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Résumé / Abstract / Resumen /Resum 

La généralisation des problbmes écologiques a l'échelle planétaire a 
encouragé la demande d'une éducation environnementale qui contribue 
i relever ces défis et a atteindre un développement soutenable. La géogra- 
phie scolaire, a cause de sa tradition et de ses intérets, jouit d'un énorme 
potentiel pour mener a terme cet objectif. Or, ce potentiel ne peut se déve- 
lopper qu'en partant d'une théorie et d'une pratique appropiées; elles doi- 
vent comporter les Clements nécessaires pour établir le développement 
soutenable dans un cadre de démocratie et de justice. Cet article explore 
ces questions dans le contexte de l'education environnementale en Grande- 
Bretagne. 

The generalization of environmental problems at world scale has arou- 
sed increasing calls for environmental education which could play a part in 
resolving such problems and aiding the transition to sustainable develop- 
ment. Thanks to its traditional role as the major vehicle whereby young 
people learn of the relationship between different societies and the natural 
world, school geography offers enormous potential to realize this objective 
provided appropiate theory and practice are applied. A critica1 and emanci- 
patory environmental education and school geography could, therefore, 
play a role in the overall struggle to establish sustainability with demo- 
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cracy and justice. The article explores these topics in the context of recent 
developments in environrnental and geographical education in Britain. 

La generalización de 10s problemas ecológicos a escala planetaria ha 
estimulado la demanda de una educación ambiental que contribuya a la 
solución de estos retos y ayude a conseguir un desarrollo sostenible. Por 
tradición y por intereses docentes, la geografia escolar disfruta de un 
potencial enorme para llevar a cabo este objetivo. Sin embargo, este poten- 
cial so10 puede desarrollarse a partir de una teoria y una práctica adecua- 
das, que incluyan 10s elementos necesarios para establecer el desarrollo 
sostenible con democracia y justicia. El articulo explora estos temas en el 
contexto de la educación ambiental en Gran Bretaña. 

La generalització dels problemes ecolbgics a escala planetaria ha espe- 
ronat la demanda d'una educació ambiental aue contribueixi a la solució 
d'aquests reptes i ajudi a assolir un desenvolupament sostenible. Per tradi- 
ció i per interessos docents, la geografia escolar gaudeix d'un potencial 
enorme per dur a cap aquesta fita. Tanmateix, aquest potencial nomes es 
pot desenvolupar a partir d'una teoria i una practica adequades, que inclo- 
guin els elements necessaris per establir el desenvolupament sostenible 
amb democracia i justícia. L'article explora aquests temes en el context de 
l'educació ambiental a la Gran Bretanya. 

En un periode en que el desenvolupament futur de les societats humanes es troba 
amenaCat per problemes medioambientals, com ara l'escalfament global de 
l'atrnosfera, la desertització i la contaminació dels oceans, existeix una demanda 
creixent perque les escoles contribueixin a la solució d'aquests problemes i ajudin 
en la transició cap a un desenvolupament sostenible. A palsos com ara Gran Bre- 
tanya i Espanya, la geografia escolar ha estat tradicionalment el vehicle mitjan~ant 
el qual els joves han apres sobre les relacions entre diferents societats i el món 
natural. La nostra materia tracta de temes referents al medi ambient i al desenvolu- 
pament, i posseeix el potencial d'ajudar els alumnes en l'examen critic dels canvis 
socials necessaris perqub els habitants del món puguin viure en harmonia entre ells 
i amb la natura. 

Aquest article argumentara que la geografia escolar només pot acomplir el seu 
potencial de proporcionar els elements clau d'una educació ambiental critica i 



EDUCACIO PER A LA SOSTENIBiLITAT 

emancipadora si es basa en una teoria i una practica adequades. Aixo ha d'incloure 
una comprensió de la nostra crisi ecologica actual, de les contradiccions i possibili- 
tats inherents en la demanda actual de desenvolupament sostenible y educació 
ambiental, així com dels papers que l'educació ambiental i la geografia escolar 
poden fer en la lluita global per establir la sostenibilitat amb democracia i justícia. 
Per tal d'il.lustrar els elements clau d'aquesta teoria i practica es fara una referbncia 
especial al desenvolupament recent de l'educació ambiental i geografica a la Gran 
Bretanya. 

LA NATURALESA DE LA CRISI ECOLOGICA 

La crisi ecologica actual té el seu origen en el fbncionament de I'economia capi- 
talista mundial. Aquesta aglutina actualment els habitants del planeta, els estats i el 
medi ambient en un procés únic de desenvolupament combinat i desigual, el qual 
provoca que un nombre cada cop més gran de persones utilitzi els recursos naturals 
d'una manera no sostenible a llarg termini (O'Connor, 1989). L'acció col.lectiva 
podria reorganitzar el sistema mundial de forma que problemes com la pobresa, 
l'exhauriment de recursos i la contaminació poguessin ser resolts. Tanmateix, les 
úniques institucions capaces de portar a terme aquest tipus d'accions es troben 
actualment controlades per minories que tenen un fort interbs a mantenir l'statu quo 
(Johnston, 1989). Per tal d'entendre per qub aquestes minories mostren un interks 
creixent pel desenvolupament sostenible i l'educació ambiental hem d'adoptar una 
perspectiva histbrica. 

