
 

 

UM ESTUDO SOBRE A PRÁXIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A PESQUISA-AÇÃO-
PARTICIPATIVA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Marília Freitas de Campos Tozoni-Reis – UNESP 
 
 
 
Introdução 

Para contribuir na construção de um campo teórico-metodológico para o 

desenvolvimento e consolidação da formação de educadores em educação ambiental, 

contribuindo também para a consolidação teórico-metodológica da reestruturação política 

das atividades de formação como instrumento de produção e apropriação social e 

democrática dos conhecimentos na construção de uma sociedade mais justa e democrática, 

pensemos na formação de educadores ambientais sob a metodologia da pesquisa-ação-

participativa. 

Essa metodologia abriga-se nas pesquisas participantes que vêm se consolidando 

como metodologia de pesquisa – de ensino, e, portanto, de formação - em educação 

ambiental, exigindo estudos e avaliação sobre a própria metodologia. Alguns temas para 

estudo desta metodologia são particularmente relevantes. Vemos que na pós-graduação há 

necessidade de adequar um processo dinâmico, complexo, com “vida própria”, às 

exigências formais de tempo de conclusão dos trabalhos acadêmicos. Na educação 

ambiental na comunidade, importante espaço de formação de educadores, identificamos 

mais um tema de estudo: a expectativa dos sujeitos-parceiros quanto ao papel de 

pesquisadores-comunitários assim como a expectativa dos sujeitos-parceiros quanto ao 

papel dos pesquisadores-proponentes. Por outro lado, a permanência dos pesquisadores-

parceiros, individualmente, nos grupos formados para os processos investigativos-

educativos também precisa ser especificamente estudado. Apresento aqui os resultados de 

um estudo que destacou a articulação entre a pesquisa (produção de conhecimentos) e a 

ação (ação educativa) para reflexão. 

 Se a articulação entre a pesquisa e a ação, entre o conhecimento que dá sentido de 

compreensão à ação e que é construído pela ação, vejo essa articulação como ponto central 

da pesquisa-ação-participativa ao ponto de definir o problema de pesquisa: “Compreensão 

filosófico-política da pesquisa-ação-participativa em educação ambiental”. 
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 A educação e a educação ambiental, assim como a pesquisa-ação-participativa, 

discutidas neste artigo têm o apoio das categorias de análise e interpretação da realidade do 

Método Materialista Histórico Dialético, que fundamenta teórica e metodologicamente, o 

pensamento marxista. Iniciemos pela importância das categorias de totalidade, 

concreticidade, historicidade e contraditoriedade na compreensão e na ação objetiva dos 

processos educativos analisados nesta perspectiva teórica. É preciso também destacar que 

estas categorias somente têm sentido para essas análises se forem compreendidas 

dialeticamente: é o movimento do pensamento - o movimento dialético - que dá forma à 

compreensão dos processos educativos. Saviani (2007) explicita este movimento como um 

caminho teórico-metodológico para a superação do senso comum educativo pela 

consciência filosófica. 

 Esse movimento dialético do pensamento é a busca do conceito de concreto: 

conhecer a realidade concreta. Concreto, como categoria do pensamento marxista, é muito 

mais do que a realidade assim como ela se apresenta, a realidade concreta implica em uma 

realidade plenamente compreendida: refletida, pensada. O princípio da contradição 

(dialética) indica que para pensar a realidade é possível aceitar a contradição, caminhar por 

ela e apreender o que dela é essencial. Movimentar o pensamento é refletir sobre a 

realidade: partir do empírico (a realidade dada, o real aparente, o objeto assim como se 

apresenta à primeira vista) e pelas abstrações (elaborações do pensamento, reflexões, 

teoria) chegar ao concreto (compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, 

concreto pensado). Assim, a diferença entre o empírico (real aparente) e o concreto (real 

pensado) são as abstrações (reflexões) do pensamento. Desta forma, a compreensão da 

realidade concreta como objetivo do processo de compreensão crítica da realidade não se 

refere a uma qualidade dada da realidade social, mas refere-se a um processo de 

compreensão, onde o empírico (a realidade aparente) é o ponto de partida e o concreto (a 

realidade plenamente compreendida) é o ponto de chegada. 

O pensamento marxista traz um Método, um caminho metodológico para a 

interpretação da realidade, da realidade histórica e social, portanto, da realidade ambiental e 

educacional. Isso implica em movimentar o pensamento (dialético e contraditório) de forma 

ampla e complexa (totalidade e concreticidade) para compreender plenamente os 

fenômenos e os problemas em análise. A realidade social – e sua relação com a natureza - é 
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dialética, é dinâmica e contraditória, portanto, uma filosofia capaz de captar essa 

dinamicidade e contraditoriedade pode contribuir para compreendê-la de forma mais 

concreta no sentido de sua transformação. 

