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Resumo 

O presente artigo tem como principal objetivo pensar a formação de uma cultura 
ambiental a partir do olhar dos Estudos Culturais (E.C.) sobre as culturas. A cultura 
ambiental será vista como uma das várias culturas existentes nas sociedades. A tentativa 
maior será de compreender de que forma as questões e problemas ambientais vêm 
surgindo como preocupações de nossas culturas contemporâneas, valendo-se das 
contribuições dos Estudos Culturais. Sendo assim, os meios de comunicação não 
poderiam ficar fora da discussão, devido ao seu papel de destaque como mediadores dos 
discursos sociais, portanto, contribuintes na formação das culturas. Num primeiro 
momento discutir-se-á o contexto ambiental contemporâneo e o papel dos meios de 
comunicação como disseminadores de informação ambiental. Após, tencionaremos o 
papel dos Estudos Culturais na construção de uma cultura ambiental, tentando mostrar 
porque pensá-la é tão significativo atualmente. 
 

Palavras-chave: Estudos culturais; meio ambiente; cultura ambiental; meios de 

comunicação. 

 

1 Amarras de uma colcha de retalhos 

 

O presente artigo tem como principal objetivo pensar a formação de uma cultura 

ambiental a partir do olhar dos Estudos Culturais (E.C.) sobre as culturas2. A cultura 

ambiental será vista como uma das várias culturas existentes nas sociedades. Não há a 

intenção de se fazer uma retrospectiva história dos E.C. dos pontos de vista teórico e 

metodológico, mas, sim, de aproveitar algumas das suas formas de pensar a cultura para 

contribuir com a visão de que a conscientização e a sensibilização dos indivíduos para 

os problemas ambientais podem ser vistas como parte de seus valores e 

                                                        
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRGS; cristine.kaufmann@gmail.com.    
2O conceito de cultura será usado no plural ‘culturas’, pois, concorda-se com Chauí (1999; 295), quando 
esta diz que “em sentido antropológico, não falamos em Cultura, no singular, mas em culturas no plural, 
pois a lei, os valores, as crenças, as práticas e instituições variam de formação social para formação 
social”.  
 



comportamentos, portanto, parte de suas práticas sociais e culturais. Neste contexto 

citaremos os meios de comunicação em função de seu papel fundamental de 

disseminadores de informação ambiental – atualmente estas questões são pauta 

constante nos discursos midiáticos, pois tornaram-se questões de crescente interesse 

público até mesmo pela sua constante midiatização. Os E.C. também se preocupavam 

em compreender a ação dos meios massivos, mas este artigo, especificamente, se 

limitará a discutir o que os E.C. têm a nos dizer sobre a cultura como prática social, e 

como contribuem para pensar uma cultura ambiental. 

Então, a tentativa maior será de compreender de que forma as questões e 

problemas ambientais vêm surgindo como preocupações de nossas culturas 

contemporâneas, valendo-se das contribuições dos Estudos Culturais. Sendo assim, os 

meios de comunicação não poderiam ficar fora da discussão, devido ao seu papel de 

destaque como mediadores dos discursos sociais, portanto, contribuintes na formação 

das culturas. É importante discutir as questões ambientais como práticas culturais e 

sociais, visto que são cada vez mais discutidas em nossa sociedade através de processos 

comunicacionais que alicerçam estas discussões fazendo com a busca pela 

sensibilização ambiental faça cada vez mais parte de nosso cotidiano. Num primeiro 

momento discutir-se-á o contexto ambiental contemporâneo e o papel dos meios de 

comunicação como disseminadores de informação ambiental. Após, tencionaremos o 

papel dos Estudos Culturais na construção de uma cultura ambiental, tentando mostrar 

porque pensá-la é tão significativo atualmente. Os questionamentos que tecerão o 

presente artigo, como amarras de uma colcha de retalhos giram em torno da importância 

de pensarmos em uma cultura ambiental; o papel dos meios de comunicação neste 

contexto; as questões ambientais pensadas como práticas culturais.   