Els quaranta anys passats des del 1950, durant els quals la producció industrial 
del món es va multiplicar per set, poden dividir-se en dos períodes diferents (Gre- 
en i Sutcliffe, 1987). El llarg boom del 1950 fins a mitjans de la dicada de 1970 
esdevingué una era d'kxit sense precedents per a les economies capitalistes més 
importants del món. Les elevades taxes de creixement, beneficis i inversions es 
varen produir dins d'un context de condicions materials i institucionals adients. Hi 
havia reserves de f o r ~ a  de treball, matbries primeres barates i innovació tecnologi- 
ca sobre les quals recolzar-se, i existia també un sistema monetari internacional i 
un ordre polític estables, ampliament controlats pels Estats Units. Els límits al 
creixement eren superats temporalment i el corró1 producció-consum resultant 
(Schnaiberg, 1980) va proporcionar els fonaments per a una era de capitalisme del 
benestar i socialdemocracia a la majoria dels pai'sos centrals del sistema mundial. 
La creixent riquesa distreia l'atenció dels seus habitants respecte al procés de 
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desenvolupament combinat i desigual, i la majoria d'aquests ignoraren que els 
seus nous estils de vida depenien de l'explotació contínua d'un nombre imumera- 
ble de persones i medis naturals d'arreu del món (Seabrook, 1988; Seabrook i 
Blackwell, 1988). 

Clarament, les condicions que permeteren el llarg boom anterior no podien durar 
sempre. La capacitat dels Estats Units per estabilitzar l'ordre mundial declina a 
mesura que els seus competidors es feren amb una major proporció del comerg 
mundial. El continu creixement econbmic minva progressivament les reserves de 
mA d'obra, de matbries primeres i d'innovació tecnolbgica, amb el resultat que els 
limits al creixement varen reapareixer gradualment. El corró producció-consum 
empenyia cap als limits fisics i ecolbgics, i, cap a finals dels seixanta, la preocupa- 
ció sobre l'escassetat de recursos i la contaminació accelera l'emergbncia del movi- 
ment ecologista modern (Sandbach, 1980; O'Riordan, 1981; Pepper, 1984). El 
corró producció-consum també s'apropava als limits polítics i economics a mesura 
que els costos creixents i la sobreacumulació de capital varen resultar en una dismi- 
nució dels beneficis. La reestructuració del corró producció-consum per restablir la 
taxa de benefici minaria el capitalisme del benestar i provocaria així un gran incre- 
ment dels conflictes polítics. 

Després del 1973, el corró disminuí de ritme i la preocupació pel medi ambient es 
va alentir temporalment. El creixement econbmic minva alhora que augmentaven la 
inflació i l'atur. Una reestructuració a gran escala de l'economia mundial comenga 
a prendre f o r ~ a  resultant en pbrdues de llocs de treball, relocalització industrial i la 
introducció de nous productes, tecnologies i processos de treball. La restauració 
dels beneficis també comporta l'erosió del capitalisme del benestar mitjangant la 
reducció d'impostos i de controls sobre el capital, la privatització d'empreses esta- 
tals i la retallada en despeses socials i en el poder dels sindicats. Aquestes políti- 
ques de la ((Nova Dreta)) provocaren l'oposició no només de l'esquerra tradicional, 
sinó també de noves forces radicals preocupades per qüestions com el medi 
ambient i la pobresa i el subdesenvolupament en augment dels palsos del Sud 
(Weston, 1986; Porritt i Winner, 1989). 

El que motiva l'aparició d'aquests nous moviments polítics fou una consciencia- 
ció creixent respecte al fet que la reestructuració de l'economia mundial es portava 
a terme en detriment de les condicions de producció arreu del món (O'Connor, 
1988). Cap a mitjans dels anys vuitanta ja resultava clar que els intents per superar 
els limits econbmics al creixement mostraven de nou els limits fisics i ecolbgics 
a aquest creixement. La desregularització del medi ambient i una promptitud a 
menystenir els costos socials i medioambientals de la producció significa que la 
reestructuració estava tenint efectes profunds sobre el benestar ambiental de la vas- 
ta majoria de la població mundial. Així, hi havia nous riscos per a la salut i la segu- 



retat; els sistemes i els processos naturals que feien possible la supervivbncia de 
gran part d'aquesta població eren malmesos i els medis construYts en que es vivia es 
mostraven cada cop més incapa~os de proveir de les necessitats i assistir al desen- 
volupament d'aquesta població. Les condicions de producció (els éssers humans i 
la seva f o r ~ a  de treball; la natura i el medi natural, i l'espai rural i urba) havien estat 
menystingudes fins al punt que tant l'acumulació de capital com la supervivencia 
humana resultaven amenaGats. La prioritat aleshores fou restaurar les condicions de 
producció i assegurar la seva reproducció. Aixo permetria un desenvolupament 
econbmic sostenible, per6 també faria sortir a la llum noves contradiccions i con- 
flictes polítics. 

LES CONTRADICCIONS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

Tant abans com durant el llarg boom anteriorment esmentat, els organismes de 
l'estat van tenir un paper creixent en la regulació del subministrament de les condi- 
cions de producció a les empreses capitalistes. El moviment obrer, juntament amb 
una part del nou moviment ecologista, lluita per estendre i protegir la regulació 
estatal i millorar així la salut i la seguretat de les persones i el seu benestar ambien- 
tal. La reproducció de les condicions de producció esdevingué cada cop més politit- 
zada i la seva disponibilitat pel capital reflectí també de manera creixent el balan~ 
de forces socials. 

La qüestió del capital a la dbcada dels noranta és com assegurar la sostenibilitat 
sense caure en costos massius o en la concessió de poder respecte al creixement 
econbmic. Enfrontar problemes com el cancer, l'analfabetisme, l'escalfament glo- 
bal de l'atmosfera, la desertització o la renovació urbana, resulta enormement car. 
Solucions que impliquin un major planejament i intervenció de l'estat fan inevita- 
blement més visible la reproducció de les condicions de producció i possibiliten 
així, per a molta gent, imaginar que poden portar-se a terme sota control popular. 
En cercar com resoldre crisis economiques i ecologiques relacionades, el desenvo- 
lupament capitalista fa sorgir noves contradiccions. 