O Método Materialista, Histórico e Dialético de Marx e Engels dá ao pensamento 

filosófico um caráter dialético, materialista e histórico, mas principalmente um caráter 

prático e transformador. A dialética é compreendida como a lógica do movimento do 

pensamento, a materialidade é a compreensão de que os homens se organizam em 

sociedade para a produção e a reprodução da vida e a historicidade se expressa pela 

compreensão de que os homens vêm se organizando diferentemente através dos tempos. 

 O Método Materialista Histórico Dialético como método de interpretação da 

realidade traz um instrumental teórico e metodológico para o estudo do problema 

enunciado. No entanto, é preciso também explicitar a qual educação ambiental estamos nos 

referindo. 

 Sabemos que existem diferentes posições sobre a educação ambiental que 

queremos. No mundo acadêmico e, de certa forma, na discussão de políticas públicas para a 

educação ambiental, a educação ambiental crítica vem se consolidando como principal 

tendência, mas é preciso compreender o que significa educação ambiental crítica. 

O pensamento marxista traz categorias de análise “que permitem pensar a educação 

indissociável do processo de transformação social e de realização do sujeito em sociedade e 

no mundo, do cidadão planetário” (LOUREIRO, 2004, p. 112). Assim, a análise da 

pesquisa-ação-participativa na educação ambiental, compreendida como crítica e 

qualificada como transformadora, que elegeu como tema de investigação a 

indissociabilidade entre a produção de conhecimentos e a ação educativa, exigiu a definição 

de outros elementos metodológicos para estudo do problema de pesquisa formulado: “o 

estudo do conceito de práxis como fundamento da pesquisa-ação-participativa em educação 

ambiental”. Isso exigiu a definição de objetivos mais detalhados: analisar o conceito de 

práxis no pensamento “marxista”; aprofundar a compreensão da educação ambiental como 

crítica transformadora; aprofundar a compreensão dos princípios teórico-metodológicos da 

pesquisa-ação-participativa. 

Com relação aos aspectos práticos-instrumentais da metodologia da pesquisa, defini 

como modalidade a pesquisa teórica e para coleta de dados a fonte bibliográfica. Isso 
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implicou na seleção de textos para leitura, análise e interpretação. Os resultados do estudo, 

analisados à luz do Método aqui referido, estão resumidamente apresentados neste artigo. 

 

A práxis como fundamento da pesquisa-ação-participativa em educação ambiental 

A articulação radical entre a teoria e a prática educativa ambiental, sugere, em 

primeiro lugar, a superação do reducionismo com que muitas ações educativas ambientais 

tratam essa relação, por um lado supervalorizando a prática em detrimento da teoria ou 

considerando-a como prática educativa imediata, ou, por outro, a supervalorização da teoria 

em detrimento da prática. Para a superação destes reducionismos, o estudo que originou 

este artigo problematizou o conceito de práxis. Isto é, para a compreensão da pesquisa-

ação-participativa em educação ambiental como prática de investigação e de ação educativa 

– ação-reflexão-ação -, que tem a prática social como ponto de partida e de chegada, foi 

possível identificar a relação teoria e prática - compreendida aqui como práxis - como 

elemento central. 

 O pensamento marxista considerado como referencial de interpretação da realidade 

é, ele próprio, uma “filosofia da práxis” (VÁSQUEZ, 1968; KONDER, 1992), como lhe 

chamou Gramsci. È neste sentido que é uma das mais importantes contribuições para a 

interpretação do mundo atual: uma filosofia que se propõe a transformar o mundo, e não 

apenas a interpretá-lo, que parte de um conceito prático de homem, ser ativo e criador, que, 

ao mesmo tempo que transforma o mundo pela ação material que exerce sobre esse, 

transforma-se a si mesmo. Um conceito de prática radicalmente diferente deste conceito no 

pragmatismo e no empirismo. 

 Práxis, do grego, segundo Vásquez (1968) designa “ação”, um conceito filosófico 

da atividade prática. “Práxis, em grego antigo, significa ação para levar a cabo algo, mas 

uma ação que tem seu fim em si mesma e que não cria ou produz um objeto alheio ao 

agente ou a sua atividade” (p. 5). O autor preocupa-se em designar práxis como atividade 

humana que produz objetos, mas sem o caráter utilitário que porventura possa ter esta 

produção de objetos. 