  

2 Jeitos de tecer: o contexto ambiental atual e o papel dos meios de comunicação 

 

Cada vez mais as pessoas sentem os efeitos da degradação do meio ambiente nas 

mudanças climáticas, na poluição do ar e das águas, na crescente produção de lixo, etc. 

A Conferência de Estocolmo de 1972 é vista como ponto de partida para as discussões 

ambientais públicas, principalmente, entre os governos que começaram a pensar em 

modelos de desenvolvimento alternativos, que levassem em conta a proteção ambiental. 

Em 1987 é desenvolvido o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMMAD) da ONU (Relatório Brundtland), onde é proposto o termo 



“desenvolvimento sustentável” na agenda política internacional. É, também, neste 

relatório que especialistas, autoridades, políticos e ambientalistas começaram a cobrar 

uma co-responsabilidade ambiental direta de todos os atores sociais, tanto individuais 

quanto coletivos. E depois, na Eco/Rio 92, começam a surgir as discussões sobre a 

contribuição das práticas de consumo para os problemas ambientais globais, e, onde é 

construída a Agenda 21 (Portilho, 2005).  

 O cenário ambiental atual é visto por muitos como um cenário de crise, devido 

aos diversos problemas socioambientais enfrentados atualmente pelas sociedades. 

Segundo Soffiati (2003) a crise ambiental da atualidade origina-se de uma concepção 

antropocêntrica, instrumentalizadora e utilitarista da natureza, cujas raízes remotas 

situam-se na tradição judaico-cristã, que constitui a base do paradigma mecanicista, 

formulado na Europa entre os séculos XV e XVIII. Essa concepção é o resultado 

complexo do capitalismo em ascensão e da revolução tecno-industrial eclodida no final 

do século XVIII, na Inglaterra. Em cinco séculos da era planetária, ambas, impregnaram 

inteiramente as sociedades distribuídas pelo mundo: "cristianismo, humanismo e 

mecanicismo foram as primeiras ideologias de um mundo ocidentalizado, que 

culminou, até agora, no que chamamos de globalização. O mecanicismo, 

principalmente, com seu antropocentrismo e utilitarismo, exacerbados, tornou-se um 

paradigma ecologicamente insustentável" (SOFFIATI, 2003; 31). Por derivar, também, 

de forma complexa, de atitudes culturais e políticas, e de práticas sociais e econômicas, 

a crise ambiental atual revela seu aspecto global, sua presença planetária. Para Morin 

(2003) vivemos na idade de ferro planetária, que se inaugurou, se desenvolveu e ainda 

se desenvolve na e através da violência, da destruição, da escravidão, da exploração, 

onde a potencialidade de auto-aniquilamento acompanha a marcha da humanidade. 

Após o alerta ecológico de 1970-1972, progressivamente, fomos nos dando conta de 

que o desenvolvimento tecno-industrial determina degradações e poluições múltiplas. 

Por isso, hoje a morte paira na atmosfera, prometida no aquecimento global. É uma 

morte de um novo tipo que se introduz na esfera da vida (MORIN, 2003). Precisamos 

alimentar uma cultura planetária, comum a todos, utilizando o que cada cultura produz 

de mais rico. Dentro desta chamada cultural planetária, deve estar incluída, sem dúvida, 

a cultura ambiental, já que a crise descrita aqui é um problema de todos.   