Aquestes contradiccions són evidents en el debat actual sobre desenvolupament 
sostenible. Els propietaris i gestors del capital i els seus aliats en el govern es tro- 
ben actualment molt ocupats adoptant nous productes, projectes, tecnologies i insti- 
tucions, i presentant-10s amb un llenguatge i amb unes imatges que suggereixen llur 
capacitat per resoldre els problemes ambientals i per promocionar el bé comú 
(Elkington, 1987; Pearce, Markandya i Barbier, 1989; MacNeill, 1989). Al mateix 
temps, perb, a la Gran Bretanya continuen atacant la regulació estatal i privatitzant 
serveis com l'aigua i l'electricitat. Aquest ccenverdiment del capitalisme)) pot res- 



DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA 21,1992 

taurar temporalment les condicions de producció en alguns llocs del món, pero no 
representa una resposta global a la crisi ecologica a llarg termini. 

Si bé el desenvolupament sostenible pot interpretar-se com un compromís entre 
el medi natural i el creixement economic que manté o millora els beneficis, Redclift 
cerca una interpretació que reconegui que els límits de la sostenibilitat tenen orí- 
gens tant naturals com estructurals (Redclift, 1984, 1987). Si no hi ha canvis radi- 
cals en les estructures de poder que controlen el sistema mundial, els intents d'asso- 
lir el desenvolupament sostenible al Nord probablement condemnaran els intents 
per arribar al desenvolupament sostenible al Sud. Mentre que necessitem acords i 
planejaments internacionals per tal de redistribuir recursos i poder i per facilitar un 
desenvolupament sostenible adequat arreu del món, les nostres institucions conti- 
nuen dominades per interessos personals, individuals i nacionals. El resultat és que 
el planejament i la gestió ambiental no deixen de ser ctmilloratius)) i fragmentaris. 

LA COMISSIO MUNDIAL SOBRE DESENVOLUPAMENT 
I MEDI AMBIENT 

Des de la perspectiva anterior, com hem de valorar l'informe influent de la 
Comissió Mundial sobre Desenvolupament i Medi Ambient (WCED, 1987) i la 
seva crida per a un desenvolupament sostenible? L'informe és progressista en el 
sentit que estableix una agenda molt política i suggereix que les consideracions 
sobre les necessitats humanes han de tenir prioritat sobre els beneficis o sobre les 
compensacions entre sistemes economics i sistemes biologics: 

El desenvolupament sostingut és el desenvolupament que satisfa les necessitats 
del present sense comprometre les possibilitats de les generacions futures de satis- 
fer llurs propies necessitats. (WCED, 1987, p. 43.) 

El desenvolupament sostingut és un procés en qui: l'explotació dels recursos, la 
direcció de Ics inversions, l'orientació del desenvolupament tecnologic i del canvi 
institucional es troben tots en harmonia i eixamplen el potencial actual i futur per 
assolir les necessitats i les aspiracions humanes. (WCED, 1987, p. 46.) 

L'informe cerca canvis per augmentar els recursos disponibles per als pobres i 
per establir societats amb: 

- un sistema polític que asseguri la participació pública efectiva en la presa de 
decisions; 
- un sistema economic capaq de generar excedents i coneixements tbcnics sobre 

una base sostenible i autosuficient; 
- un sistema social que doni solucions a les tensions sorgides d'un desenvolupa- 

ment no-harmoniós; 

96 



EDUCACIO PER A LA SOSTENIBILITAT 

- un sistema productiu que respecti les obligacions de preservar la base ecolbgica 
del desenvolupament; 
- un sistema tecnolbgic que pugui cercar contínuament solucions noves; 
- un sistema internacional que encoratgi models sostenibles de comerg i finances; 
- un sistema administratiu flexible i amb la capacitat d'autocorregir-se. (WCED, 

1987, p. 65.) 

L'informe no matisa com es portaran a cap aquestes propostes, pero el lector sos- 
pita que vindran via reforma més que mitjan~ant un canvi radical d'estructures. 
Aquesta interpretació ens ve confirmada pels set objectius vitals de l'informe pel 
que fa a polítiques de desenvolupament sostenible: 

- Revifar el creixement en kees on sigui necessari. 
- Canviar la qualitat del creixement de tal forma que sigui sostenible. 
- Assolir les necessitats essencials de llocs de treball, aliments, energia, aigua i 

sanitat. 
- Assegurar un nivell de població sostenible. 
- Conservar i ampliar la base de recursos. 
- Reorientar la tecnologia i gestionar els riscos adequadament. 
- Fusionar l'economia i el medi ambient en la presa de decisions. 

Aquests objectius no són incompatibles amb un capitalisme verd o reformat, i 
alguns autors (Trainer, 1988) veuen l'informe com una mera reformulació de la 
teoria convencional del desenvolupament, una teoria que es refia que els beneficis 
del creixement econbmic acaben per arribar als pobres. La Comissió Mundial con- 
templa un augment de cinc a deu vegades I'actual en la producció manufacturera, 
ignora el tema de sobredesenvolupament als pa'isos del Nord i mostra només una 
conscienciació limitada respecte a la teoria i la practica del desenvolupament comu- 
nitari i del socialisme verd, dels quals en parlarem tot seguit. 

