo a partir da 

compreensão do significado de educação ambiental, de acordo com o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, sendo,  

 

(...) é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a 
todas as formas de vida. Tal educação afirma  valores e ações que 
contribuem para a transformação humana e social e para a preservação  
ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente equilibradas, que conservam entre si uma relação de 
interdependência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 
coletiva a nível local, nacional e planetário (1992, p. 1) 

 

Considerando esta definição, é relevante analisar no contexto da prática dos 

professores das diversas disciplinas, pois a evocação do sentido de uma definição é 

que conota os resultados do trabalho docente. O comprometimento com a 

interdisciplinaridade é traçada quando observa-se o caráter da transformação por 

valores, atitudes pelo fato de que tais efeitos nos seres humanos não alcançamos 

isoladamente, porém, mediante o envolvimento com a realidade dos conteúdos 

aprendidos e sistematizados pela escola. 

A interdisciplinaridade em nossos dias, remete-nos a tentar a superação das 

influências conteudistas e reducionistas, como afirma Leff (2009, p. 243) 

 

A educação interdisciplinar, entendida como a formação da mentalidade e 
habilidades para apreender a realidade complexa, reduziu-se a 
incorporação de uma “consciência ecológica” no currículo tradicional” 
(LEFF, 2009, p. 243). 
 
 

É preciso, pois, transformar a prática tradicional por meio da 

interdisciplinaridade. “Os princípios da educação ambiental não se traduzem 

diretamente num currículo integrado” (p. 243).  A interdisciplinaridade ainda se 

encontra do discurso ou num processo de internalização pelos currículos nas suas 

práticas. Para isso, docentes precisam compreender que a interdisciplinaridade, 

 



 
 “(...) mobiliza a produção de novos conhecimentos enquanto reste às 
disciplinas particulares um potencial a desenvolver em seu intercâmbio com 
outros saberes para compreender e resolver os problemas sociais de nosso 
tempo; enquanto os sujeitos do saber conservarem um impulso por 
conhecer o desconhecido, a necessidade de descobrir e construir um 
mundo além do restrito horizonte de visibilidade da realidade e dos fatos; 
enquanto existir uma capacidade para conjeturar o que não é dedutível a 
partir da análise do dado;  enquanto a necessidade emancipatória do ser 
humano não levar à construção  de novas utopias e a exploração de 
alternativas além das opções oferecidas pelos referenciais teóricos 
herdados pela tradição do pensamento metafísico e do método científico, 
enquanto continuar viva a pulsação pelo saber, o pensamento crítico e o 
movimento criador das ideias” (LEFF, 2007, p. 174). 

 

Considerando a educação escolar um elo de potencialidades frente a 

educação ambiental, é ao mesmo tempo a busca pela identidade numa sociedade 

complexa e globalizada. Em meio a isso, Leff (2007, p. 177) aponta uma reflexão: 

“Talvez seja a angústia ante o esvaziamento de sentidos existenciais a essa sede de 

vida a que expressam tanto as lutas das etnias pela reafirmação de sua 

identidades”. Desta forma, destaca-se a o papel da docência na escola com face ao 

resgate do  sentido existencial humano, inerente ao meio natural e às novas 

possibilidades de explorar o meio sem compromete-lo. 

 

 
2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
2.1 DESAFIOS PARA UMA COMUNIDADE SUSTENTÁVEL 

 
 
A partir do aporte teórico descrito, o trabalho de educação ambiental para 

uma consciência ética enfrenta inúmeros desafios. Se observarmos, desde o século 

passado, as visões do ambientalismo impregnaram razões paradigmáticas que no 

contexto social e escolar, assolam as práticas e implicam a construção de um novo 

olhar. 

Quando nos referimos ao termo sustentável, podemos nos apoiar na 

Comissão de Brundtland, na década de 1980, sendo assim definido: “É a forma com 

as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, comprometer 

a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” 

(SILVA, 2012). 



 
No entanto, no decorrer das décadas, atentamos para o que os autores 

Scotto, Carvalho e Guimarães (2009), citado por Guedes (2015, p. 01), explicam 

sobre desenvolvimento sustentável, 

 

Embora pretenda ter uma ação abrangente e “global”, o desenvolvimento 
sustentável é um conceito elaborado dentro da esfera de um pensamento 
orientado pela lógica econômica e com esta referência pensa a 
sociedade.(...). O conceito de desenvolvimento sustentável tem alimentado 
muitas propostas que apontam para novos mecanismos de mercado como 
solução para condicionar a produção à capacidade de suporte dos recursos 
naturais (...). Mas, a questão que permanece em aberto é se estes 
mecanismos serão capazes de reorientar a lógica mercantil da sociedade 
ocidental de consumo, sendo efetivamente um freio à degradação 
ambiental, ou se estaríamos apenas vendo surgir um novo tipo de mercado 
“verde”. 

 
 
Neste enfoque, sabe-se que as práticas no âmbito escolar, sofrem influências 

reducionistas, que na sua trajetória priorizou o “desenvolvimento”, pela lógica 

econômica. Por isso, se faz necessário discutir princípios de ética ambiental. Não é 

possível aceitar que a sociedade continue a pensar sob a ótica do mercado 

consumista mercantil.  