Apesar do cenário de crise, as últimas décadas demonstram avanços; ao menos 

há discussão pública em torno das questões ambientais. Porém, principalmente, na 

esfera das práticas cotidianas dos indivíduos, é preciso buscar uma maior sensibilização, 



refletir sobre as questões ambientais a partir dos diversos sistemas sociais e culturais, 

devido à complexidade do tema e das várias dimensões envolvidas (econômica, política, 

social, cultural, ética, etc.). Neste sentido, o meio ambiente precisa ser tratado como 

uma responsabilidade de todos, inclusive da mídia, que é o campo que medeia 

informações à sociedade, interferindo na forma como os indivíduos interpretam os 

acontecimentos (CHAMPAGNE, 1998). Os meios de comunicação reelaboram o caráter 

simbólico da vida social; há uma reorganização dos meios pelos quais a informação e o 

conteúdo simbólico são produzidos e intercambiados no mundo social e uma 

reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si 

(THOMPSON, 1998). “Se o homem é um animal suspenso em teias de significado que 

ele mesmo teceu’, como Geertz uma vez observou então os meios de comunicação são 

rodas de fiar no mundo moderno e, ao usar estes meios, os seres humanos fabricam teias 

de significação para si mesmos” (THOMPSON, 1998; 19). A mídia faz parte dos 

processos sociais e culturais, o que não permite deixá-lo fora do debate sobre a cultura 

ambiental. A função social da mídia de disseminar informações ambientais é decisiva 

para construção de novas práticas culturais, tornando cidadãos sujeitos deste processo 

de sensibilização ambiental.  

Atualmente, é perceptível que a mídia agenda as pautas sobre os problemas 

ambientais que acabam sendo tema das conversas cotidianas. Portanto, são as interações 

com o campo midiático que contribuem para que os indivíduos construam uma visão 

sobre o mundo, um olhar mediado pelos meios de comunicação, permitindo que 

desenvolvam posicionamentos sobre a “realidade” socioambiental. Ramos (1995) 

reforça que é com influência dos meios de comunicação que os indivíduos têm contato 

com os problemas ambientais, e procuram rediscutir os seus modelos de 

desenvolvimento e sua atuação no meio ambiente. Este cenário de mediações e 

midiatização das questões ambientais parece tornar indiscutível a existência de uma 

crise ambiental planetária na atualidade. As informações incorporam-se com relativa 

rapidez ao cotidiano dos indivíduos, convertendo-se em novos traços de civilização, 

mesmo que exista certa distância entre a informação e a mudança de atitudes 

(SOFFIATI, 2005). A comunicação deixou de ser definida como simples meio técnico 

envolvido numa teia de relações sociais e passou a ser concebida como uma forma de 

relação social que permeia e participa da configuração social (CASTRO, 2006). Estes 

novos traços de civilização, onde os meios de comunicação possuem papel de destaque, 



são aqui interpretados como novas práticas culturais, onde são tecidas as reflexões sobre 

a cultura ambiental. 

Este conjunto de elementos e saberes sociais, culturais e ambientais que dão 

forma à contemporaneidade, que é caracterizada pelo avanço tecnológico, pela 

capacidade de destruição do meio ambiente e pelo deslocamento das relações no tempo 

e no espaço (SILVA, 2006), estão estreitamente ligados aos comportamentos e valores 

próprios de cada lugar. A latente gravidade dos problemas ambientais exige discussões 

que levem em conta as especificidades sociais e culturais destes ambientes, visto que a 

problemática ambiental está identificada; os problemas e desafios são conhecidos, e já 

existem movimentações em busca de soluções. (SACHS, 2000). Portanto, para Abreu 

(2001, p. 29) cada localidade “deve [...] buscar, dentro de sua cultura, suas metas e 

visões comuns, projeções positivas em torno das quais deve se mobilizar”. Para Leff 

(2001, p. 147) “os processos ecológicos, econômicos, tecnológicos e culturais que 

confluem num sistema socioambiental são conformados pelos interesses e 

racionalidades de atores sociais e organizações institucionais diversos”. E é este cenário 

que precisa ser (re)discutido, (re)pensado, sendo as culturas o substrato das discussões 

sobre uma crise de caráter planetário. Os problemas ambientais são vistos como uma 

crise planetária de caráter singular, já que não existiu em toda história do planeta uma 

crise global, causada por uma só espécie: o homem. Além de global ela é conjuntural, 

pois os fenômenos ambientais são um conjunto de manifestações ou acontecimentos 

percebidos em todo planeta, constituindo uma conjuntura de crise na estrutura ambiental 

do planeta (SOFFIATI, 2005).   