EL SOCIALISME VERD 

Bo i cercant estendre i defensar el control de l'estat sobre el prove'iment i repro- 
ducció de les condicions de producció, el moviment obrer i el moviment ecologista 
han generat durant el darrers quaranta anys una quantitat considerable de teoria i 
practica. Els ecologistes han convenGut alguns socialistes de la necessitat d'esten- 
dre la teoria marxista tradicional de tal manera que aquesta tingui en compte com el 
capitalisme limita el seu propi desenvolupament lesionant les condicions socials i 
ambientals. Les lluites sobre la natura i reproducció de les condicions de producció 
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tenen un paper clau a fer en la transició al socialisme, i una societat socialista futura 
necessitara adoptar formes de tecnologia i de desenvolupament que permetin rela- 
cions harmonioses no només dins de la societat, sinó també entre la societat i el 
món natural. 

Per la seva banda, els socialistes han convenGut alguns ecologistes que moltes de 
les diagnosis i propostes d'aquests darrers són utopiques i ingenues. Els atacs dels 
ecologistes respecte a les tecnologies inapropiades, el creixement de la població i 
els excessos del consumisme, per exemple, sovint ignoren que aquests problemes 
vénen afai~onats pel corró capitalista, que és la veritable causa dels problemes 
ambientals. Massa sovint, els ecologistes passen per sobre la trajectdria del movi- 
ment obrer en la millora del benestar ambiental i no aprecien la lluita política i el 
poder de l'estat en la creenGa que el canvi social només pot sorgir pel canvi en les 
actituds i creences de la gent. Si bé es cert que el ccsocialisme actual)) ha fracassat 
en general a l'hora de desenvolupar una tecnologia socialista i d'encoratjar la 
democracia participativa, ara hi ha possibilitats molt més grans en aquest sentit 
(Gorz, 1985, 1989; Ryle, 1988). 

En oposar-se a les formes dominants de reestructuració i en oferir programes 
alternatius de modernització, el socialistes verds s'han basat en una llarga tradició 
de pensament utopic. Socialistes com William Morris fins a André Gorz han descrit 
societats lliures de l'explotació capitalista i del malbaratament, en les quals la gent 
consumeix menys, cooperen més i gaudeixen d'una qualitat de vida més elevada. 
Una societat socialista verda ofereix el prospecte de combinar la sostenibilitat amb 
la justícia i amb la democracia. Segons un dels seus defensors, aquesta societat 
podria tenir les característiques següents: 

- L'objectiu primordial de l'economia seria el d'assolir necessitats socials: aten- 
ció sanithia, educació, energia, aigua, transport, habitatge, etc. Aquesta economia 
seria planificada i coordinada per organismes democratics a tots els nivells, del 
local al global. 
- La producció per cobrir les necessitats socials tindria preferbncia en el treball. 

Salaris i condicions de treball es determinarien democraticament. 
- Un segon sector de l'economia produiria també per cobrir necessitats, encara 

que podria donar una certa presbncia als ctmecanismes de mercat)). Aquest sector 
produiria coses com vestits, mobles, llibres i vacances. La gent podria exercir algun 
tipus d'elecció, pero el sector no estaria motivat pels beneficis i es trobaria sota 
control democratic. 
- La producció i el consum estarien planificats de tal manera que fossin ecologi- 

cament sostenibles. Els nivells de consum de recursos es reduirien a uns nivells 
compatibles amb els límits ecolbgics i la justícia global. 
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- L'economia estaria més descentralitzada i les comunitats locals serien més 
autosuficients. La descentralització permetria a la gent d'estar més conscienciats de 
l'impacte ecologic dels seus estils de vida i promouria la democracia política i 
economica. També reduiria la contaminació i 1'6s de recursos. 
- Amb un treball més satisfactori i un control més gran sobre les seves vides, la 

gent se sentiria menys insatisfeta i alienada. Els atractius de la societat de consum 
s'esvairien a mesura que els valors nous o redescoberts s'establissin progre- 
ssivament. 

(Basat en Ryle, 1989.) 

Altres escriptors han descrit societats similars per al futur (Bookchin, 1974; Trai- 
ner, 1985; Robertson, 1990) en que el desenvolupament sostenible és possible a tra- 
vés de la socialització dels mitjans i les condicions de producció i la cooperació 
internacional. Aixo comporta un canvi estructural massiu en les societats existents 
a tots els nivells, pero els moviments que cerquen aquest tipus de canvi són molt 
actius i creixents arreu del món. El moviments Chipko a 1'Índia (Weber, 1989), els 
~~seringueiros~~ de 1'Amazones (Hecht i Cockburn, 1989), els nous partits verds de 
1'Europa de 1'Est i alguns ajuntaments socialistes aquí a la Gran Bretanya, són tan 
sols uns pocs exemples d'un moviment internacional emergent pel socialisme verd. 

L'EDUCACIO AMBIENTAL 

Com s'ha suggerit anteriorment, aquests moviments admeten la necessitat de la 
lluita política en aquells llocs que reprodueixen les condicions de producció, on 
s'inclou la forqa de treball humana. Les escoles reprodueixen treballadors i ciuta- 
dans amb els coneixements, les creences i els valors apropiats, i la crida actual per 
una educació ambiental s'ha de veure en el context de la crisi ecologica. La indús- 
tria i el govern necessiten més professionals del medi ambient i més ciutadans que 
estiguin preparats per acceptar la crisi com una justificació per aplicar més austeri- 
tat i per reduir les llibertats. Les formes tecnocbntriques d'educació ambiental, 
algunes vegades etiquetades amb l'expressió d'cteducació sobre el medi ambient)) 
(Huckle, 1983), seran probablement les que predominin. Tanmateix, a causa que la 
reproducció social a les escoles no es dóna de manera flui'da ni tampoc sense dis- 
cussió, pot haver-hi un lloc per a maneres de fer més radicals. Les noves iniciatives 
en educació ambiental proporcionen un cert espai per a una minoria de mestres per 
avanqar en l'educació per al medi ambient. 