 Konder (1992) também analisa a origem e a trajetória histórica do termo práxis da 

antiguidade até Marx. Sua origem é identificada na Grécia antiga, a palavra práxis era 

muito usada por Aristóteles, mas não era muito precisa: opunha-se a poiésis (atividade 
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produtiva) e a theoria (a busca da verdade). A oposição teoria-prática e ação-contemplação 

tem sido, desde então, um tema sobre o qual se dedicaram os filósofos. Na trajetória do 

conceito de práxis, é o renascimento com a consolidação das cidades que exigia a reflexão 

sobre o papel da ação o seu grande momento. O importante aqui, segundo as análises do 

autor, é compreender como, nos diferentes momentos históricos, enfatizou-se um ou outro 

pólo da relação entre teoria e prática. Em Nova Atlântica, de Bacon, encontramos a 

valorização da ciência prática em detrimento da especulação. Na Riqueza das Nações, 

Adam Smith super-valoriza a atividade produtiva e expressa a preferência pela prática em 

detrimento da práxis (atividade política). No ideário burguês, a ideologia do trabalho 

expressava esta tendência. 

Nos horizontes burgueses da cultura liberal, era impossível realizar a síntese dos dois 
movimentos. A ideologia dominante implicava a convicção de que a práxis, como exercício 
consciente e responsável da cidadania, só podia ser privilégio de uma elite bem preparada, 
integrada por homens empreendedores (os empresários), proprietários de bens asseguradores 
da sua independência, criaturas capazes de votar de acordo com os ditames das suas 
consciências, que dispunham de meios para repelir quaisquer pressões externas. (KONDER, 
1992, p. 103). 
 

 Foi neste contexto que Marx dedicou-se ao estudo da práxis a partir dos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844. Diferenciando a atividade propriamente 

humana como objeto da vontade e da consciência, afirmava que o ser humano faz escolhas, 

toma iniciativas, assume riscos. O ser genérico humano já não é completamente definido 

pela natureza, mas ao contrário, pelo trabalho: atividade vital, intencional. 

 É na original concepção de homem, onde o trabalho aparece como atividade vital, 

que podemos identificar a origem do conceito de práxis em Marx. Essa concepção original, 

iniciada nos Manuscritos, está presente também na concepção mais amadurecida em O 

Capital, onde o trabalho permanece como a atividade vital, de autocriação. Foi na 

Contribuição à crítica da economia política, com a contribuição do conceito de “mais 

valia” que Marx aprofundou a concepção de trabalho como autocriação (iniciada nos 

Manuscritos) e a concepção de práxis (nas Teses sobre Feuerbach) como “força de 

trabalho”. 

 Vásquez (1968) considera que a concepção de práxis em Marx emerge, com mais 

força nas “Teses sobre Feuerbach”, e que se aprofunda em toda sua obra. Para esse autor a 
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práxis é categoria central do pensamento marxista, como atividade material humana que 

transforma o mundo natural e social. Muitos dos pensadores marxistas indicam as Teses 

como texto fundamental para a compreensão do conceito de práxis, em especial as Teses I, 

II e XI. Konder (1992) também destaca as “Teses” para a compreensão do conceito de 

práxis. Neste estudo sobre o legado do pensamento de Marx para a atualidade, esse autor 

afirma que é a “filosofia da práxis” que pode ser tomada como referencia para a 

compreensão da realidade atual. 

 A “filosofia da práxis”, portanto, é o próprio pensamento de Marx, o próprio 

“marxismo”, ou ainda, o próprio materialismo histórico dialético, embora “filosofia da 

prática” seja uma idéia inconcebível para o pensamento lógico formal. É importante 

destacar que muito mais do que a prática como fundamento do conhecimento ou o 

conhecimento como fundamento da prática, a práxis não é prática humana no sentido 

pragmático assim como não é uma abstração. Nesse sentido, as expressões “filosofia da 

práxis” ou “filosofia da prática”, revelam a superação do idealismo e do materialismo 

anterior a Marx. Práxis ou prática, no sentido marxista, é a possibilidade concreta de ação 

humana plena (VÁSQUEZ, 1968). 

 Todas essas expressões - práxis, filosofia da práxis, prática, filosofia da prática ou 

teoria da prática – revelam a mais radical, original e completa formulação sobre a unidade 

teoria e prática. Essa unidade é tratada por Marx como um problema das relações entre o 

pensamento e a ação. Segundo Vásquez (1968), Marx considerava que a filosofia não 

poderia ser um instrumento para justificar a realidade no sentido de sua manutenção, mas 

não poderia ser também um simples instrumento de crítica a essa realidade. A filosofia se 

realiza pela práxis: é a transformação da filosofia em prática e da prática em filosofia, isto 

é, a teoria torna-se prática e a prática torna-se teoria. Esse é o sentido da mais forte das 

Teses: “Os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente; trata-

se porém de modificá-lo” (MARX, 1963). 

