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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns resultados parciais da pesquisa
desenvolvida junto ao Programa de Pós – Graduação em Educação Ambiental – PPGEA - da
Universidade Federal Do Rio Grande no período de 2006 á 2007.
A pesquisa pretende analisar o conceito de ética a partir de leituras nas dissertações de mestrado
do programa de Pós – Graduação em Educação Ambiental.

METODOLOGIA

A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa teve como alicerce a leitura e análise
bibliográfica sobre o conceito de ética ambiental a partir das dissertações de mestrado do
programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande
FURG.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ética tem em Sócrates que é considerado o Pai da Ética uma reflexão sobre a ética e o homem
moral que nos diz que basta saber o que é bom para que seja bom. E sendo a ética pensada por
Sócrates não como uma especulação abstrata, mas como força transformadora capaz de trazer a
felicidade à sociedade e o individuo.
Na análise de uma das dissertações o autor tem como base em seus objetivos verificar quais os
resultados obtidos com a proposta de Ecomunitarismo, abordando em sua dissertação o conceito
de ética ambiental. Segundo o autor: “A competitividade sem ética leva a degradação social
substituindo o ser pelo ter”.
Os desequilíbrios ecológicos e a deteriorização lenta e gradual não somente do planeta, mas nas
relações de família, trabalho, sociedade, dos modos de vida humano individuais e coletivos devem
ser reinventados no interior do ser humano e nas relações das três ecologias, a do meio ambiente,
a das relações sociais e da subjetividade humana é a que se refere a ecosofia de Félix Guattari
(2004): (...) É necessário articular o meio ambiente levando em consideração as relações sociais e
a subjetividade humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o levantamento feito nas dissertações de mestrado á ética é uma das
preocupações dos mestrandos. Segundo a autora de uma das dissertações é necessário e urgente
à busca de modelos alternativos.
Em geral a uma preocupação dos mestrandos em dialogar a ética ambiental e desta forma ocorre
uma reciprocidade ética nos comportamentos sejam eles pessoais, sociais e com o meio ambiente.
Na construção da eticidade da pesquisa torna-se necessário reacender nossa politicidade histórica
onde a noção de valia, de consciência ambiental deve ser um ponto de referência para nós
pesquisadores e educadores.
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E a partir destes pontos de vista sobre á ética observamos que o sujeito ecológico deveria ter um
perfil no qual a postura ética critica será sua forma de enfrentamento no que se refere à exploração
e a desigualdade sócio – ambiental. O presente trabalho realizou uma análise parcial das
dissertações de mestrado defendidas e homologadas no período de 2006 á 2007, a pesquisa esta
em andamento.
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