La nostra apreciació de les contradiccions que envolten el desenvolupament sos- 
tenible suggeriria que l'educació per al medi ambient ha d'ésser una especulació 
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compartida amb els alumnes sobre els tipus de tecnologia i d'organització social 
que poden permetre a la gent viure en harmonia els uns amb els altres i amb el món 
natural. Hauria d'ésser una forma d'educació social basada en el que Giroux 
(Giroux, 1983) descriu com d'indole emancipadora. Aixb cerca donar poder als 
alumnes de tal manera que puguin transformar democraticament la societat, i ho fa 
encoratjant-10s a reflexionar sobre la seva experiencia a la llum de la teoria crítica i 
a actuar sobre les troballes adquirides. És una forma de praxi que, tot i permetent 
als alumnes i als mestres de construir i reconstruir reflexivament el seu món social, 
desenvolupa el ciutada crític i actiu tan necessari per a una democracia genuina. 
Mestres com Ira Shor i Pau10 Freire (Shor, 1980, Freire i Shor, 1987) donen una 
informació més amplia sobre la pedagogia emancipadora o socialment critica, la 
qual tindria les característiques següents: 

- L'aprenentatge és actiu i es basa en l'experibncia. 
- El dialeg de la classe introdueix elements de teoria critica i encoratja els alum- 

nes a pensar críticament. 
- Els alumnes comencen a veure's ells mateixos, les seves histories i futurs, de 

noves maneres. Desenvolupen una noció del seu propi poder per a modelar les 
seves vides. 
- L'educació sobre els valors desenvolupa una comprensió de l'origen d'aquests 

i de les creences, com es transmeten i els interessos que s'hi recolzen. 
- Els alumnes reflexionen sobre les forces ideologiques i estructurals que influei- 

xen i restringeixen les seves vides i sobre les alternatives democratiques. 
- Als alumnes se'ls ensenya com actuar democraticament amb altres persones 

per tal de construir un nou ordre social. 

A la Gran Bretanya, l'educació per al medi ambient es desenvolupa a partir d'una 
llarga tradició d'educació a les comunitats urbanes associada amb socialistes lliber- 
taris i anarquistes. Reflectint la pedagogia socialment critica, aquesta educació 
encoratja la gent a desenvolupar una formació social per tal que pugui ((llegir i 
escriure)) els medis en els quals viuen. Aquesta tradició reemergi a finals dels anys 
seixanta com a part d'un moviment comunitari més ampli que ataca la burocracia 
del govern local i cerca millorar el medi ambient obrint la seva planificació i gestió 
a una participació pública més gran. Els Centres d'Estudis Urbans desenrotllaren 
noves maneres d'incorporar alumnes i ciutadans en qüestions com l'habitatge o el 
transport, i aquestes qüestions penetraren gradualment a les escoles (Ward, 1979). 
Si bé l'ambit d'educació per al medi fou principalment local i urba durant els anys 
seixanta i setanta, en els anys vuitanta comenqa a ésser readaptat per centrar-se en 
l'ús social de la natura i en els temes de desenvolupament i medi ambient a totes les 
escales. 



EDUCACIO PER A LA SOSTENIBILITAT I 

Els agents clau per expandir l'ambit de l'educació per al medi ambient foren les 
I 

organitzacions no governamentals preocupades pels temes de desenvolupament i 
medi ambient. En una epoca en que el govern tenia altres prioritats en termes de 
política educativa, organitzacions com ara Oxfam, Christian Aid i els World Wide 
Fund for Nature, comenGaren a produir els seus propis programes educatius i, cap a 
mitjans dels anys vuitanta, aquests qüestionaven l'estretor de mires i el conservado- 
risme de gran part del que publicaven les editorials comercials i algunes organitza- 
cions ambientals (Greig, Pike i Shelby, 1987; Beddis, 1988). Aquests tipus de 
materials situaren el desenvolupament sostenible fermament dins l'agenda de l'edu- 
cació ambiental i foren més i més coneguts i utilitzats a les escoles a mesura que el 
personal d'una xarxa en expansió de Centres sobre Educació del Desenvolupament 
treballava juntament amb els mestres. L'atenció atorgada pels mitjans de comunica- 
ció als problemes ambientals globals durant 1'Any Europeu del Medi Ambient i 
després de la publicació de l'lnforme de la Comissió Mundial sobre Desenvolupa- 
ment i Medi Ambient, també comporta que s'interessessin per l'educació ambiental. 
Cap a finals dels anys vuitanta, els components d'una educació ambiental que 
pogués contribuir al desenvolupament sostenible comenqaven a quedar clars 
(Annex 1) i es reflectien en un mbdul del Programa d'Educacio Ambiental Global 
del World Wide Fund for Nature (Huckle, 1988). 

Al mateix temps que les organitzacions no governamentals revifaven l'educació 
per al medi ambient, socialistes de ciutats com Londres, Sheffield i Manchester 
estaven desenvolupant estrategies econbmiques per pal.liar els pitjors efectes de la 
reestructuració econbmica sobre les condicions de vida dels seus habitants. Com 
que les accions del govern de la senyora Thatcher varen resultar en una desindus- 
trialització accelerada i en un deteriorament del benestar ambiental, aquest socialis- 
me local tingué l'objectiu d'expandir els serveis locals i promoure unes noves rela- 
cions entre la gent i les administracions locals. Les seves polítiques inclolen 
elements de socialisme verd, amb ((equips d'empresa)) i cooperatives de treballa- 
dors on es fabricaven productes socialment útils, transport públic barat (assegurant 
un medi ambient més net i segur) i centres de reciclatge per reduir els residus. Les 
xarxes de tecnologia donaren a la gent un control més gran sobre les noves tecnolo- 
gies i el planejament popular cerca una participació més gran en la presa de deci- 
sions medioambientals (Gyford, 1985; Bodington, George i Michaelson, 1986). El 
socialisme local esdevingué massa popular i una alternativa massa practica a la 
política governamental per permetre la seva continuació. Tanmateix, durant un 
temps dona suport a un tipus d'educació comunitaria que desenvolupa més l'educa- 
cio per al medi ambient (Alexander, 1986). 