Sendo assim, para refletir sobre as problemáticas ambientais atuais a idéia de 

cultura ambiental ajuda as sociedades a pensarem em novos formatos para os valores e 

comportamentos humanos no que tange às questões ambientais, visto que para Bauman 

(1997) o século XXI também é um século de uma nova ética, que pretende curar as 

cicatrizes deixadas pelo desenvolvimento desenfreado ocorrido nos séculos XIX e XX. 

É importante frisar que os meios de comunicação também devem ser pensados dentro 

desta nova ética. Infelizmente, a forma como durante muito tempo nos relacionamos 

com o meio ambiente se reflete no que hoje chamamos de crise ambiental. A questão 

ambiental aparece como uma problemática social e ecológica generalizada, que mexe 

com todos os âmbitos da organização social, todos os grupos e classes sociais, onde 

existe a necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental definindo-o como 



uma nova racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura 

(LEFF, 2006). Pensar uma cultura ambiental é deixar claro que os indivíduos não estão 

fora da discussão ambiental, porque são integrantes dos ecossistemas, e maiores 

causadores o que Morin (2003) chama de policrise. A partir desta exposição podemos 

discutir o que aqui se entende por cultura ambiental, e qual seu papel no processo de 

sensibilização ambiental. Para tentar responder estes questionamentos, os Estudos 

Culturais vêm contribuir para pensar as culturas atualmente e como a cultura ambiental 

pode ser mais uma das culturas que formam aquilo que Hall (2006) chama de identidade 

cultural.  

 

3 Estudos Culturais e cultura ambiental: tecendo possibilidades de sensibilização 

ambiental 

 

Como já dito, a intenção aqui não é historicizar os Estudos Culturais, porém, 

com o intuito de situar minimamente a discussão, conta-se com a contribuição de alguns 

estudiosos dos E.C. que descrevem sua trajetória de forma bastante resumida, porém 

interessante, cabendo perfeitamente aqui. Ana Carolina Escosteguy (1998, 2000, 2001) 

é uma das autoras que nos mostra primeiramente que, “se originalmente os Estudos 

Culturais foram uma invenção britânica, hoje, na sua forma contemporânea, 

transformaram-se num fenômeno internacional. Os estudos culturais não se confinaram 

na Inglaterra nem nos Estados Unidos, espraiando-se para a Austrália, Canadá, África, 

América Latina, entre outros territórios” (ESCOSTEGUY, 1998, p. 87). Além disso, a 

mesma autora traz alguns traços da trajetória histórica dos Estudos Culturais:  

 

Em primeiro lugar, deve-se acentuar o fato de que os Estudos Culturais devem 
ser vistos tanto do ponto de vista político, na tentativa de constituição de um 
projeto político, quanto do ponto de vista teórico, isto é, com a intenção de 
construir um novo campo de estudos. Do ponto vista político, é sinônimo de 
“correção política”, podendo ser identificado como a política cultural dos 
vários movimentos sociais da época de seu surgimento. Da perspectiva teórica, 
resultam da insatisfação com os limites de algumas disciplinas, propondo, 
então, a interdisciplinaridade.  ESCOSTEGUY (1998, p. 88). 

 

Como reforço, destacam-se aqui os principais princípios e premissas dos Estudos 

Culturais, com o intuito de introduzir a demonstração de sua importância na tecedura de 

uma cultura ambiental. Segundo Schwarz (1994) apud Escosteguy (2001, p. 158), “em 



síntese, os princípios que se constituem em pilares do projeto dos Estudos Culturais 

são”: 

 
A identificação explícita das culturas vividas como um projeto distinto de 
estudo, o reconhecimento da autonomia e complexidade das formas simbólicas 
em si mesmas; a crença de que as classes populares possuíam suas próprias 
formas culturais, dignas de nome, recusando todas as denúncias, por parte da 
chamada alta cultura, do barbarismo das camadas sociais mais baixas; e a 
insistência em que o estudo da cultura não poderia ser confinado em uma 
disciplina única, mas era necessariamente inter, ou mesmo antidisciplinar.  

