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Resumo
Acumular riquezas sempre foi uma maneira que o ser humano conseguiu ser soberano e
dominador sobre outros povos na expansão geográfica e conquista de territórios. Com o atual
enfoque sobre educação e ética ambiental, o objetivo desse trabalho é alertar sobre alguns
problemas éticos, políticos e epistemológicos insurgentes no problema do atual cenário ecológico.
Entre os meses de junho e julho de 2015 foi elaborado uma análise literária contendo 7 livros e
12 artigos de revistas pesquisados no acervo da biblioteca da FACIMED, com a finalidade
conceituar eticamente a educação ambiental. Com leituras baseadas em busca de uma
compreensão das formas subjetivas e identitárias que fazem a educação ambiental, foram
diagnosticadas correntes formativas educacionais, que se referem a uma maneira geral de
conceber a praticar educação ambiental, nem sempre a expansão territorial é feita de forma
harmônica e consciente e ética, ela é sempre exploratória deixando a forma ética de lado causando
problemas irreversíveis ao meio ambiente. Concluindo então que a educação ética ambiental é um
caminho claro a atingir os objetivos, cabendo a cada um determina-lo de acordo com sua
conveniência. Necessitando existir um consenso universal pelo desenvolvimento sustentável por
caminhos mais éticos e consensuais para adaptar à realidade de comunidade.
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