El fet que la majoria dels educadors ambientals no s'identifiquessin amb el socia- 
lisme local i no reconeguessin els seus experiments en desenvolupament sostenible 



evidencia la continuació del domini del pensament liberal o utbpic en les vides 
d'aquests educadors. La teoria i la practica de l'educació per al medi ambient havia 
d'ésser estesa i promoguda més vigorosament. En aquest sentit, fou fortuit que 
1'Education Network Project s'organitzés per portar-ho a la practica i que la revista 
Green Theacher (El Mestre Verd) es publiqués el 1987 per Damian Randell (Ran- 
dell, 1989). Les publicacions del Projecte de Xarxa Educativa (Lacey i Williams, 
1988; Abraham, Lacey i Williams, 1990) exploren l'economia política dels temes 
medioambientals i de l'educació, i tant la Xarxa com la revista es proporcionen for- 
mes molt valuoses de recolzament mutu en un moment en qub l'educació a Angla- 
terra i al País de Gal.les coneix una reestructuració radical. 

Un punt central en la reestructuració educativa del govern de la senyora Thatcher, 
juntament amb altres condicions de producció, és la introducció d'un currículum 
nacional. Aquest curriculum esth principalment dissenyat per establir uns crobjec- 
tius d'assoliment~~ que permetran el control del rendiment de les escoles i encorat- 
jaran l'increment de la competbncia entre elles. Juntament amb altres actuacions, 
aixb assegurara que l'escolarització per a rics i pobres esdevingui diferenciada i 
que, mentre s'assegura el subministrament futur de tecnbcrates, la majoria es quedi 
amb unes aportacions redui'des per part de l'estat (Simon, 1987; Jones, 1989). El 
curriculum nacional elimina els continguts dels programes del control local 
democratic, reespecialitza mestres i altres treballadors i exclou molt del que és 
actualment progressista i té un potencial emancipador. Restringeix les assignatures 
socials a interpretacions molt particulars de la geografia i la historia; reforqa una 
visió instrumental de l'educació que encara erosiona més l'esperit liberal establert 
en els anys de postguerra, i intenta relegar temes cros-curriculars, com ara l'educa- 
cio ambiental, a un estatus menor. 

Malgrat aquests aspectes, la introducció del currículum nacional no s'ha dut a ter- 
me sense contradiccions. Amb les presses per introduir la reforma, els membres del 
Gabinet no han estat capaGos de controlar del tot les comissions establertes per fer 
les propostes de les matbries troncals i bisiques i els temes cros-cuniculars. Així, 
alguns elements de l'educació emancipadora han sobreviscut i algunes de les pro- 
postes deixen espai per a l'educació per al medi ambient. El curriculum nacional de 
cihcies, per exemple, té un ((objectiu d'assoliment)) en l'ambit d'influbncies huma- 
nes sobre la Terra, i aixb, a nivell tecnologic, encoratja els alumnes a dissenyar pro- 
ductes socialment útils. Les propostes en comissió referents a la geografia varen ser 
molt criticades pel seu conservadorisme (Machon i Huckle, 1990), pero adhuc en la 
seva forma d'esborrany, un ctobjectiu d'assoliment)) en geografia medioambiental 
permet algun tipus de consideració crítica sobre les qüestions ambientals. 

La reestructuració de l'educació acomesa pel govern britbic també té lloc en un 
context polític més ampli. El desig de la senyora Thatcher d'aparbixer com a ((ver- 



da)), es creu que ha accelerat la publicació eventual d'un article de discussió sobre 
educació ambiental a les escoles; article preparat per l'inspector d'escoles en el 
Departament de Ciencia i Educació (DES, 1989). Probablement l'article ha estat 
corregit amb molta cura, pero tot i així encara urgeix que es considerin els temes 
medioambientals controvertibles i promou la participació dels alumnes en l'acció 
medioambiental. Més enlla de la Gran Bretanya, hi ha altres pressions que demanen 
una major atenció a la protecció i a l'educació medioambiental. La crida de la CEE 
per a l'educació ambiental esta esdevenint cada cop més insistent, i el Programa de 
la UNESCO i la UNEP, International Strategy for Environmental Education and 
Training for the 1990s, aparentment requereix una quantitat significativa d'educa- 
cio per al medi (Annex 2). 

EL PAPER DE LA GEOGRAFIA 

Com suggereix 1'Annex 1, la geografia té un paper clau en l'educació per al medi 
ambient, tant si s'ensenya per materies diferents com si es fa d'una forma integra- 
da. La tradició ambientalista o de l'ecologia humana ha estat sempre forta dins de 
la disciplina i recentment s'ha revifat (Goudie, 198 1; Simons, 1989; Trudgill, 
1990). Alguns autors han emprat geografia física i geografia humana (Lgusg, 1983; 
Johnston, 1989), la qual cosa comenGa a posar remei a la llarga desconsideració de 
les interaccions entre natura i societat per part de les cibncies socials. L'economia 
política de temes relacionats amb desenvolupament i medi ambient se situa en un 
lloc central d'un nombre creixent de textos (Blaikie i Brookfield, 1987; Hecht i 
Cockburn, 1989), i els gedgrafs destaquen entre els científics socials que escriuen 
sobre política medioambiental (O'Riordan, 1981; Lowe i Goyder, 1983; Blowers, 
1984). 