 

Ainda, segundo Johnson (2000) as premissas dos E.C. nos dizem que os 

processos culturais estão intimamente vinculados com as relações sociais, que a cultura 

envolve poder, e que não é um campo autônomo nem externamente determinado, mas 

um local de diferenças e lutas sociais. O principal eixo de pesquisa dos Estudos 

Culturais é “as relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas 

culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e 

as mudanças sociais” (ESCOSTEGUY, 2000; 139). Segundo Barker e Beezer (1994) 

apud Escosteguy (2000, p.  150) os Estudos Culturais são "um projeto de pensar através 

das implicações da extensão do termo ‘cultura’ para que inclua atividades e significados 

da gente comum, precisamente esses coletivos excluídos da participação na cultura 

quando é a definição elitista da cultura a que governa”. O projeto dos E.C. de pensar as 

atividades da vida cotidiana, das pessoas comuns, está estreitamente ligado às formas de 

pensar a cultura ambiental, pois esta discussão independe de classes sociais; ela deve ser 

discutida em todos os âmbitos da sociedade, pois está em todo lugar.  

Também é importante salientar que os E.C. não se configuram como uma 

disciplina e sim, refletem a insatisfação com os limites de algumas disciplinas, 

propondo, como já citado, a interdisciplinaridade. É uma área onde diferentes 

disciplinas interagem, visando o estudo dos aspectos culturais da sociedade 

(ESCOSTEGUY, 2000). Segundo Johnson (2000) nenhuma disciplina acadêmica é 

capaz de apreender a plena complexidade (ou seriedade) da análise dos processos 

culturais. Por esse motivo os Estudos Culturais devem ser interdisciplinares (e algumas 

vezes antidisciplinares) em sua tendência, propiciando  entender fenômenos e relações 

não acessíveis através das disciplinas existentes. Esta forma de olhar os processos 

culturais é decisiva para pensar as questões ambientais no âmbito das práticas culturais, 

levando em consideração o fato de que estas devem ser pensadas a partir da inter ou 



transdisciplinaridade, devido ao caráter complexo das discussões que envolvem 

diversos campos sociais.  

A partir desta breve contextualização questiona-se: qual a contribuição dos 

Estudos Culturais para pensar a formação de uma cultura ambiental? Uma das questões 

que os E.C. mais contribuem para esta reflexão é o fato de apreciar o lado subjetivo das 

relações sociais (JOHNSON, 2000). Isto porque pensar a subjetividade é pensar de 

forma mais aprofundada como os indivíduos interpretam e representam o mundo; é 

pensar como estes indivíduos olham para as questões ambientais e como se vêem neste 

contexto. Outra questão que levou a olhar para os Estudos Culturais, foi a de que todas 

as práticas sociais podem ser examinadas de um ponto de vista cultural (JOHNSON, 

2000), o que reforça a idéia de que os comportamentos perante a crise ambiental 

também podem ser vistos do ponto de vista cultural. A cultura é formada de práticas e 

relações que constituem a vida cotidiana; os Estudos Culturais se interessam pelos 

valores e sentidos vividos, e se preocupam com as definições que os indivíduos dão para 

as condições em que vivem. O foco dos E.C. são as produções de sentido, devido à 

extensão do significado de cultura de textos e representações para práticas vividas. O 

ponto de partida é a tensão sobre as estruturas sociais, o contexto histórico, e o 

deslocamento do sentido de cultura da sua tradição elitista para as práticas cotidianas 

(ESCOSTEGUY, 2000). A preocupação com as questões ambientais deve ser pensada 

no interior destas práticas. 