Os desafios nos colocam a uma visão mais integradora deste processo, de 

construção de uma sociedade sustentável solidária,  

 

A discussão que se dava no âmbito da sociedade civil via muitos limites no 
conceito de desenvolvimento sustentável, destacando a precariedade, a 
ambiguidade deste conceito que reforçava a ideia de desenvolvimento sem 
enfrentar suas principais contradições. (...). A principal contradição apontada 
era de que o desenvolvimento sustentável buscava conciliar economia e 
ecologia sem romper com os pressupostos do modelo de desenvolvimento 
que estava na origem da crise social e ambiental. (...) 
Um dos deslocamentos importantes que, ao longo dos anos 90, se pode 
observar neste debate é da noção de desenvolvimento sustentável para a 
ideia de sociedade sustentável (IDEM, p. 47 e 48). 

 

Sob a égide da sociedade sustentável observa-se um maior entrelaçamento 

entre economia e ecologia no sentido de fundir-se para o enfrentamento à crise 

social e ambiental.  Para compreender a sociedade sustentável, Leonardo Boff 

(2012, p. 149), afirma que “a sustentabilidade não acontece mecanicamente. Ela é 

fruto de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de 

relações que entretém com o universo [...]”. Nesta visão, a educação se insere, 



 
numa perspectiva dialógica capaz de propor a mudança de valores e 

comportamentos. 

Foi a partir de 80, depois de críticas ao Relatório de Brutland que passamos a 

refletir uma nova visão do termo mais amadurecida, segundo Ignacy Sachs (1995, p. 

26), 

 

A dimensão de sustentabilidade social inerente ao conceito, não diz respeito 
apenas ao estabelecimento de limites ou restrições à persistência do 
desenvolvimento, mas implica na ultrapassagem do econômico: não pela 
rejeição da eficiência econômica e nem pela abdicação do crescimento 
econômico, mas pela colocação dos mesmos a serviço de um novo projeto 
societário, onde a finalidade social esteja “justificada pelo postulado ético de 
solidariedade intrageracional e de equidade, materializada em um contrato 
social”.  

 

Quanto a isso, não significa abdicar-se do econômico, mas fazê-lo com ética 

e solidariedade à serviço de um projeto societário. 

 A situação que coloca em discussão o desenvolvimento sustentável passa a 

apontar para uma tríade envolvendo os meios social, ambiental e econômico, o 

chamado triângulo da sustentabilidade (em inglês, triple bottomline) (GUEDES, 

2015). A partir disso, Ignacy Sachs (2011) define o social como  a criação de um 

processo de desenvolvimento que seja sustentado por um outro crescimento e 

subsidiado por uma outra visão do que seja uma sociedade boa. A meta é construir 

uma civilização com maior equidade. 

 Coloca-se a escola como colaboradora dessa equidade. Para chegar a isso, 

necessariamente a educação escolar exerce um importante função social que gera 

modificações no perfil, podendo contribuir assim para a sociedade sustentável. Para 

tanto, os desafios implicam nas relações entre o trabalho curricular interdisciplinar, 

ético para visualizar atitudes sociais que possam manifestar-se sustentavelmente em 

nossa sociedade. 

É mediante esta reflexão desafiadora que a escola busca realizar o seu papel 

através do esforço e da luta por uma sociedade democrática através do ensino. É 

possível acreditar em uma sociedade sustentável? Que trabalho estamos 

disseminando em prol de atitudes e valores ético ambientais em nossas escolas? 

Como promover a equidade e a alteridade? 



 
Diante da ótica socioambiental, ética, interdisciplinar e sustentável busca-se 

rever propostas escolares com face a ética, a interdisciplinaridade e estas influências 

a partir de atitudes  e convicções pelas novas gerações. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Considerando a importância de uma prática ambiental escolar efetiva, 

observou-se pela presente reflexão teórica a necessidade da escola integrar ao seu 

currículo a interdisciplinaridade, pois traz consigo a mediação entre conteúdos, bem 

como a problematização da realidade através das áreas do conhecimento. 

Nesta difusão encontra-se a ética, que pela conexão interdisciplinar passa a 

ocorrer de modo consciente pelas novas gerações que constroem e modificam o 

meio social. Desta forma, a postura ético-ambiental está intimamente associada ao 

contexto histórico que vivemos, ou seja, a sociedade pelas suas ações possui uma 

ética voltada ao mercado como obtenção de lucros, e desta forma, as relações 

conteudistas ocultam as práticas escolares e com isso implicam em uma ética de 

fato construtiva e sustentável.  

É neste sentido que a educação ambiental a partir do trabalho docente possui 

responsabilidades que coloca a escola como disseminadora dos saberes que levam 

à transformação e à difusão de conhecimentos. Neste contexto, as ações escolares 

contribuem para a formação de seres conscientes a partir de valores éticos 

colocados em prática. Ademais, esperamos que este texto tenha suscitado tais 

valores para que na prática curricular escolar professores possam rever e postular 

novos olhares  mediante ações ambientais. 
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