Com els seus col.legues universitaris, els professors de geografia a les escoles 
també comprenen d'una manera creixent els objectius de l'educació per al medi 
ambient. A l'ensenyament secundari, llibres de text com Geography Today (Clam- 
mer et al., 1987) i Issues in Geography (Hopkin i Morris, 1987) introdueixen les 
idees critiques, com també ho fa el principal projecte de desenvolupament curricu- 
lar Geography 16-19 (Nash, Rawling i Hart, 1987). Aquestes publicacions no res- 
ten lliures de forts elements d'una ideologia liberal i tecnocbntrica. Tanmateix, i 
igualment com alguns dels examens més populars per als de setze anys, representen 
una millora substancial pel que fa a l'educació ambiental. La introducció integrada 
de les humanitats en algunes escoles també inclou elements més explícits d'econo- 
mia i política, juntament amb geografia, ja que el govern insisteix que les escoles 
facin més per desenvolupar la conscienciació economica dels alumnes. Relativa- 



ment poca de l'educació política i economica que en resulta és emancipadora, perd 
la que ho és millora sovint la capacitat dels alumnes per entendre i transformar el 
seu medi ambient. 

Després d'haver identificat algunes de les raons per a l'optimisme en relació amb 
la geografia escolar i amb l'educació ambiental a la Gran Bretanya, cal dir també 
que la major part del que s'ensenya es troba profundament imbricat en els marcs 
tecnics y hermenkutics (Giroux, 1983). Es pretén   domesticar^^ més que enfortir els 
alumnes, amb la qual cosa es crea un clima de resistkncia que els mestres han de 
vencer abans que puguin comprometre els alumnes en l'educació per al medi 
ambient. 

Alertar els joves professors de geografia sobre el potencial de l'educació per al 
medi ambient i les barreres a les quals s'enfronta forma part del treball dels profes- 
sors de geografia que s'encarreguen de la seva formació. Hem de fer comprendre 
als mestres els components resumits a 1'Annex 1 i desenvolupar la seva aptitud per 
saber situar-10s dins els marcs curriculars escaients. Hem de treballar amb ells en 
l'adaptació de l'educació per al medi ambient a les necessitats d'escoles i grups 
locals específics, i, mitjanqant aquesta recerca d'acció (Robottom, 1987), ajudar-10s 
a reduir la separació entre teoria i realitat. Mentre que cal encoratjar-10s perque 
siguin realistes en relació amb els guanys ara possibles en moltes situacions, tam- 
bé els hem d'ajudar perqut reconeguin les contradiccions destacades en el present 
article i les situacions on es poden produir avenqos substancials en el futur prbxim. 

Com a professors de geografia tenim un treball a fer valuós i significatiu. La nos- 
tra disciplina esdevingué establerta a escoles i universitats per tal de facilitar 
l'expansió del capitalisme industrial i el desenvolupament de l'economia global. En 
una epoca en que el sistema mundial que ha resultat de tot aixb s'enfronta a la crisi 
ecoldgica, podem aportar la nostra part assegurant que la crisi es resol mitjanqant 
formes que escampin la justícia, la democracia i la pau. 

' 



EDUCACIO PER A LA SOSTENIBILITAT 

ANNEX 1 

Els nou components de l'educació 
per al medi ambient 

1. Coneixement del medi natural i del seu potencial per a 1'6s huma 

L'educació ambiental s'ha de basar en un coneixement dels sistemes ecologics principals, 
dels processos que els sostenen i de la seva vulnerabilitat a la modificació humana. Les cikn- 
cies i la geografia han de desenvolupar els coneixements apropiats i, juntament amb les 
humanitats, han de proporcionar un sentiment de meravella i de respecte per la natura. 

2. Una comprensió tebrica i practica de la tecnologia apropiada 

Les lliqons sobre ciencia i manualitats, sobre disseny i tecnologia, han de considerar el 
desenvolupament tecnolbgic en el si de societats diferents i el seu impacte en la natura i 
el medi ambient. Els alumnes han de desenvolupar una comprensió teorica i practica de 
les tecnologies apropiades. 

3. Un sentit de la histbria i un coneixement de l'impacte de formacions socials 
en canvi sobre el món natural 

L'estudi de la historia medioambiental ha de desenvolupar la comprensió per part dels 
alumnes de les formacions socials en canvi i el seu ús de la natura. Els alumnes han de com- 
prendre com la transformació de la natura permet el desenvolupament social; com els 
entorns humans són constru'its socialment i com les relacions socials influeixen en les rela- 
cions ambientals. Han d'ésser capaqos de reconkixer l'evidkncia dels processos i les estruc- 
tures socials en el paisatge i en les explicacions de problemes ambientals. 

Des del moment en quk una vasta majoria de les societats es troben actualment integrades 
en un sistema mundial únic, els alumnes han de desenvolupar una comprensió basica de la 
historia i la naturalesa de la societat global. Han d'ésser capaqos de relacionar qüestions 
ambientals amb el procés de desenvolupament combinat i desigual que va formant aquesta 
societat i reconkixer els impactes més importants dels intents recents per resoldre les crisis 
economiques i ecolbgiques relacionades amb la societat global. 

4. Una conscienciació dels conflictes de classe i dels moviments socials 

Les materies de ciencies socials han de conscienciar els alumnes del fet que els costos i els 
beneficis derivats de l'ús de la natura són compartits desigualment en la majoria de les socie- 
tats. Les lliqons han de centrar-se en les lluites del moviment obrer i del moviment ecologista 
per mitigar l'explotació economica, per protegir la salut i la seguretat de les persones, i per 
millorar el seu benestar ambiental. 