 Falou-se tanto de cultura, vale ressaltar o que aqui se entende por Cultura. São as 

práticas, os valores, comportamentos de todos os indivíduos e das sociedades. As 

culturas são as diversas formas dos homens e mulheres olharem, interpretarem e 

representarem o mundo. Assim, como Hall (2006) fala de nossas várias identidades, 

formadas e transformadas continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam, as culturas 

também são estas diversas formas de ver e de se ver no mundo. Chauí (1999) contribui 

dizendo que a cultura é uma invenção de ordem simbólica, pois nela e por ela os 

humanos atribuem à realidade significações novas, a partir da atribuição de valores as 

coisas (boas, más, perigosas, sagradas, diabólicas), a humanos e suas relações (diferença 

sexual, virgindade, incesto), e aos acontecimentos (significado das guerras, fome, 

nascimento, morte). Segundo Canclini (1999; p. 41) "a cultura é um processo de 

montagem multinacional, uma articulação flexível em partes, uma colagem de traços 

que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode utilizar". A cultura 



ambiental deve fazer parte destas colagens, se entrelaçando às vivências e experiências 

humanas.  

E para os Estudos Culturais, afinal, o que é a cultura? Segundo Agger (1992) 

apud Escosteguy (2001) a cultura não é uma entidade monolítica ou homogênea; ela 

manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação social ou histórica. 

Também, não significa simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, e sim 

um grande número de intervenções. Esta forma de pensar a cultura, a partir de práticas 

sociais partilhadas, de dar um sentido à realidade, de colocar no mesmo patamar as 

várias práticas culturais como uma área comum de significados, demonstra, segundo 

Hall (1980) apud Wolf (2001) que a cultura não é simplesmente a descrição da soma de 

hábitos e costumes de uma sociedade; ela passa por todas as práticas sociais e é a soma 

de suas inter-relações. A evolução do sentido de cultura que se percebe nos Estudos 

Culturais e que é decisivo para pensarmos a cultura ambiental é "o desprendimento do 

sentido de cultura da sua tradição elitista para as práticas cotidianas" (ESCOSTEGUY, 

1998, p. 90). Para Hall (2003) os Estudos Culturais não vêem mais a cultura a partir do 

melhor que foi pensado e dito, e sim, pensam em dar e tomar significados de uma 

cultura comum, ou seja, para eles a cultura é socializada e democratizada, sendo um 

modo de vida global, sem distinções entre superiores ou inferiores.  

 

4 Dispondo os fios da trama para fazer o tecido: considerações finais 

 

 Enfim, dá-se o momento de tecer o que vem a ser neste artigo a idéia de uma 

cultura ambiental, e por que, de fato, ela foi pensada se valendo dos olhares dos Estudos 

Culturais. Nesta urdidura a trajetória dos Estudos Culturais contribui, principalmente, 

no sentido de estender o entendimento do sujeito e de sua subjetividade e quebrar a 

barreira entre as culturas ditas alta e baixa, o que é fundamental para pensarmos a 

cultural ambiental, já que a busca da sensibilização independe de classes. Também 

porque, os E.C. analisam fenômenos socioculturais, defendendo uma visão ampla e 

complexa das múltiplas relações sociais e culturais existentes na sociedade. Segundo 

Certeau (1994) é preciso interessar-se pelas práticas dos indivíduos, pelas suas 

operações, que são maneiras diferentes de marcar socialmente as práticas cotidianas, 

através da proliferação disseminada de criações anônimas. Ou seja, as pessoas estão a 

todo o momento transformando o ambiente em que vivem através de suas práticas 

culturais. No entanto, se até hoje modificamos o ambiente em que vivemos baseados em 



uma lógica de dominação e destruição, é preciso começar a voltar nossas práticas 

culturais e sociais para uma relação harmônica e sustentável com o meio ambiente, 

independente do lugar em que vivemos. E esta é a razão de ser da cultura ambiental: 

alterar os valores e comportamentos pensando no princípio da sensibilização ambiental, 

da sustentatibilidade, pensando nas gerações futuras e na sobrevivência do planeta.  

A cultura ambiental é uma dentre todas as culturas, mas, deve ser pensada como 

uma das mais importantes na contemporaneidade, pois está diretamente ligada com o 

nosso lar: o planeta Terra. Junto ao que chamamos de práticas sociais e práticas 

culturais, devemos incluir as práticas ambientais, formando as práticas sócio-culturais-

ambientais. Estas práticas também estão vinculadas ao conceito de cidadania, aos 

direitos e deveres dos indivíduos em relação ao ambiente onde vivem. Esta cidadania é 

uma cidadania ambiental, que para Jacobi (1998) tem a ver com pertencer a uma 

coletividade e criar identidade com ela, buscando uma nova forma de encarar a relação 

do homem com a natureza. Neste sentido a relação com o meio ambiente assume um 

papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes para 

apreender processos sociais que se complexificam e riscos ambientais que se 

intensificam. Ser cidadão não tem apenas a ver com os direitos reconhecidos pelos 

aparelhos estatais para os que nasceram em um território, mas também com as praticas 

sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem com que se sintam 

diferentes os que possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e 

satisfação das necessidades (CANCLINI, 1999). Neste cenário de construção da 

cidadania e de novas práticas culturais reforçamos o papel dos meios de comunicação 

como disseminadores de informação ambiental e colaboradores no processo de 

fortalecimentos dos laços coletivos, que são a base para a construção da cidadania e da 

cultura ambiental. Os meios de comunicação trazem a discussão ambiental para o 

âmbito do espaço público, contribuindo para que estas discussões façam parte das 

conversas cotidianas. A mídia agenda informações que pautam os discursos sociais a 

partir de critérios de noticiabilidade e das ofertas de sentidos das fontes, a sociedade, 

por sua vez, legitima os discursos midiáticos quando os utiliza para produzir sentido 

sobre os acontecimentos socioambientais.  

 É importante salientar que esta cultura ambiental é uma cultura planetária, pois 

trata o planeta como um ser vivo. O planeta é formado por diversas culturas, mas a 

cultura ambiental interliga estas culturas, já que todas as sociedades são atingidas de 

alguma forma pelos problemas ambientais. Por exemplo, a derrubada da floresta 



amazônica não é apenas um fato local: é um atentado contra a humanidade. Dentre 

todas as formas culturais e sociais deve ser incluída a cultura ambiental, sempre 

adaptada às necessidades e especificidades de cada lugar, porque “as noções de tempo, 

espaço, natureza, sociedade, variam de um lugar para outro, pois os seres humanos têm 

acesso a realidade perceptível por meio de representações mentais construídas pelo 

cérebro em conexão com o ambiente cultural em que vivem” (SOFFIATI, 2003, p. 25). 

Por esse motivo a cultura ambiental deve ser planetária, adaptando-se a cada realidade 

social e cultural, sem esquecer que estes problemas estão em todos os lugares. A cultura 

ambiental planetária faz parte de um entrelace de culturais tecidas a partir das 

especificidades de cada um destes espaços.  

Como fazer isso? É possível? As palavras de Edgar Morin (2003), em seu livro 

Terra-Pátria ajudam a confirmar que estas novas configurações são possíveis. Segundo 

ele ainda até os anos 1950-1960, vivíamos numa terra desconhecida, abstrata, uma 

Terra-objeto. Nosso fim de século descobriu-se a Terra-sistema, a Terra-Gaia, a Terra-

pátria, onde cada uma de nós tem sua genealogia e sua carteira de identidade terrestres. 

Cada um de nós vem da Terra, é da terra, está na terra. Pertencemos a Terra que nos 

pertence (MORIN, 2003). Isto demonstra que a Terra é nosso lar, estamos envoltos por 

ela e devemos protegê-la. Mesmo em momentos de desesperança é preciso acreditar na 

importância do papel de todos os atores e campos sociais nesta luta, pois dispomos de 

princípios de esperança na desesperança; e um dos princípios é o de que o viver faz a 

esperança que faz viver (MORIN, 2003).  