Els alumnes han d'estudiar un conjunt de temes de desenvolupament i medi ambient en 
diferents llocs del món, que iblustrin les característiques de les polítiques medioambientals 
en societats localitzades diversament dins del sistema mundial. En aquests estudis s'ha 
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d'avaluar críticament el treball dels grups locals i ecologistes, unint programes per al desen- 
volupament sostenible amb lluites per estendre la democracia. 

5. Cultura política 

Ja que 1'Estat és l'arbitre principal en les disputes sobre l'ús social de la natura, l'educació 
política ha de desenvolupar la cultura política dels alumnes de tal manera que siguin capagos 
d'entendre i participar en la política del medi ambient. Coneixements, aptituds i actituds 
apropiades s'han de desenvolupar mitjangant una aplicació real o simulada en temes de 
desenvolupament i medi ambient a totes les escales, de la local a la global. S'ha de posar una 
atenció apropiada a l'ús social de la natura i a la política medioambiental en el si de societats 
diferents a la que pertanyen els alumnes (vegeu el punt 4). 

6. Una conscienciació de futurs socials i ambientals alternatius i de les estratkgies 
poiítiques mitjanqant les quals aquests futurs esdevindran realitzables 

L'educació social ha d'encoratjar els alumnes a considerar un ambit de futurs medioam- 
bientals i socials, i les ideologies i utopies que aquests futurs reflecteixen. Han de reconkixer 
la necessitat del desenvolupament sostenible i les contradiccions que aquest desenvolupa- 
ment fa sorgir dins de l'actual sistema mundial. El desig i la practica del socialisme verd s'ha 
d'explorar juntament amb altres opcions. 

7. Una comprensió de la ideologia i del consumisme 

Els estudis sobre els mitjans de comunicació han d'ajudar els alumnes a interpretar les 
imatges, les creences i els valors de la natura i el medi ambient transmesos per la cultura 
popular. Els alumnes han de desenvolupar una comprensió basica de les principals ideolo- 
gies i utopies ambientals (vegeu els punts 5 i 6) i una capacitat per detectar i tractar amb biai- 
xos les noticies que apareixen als mitjans de comunicació. També se'ls ha d'ajudar perque 
entenguin la política del consumisme i els límits del consumisme verd. 

8. participació en temes reals 

S'ha d'encoratjar els alumnes perqui: identifiquin per ells mateixos maneres practiques 
mitjangant les quals puguin treballar per a una relació més sostenible amb el món natural. En 
teoria, les escoles haurien d'estar plenament integrades dins la vida comunitaria i participar 
en projectes que promoguessin la sostenibilitat, tant a nivell local com a nivell global. 

9. Provisionalitat i optimisme 

L'educació ambiental ha d'evitar l'adoctrinament i al mateix temps introduir els alumnes 
en un vast nombre de temes i idees. Si bé els mestres han d'estar compromesos amb la justí- 
cia, la racionalitat i la democracia més que amb una forma de neutralitat que deixi intocables 
poders i privilegis actuals, també han de protegir els alumnes dels nostres poders de persua- 
sió i conrear la provisionalitat i un escepticisme constructiu. 

Si no es vol aclaparar els alumnes amb els problemes del món, els mestres han d'ensenyar 
també amb un esperit optimista. Han d'incloure al currículum histories exitoses de desenvo- 
lupament i medi ambient i desenvolupar una conscienciac~ó sobre fonts d'esperanqa en un 
món on tecnologies noves i apropiades ofereixen ara l'alliberament per a tothom. 
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ANNEX 2 

Els objectius de l'educació ambiental 

L'educació ambiental ha de: 

1. Considerar el medi ambient en la seva totalitat -natural i constniit, tecnolbgic i social 
(econbmic, polític, histbrico-cultural, moral i estttic). 

2. &ser un procés continu per a tota la vida, comengant al nivell de pre-escolar i conti- 
nuanten tots els estadis educatius formals i no-formals. 

3. Esser interdisciplinaria en el seu enfocament i basar-se en el contingut específic de cada 
materia a l'hora de possibilitar una perspectiva holística i equilibrada. 

4. Examinar els principals temes medioambientals des dels punts de vista local, nacional, 
regional i internacional, de tal manera que els estudiants rebin perspectives de condicions 
ambientals d'altres arees geografiques. 

5. Centrar-se en situacions medioambientals actuals i potencials tenint en compte la pers- 
pectiva historica. 

6. Promoure la validesa i la necessitat de la cooperació local, nacional i internacional en la 
prevenció i solució de problemes medioambientals. 

7. Considerar explícitament els aspectes ambientals en els plans de desenvolupament i 
creixement. 

8. Permetre als qui aprenen que tinguin el seu paper en la planificació de les experitncies 
d'aprenentatge i donar una oportunitat per prendre decisions i acceptar-ne les conseqiitncies. 

9. Relacionar la sensibilitat, el coneixement, la resolució de problemes, les aptituds i els 
valors ambientals en funció de cada edat, perb posant un emfasi especial en la sensibilitat 
ambiental dins la prbpia comunitat de l'alumne durant els primers anys. 

10. Ajudar els qui aprenen a descobrir els símptomes i les causes reals dels problemes 
ambientals. 

11. Posar tmfasi en la complexitat dels problemes medioambientals i en la necessitat de 
desenvolupar un pensament critic i una capacitat per resoldre problemes. 

12. Emprar diversos mitjans d'aprenentatge i una amplia gamma d'enfocaments educatius 
per ensenyar-aprendre sobre i del medi ambient, amb un component apropiat d'activitats 
practiques i experibncies de primera ma. 
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