Todos os campos sociais devem pensar de forma sistêmica nessas novas práticas 

sócio-culturais-ambientais que aqui chamamos de Cultura Ambiental. Isto porque, como 

nos mostra Morin (2003) a inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, 

disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos soltos, fraciona 

os problemas, separa o que está ligado, unidimensionaliza o multidimensional. Esta 

inteligência é míope, caolha e, na maioria das vezes fica cega, produzindo inconsciência 

e irresponsabilidade, tornando-se assim mortífera. Portanto, “a verdadeira racionalidade 

está aberta e dialoga com o real [...] a razão que ignora os seres, a subjetividade, a 

afetividade, a vida, é irracional. A verdadeira racionalidade conhece os limites da 

lógica, do determinismo, do mecanismo” (Morin, 2003, p. 158).  E, assim devem ser 

pensadas as práticas sociais, de forma sistêmica e complexa. Os Estudos Culturais nos 

mostraram que pensar no sujeito, em sua subjetividade e em suas práticas cotidianas, 

contribui para refletir sobre vários aspectos importantes da formação das culturas das 



diversas sociedades. Tecer saberes para uma cultura ambiental é preocupar-se com o 

futuro dos homens, da vida, da ciência, da Terra. É começar a moldar novos 

comportamentos e valores, novas práticas sócio-culturais-ambientais. 

  

 

Referências  

 

BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Editora Paulus, 1997. 

 
CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da 
globalização. Rio de Janeiro: Ed UFRJ, 4ª ed, 1999.  
 
CASTRO, Maria Céres Pimenta Spínola. Dilemas para a constituição do espaço público 
brasileiro: controvérsias midiáticas. IN: Rousiley Maia, Maria Céres Pimenta Spínola 
Castro (orgs.). Mídia, Esfera Pública e Identidades Coletivas. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2006. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano 1. Artes de fazer. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1994. 
 
CHAMPAGNE, Patrick. Formar a opinião: o novo jogo político. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1998. 
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1999. 
 
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Uma introdução aos Estudos Culturais. Revista 
FAMECOS. n. 9, Porto Alegre, dezembro de 1998.  
 
_____________. Estudos Culturais: uma introdução. IN: JOHNSON, Richard. O que é, 
afinal, Estudos Culturais? 2 ed, Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 
 
_____________. Os estudos culturais. IN: HOHLFELDT, Antônio; MARTINO, Luiz 
C.; FRANÇA, Vera Veiga (org.). Teorias da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais.  Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2003. 
 
___________. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed, Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006. 
 
JACOBI, Pedro. Educação Ambiental e Cidadania. Professor Associado da Faculdade 
de Educação da USP e do Programa de Pós-graduação em Ciência Ambiental da USP. 
Artigo escrito para o I Congresso Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas (SP), 
1998.  
 



JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? 2 ed, Belo Horizonte: 
Autêntica, 2000. 
 
LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
 
____________. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileiraa, 2006.  
 
MORIN, Edgar. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 2003. 
 
PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. São Paulo: 
Ed. Cortez, 2005.  
 
RAMOS, Luis Fernando Angerami. Meio ambiente e meios de comunicação. São 
Paulo: Annablume, 1995. 
 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 4ª ed. 2002. 
 
SILVA, Ana Tereza Reis da. Educação Ambiental na Sociedade de Risco. III 
Encontro ANPPAS, Brasília, 2006. 
 
SOFFIATI, Arthur. Fundamentos filosóficos e históricos para o exercício da 
ecocidadania e da ecoeducação. IN: BAETA, Anna Mª B., Educação ambiental: 
repensando o espaço da cidadania. São Paulo: Cortez, 2ª ed. 2005. 
 
THOMPSON, John B. A mídia e a Modernidade: uma teoria social da mídia. Rio de 
Janeiro: Ed. Vozes, 1998. 
 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. 6 ed, Lisboa: Presença, 2001. 
 