 Como unidade da teoria e prática, podemos afirmar que a práxis supera a relação 

direta entre elas. No entanto, sua compreensão somente é possível na “lógica dialética” e no 

“conceito de concreto”. A dialética de Marx é possibilidade teórica (instrumento lógico) de 

interpretação da realidade. A compreensão da realidade exige a exploração de muitos 

elementos que a envolve e, portanto, necessita de um processo de reflexão intencional, que 
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supere a dualidade da lógica formal pelo movimento do pensamento, não mais numa única 

direção, mas em várias direções, exigindo a compreensão da totalidade. 

 Lembremos como Marx & Engels (1979) propuseram superar, colocando de cabeça 

para baixo, a dialética hegleriana idealista inserindo-lhe materialidade e historicidade. Se 

para compreender a realidade é preciso captar da forma mais completa possível as conexões 

e articulações entre os fenômenos estudados, é preciso partir do pressuposto de que as 

relações sociais estão em permanente movimento e são contraditórias. Este é o principal 

sentido da superação da lógica formal, que não aceita a contradição na interpretação dos 

fenômenos, sejam naturais ou sociais. Isso significa que o método materialista histórico 

dialético caracteriza-se pelo movimento do pensamento pela materialidade histórica da vida 

dos homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movimento do pensamento) as 

leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens através da história. Temos 

aqui a chave para a compreensão do concreto: partir do empírico (a realidade imediata, o 

real aparente, a “prática”) e movimentar o pensamento pela reflexão dialética (abstrações, 

elaborações do pensamento, teoria) para alcançar o concreto (interpretação elaborada, 

compreensão do essencial), a realidade concreta (pensada). É esse conceito de concreto que 

está presente na afirmação de que o sujeito que age no mundo pelo trabalho. 

Compreendida a práxis desta forma, avancemos na compreensão da pesquisa-ação-

participativa em educação ambiental, na superação da dicotomia da relação entre a teoria e 

a prática. A educação ambiental é educação, é ação política. Essa idéia é há muito tempo 

aceita pelas ciências da educação e pelas ciências humanas e sociais de forma geral, pelos 

educadores e pelos educandos. No entanto, considero ainda pertinente explicitar as razões 

teóricas e práticas pelas quais a educação é um ato político quando se trata da educação 

ambiental. Para isso, recorremos ao caráter intencional da ação humana no mundo (MARX, 

1993), pois sem essa intencionalidade o “ser humano” não vem a ser humano. Como ação 

intencional, esse processo não é neutro. Se não é neutro implica em escolhas, se implica em 

escolhas - na prática social numa sociedade contraditória - se configura como ação política. 

A educação ambiental é atividade da prática social eminentemente política, o que não quer 

dizer necessariamente críticas e transformadoras, podendo ser também não-críticas ou 

críticas reprodutoras (SAVIANI, 2008). A educação ambiental crítica situa-se no horizonte 

da ação política da educação, e, quando tem como perspectiva de ação a transformação - a 



 

 

8 

transformação social – o processo educativo é orientado para a transformação da realidade, 

social e ambiental, transformação de uma realidade ambientalmente predatória e 

socialmente injusta e desigual em uma sociedade sustentável, é educação ambiental crítica 

e transformadora. Se a educação crítica e transformadora tem como perspectiva de 

transformação as relações sociais e as relações das sociedades com a natureza, é importante 

destacar a limitação de seus objetivos transformadores: não se trata de, pela educação, 

transformar – de forma direta e imediata - as relações sócio-ambientais historicamente 

definidas pelas sociedades modernas no modo capitalista de produção. 

Insisto em afirmar que a educação transformadora não transforma diretamente a 

realidade sócio-ambiental porque a transformação dessa realidade se dá na prática social. 

Na prática social, mas com os instrumentos teórico-práticos de compreensão da realidade 

que o processo educativo, transformador, permite, realizando-se, portanto, como práxis. 

Tem sido muito presente na educação ambiental a idéia de que ela realiza um processo de 

conscientização. Esse processo diz respeito à filosofia da práxis, pois o processo de 

conscientização na perspectiva transformadora implica em conhecer, no sentido de 

compreender, a realidade sócio-ambiental na qual agimos, tanto prática quanto 

teoricamente. Isso significa dizer que nossa ação no mundo é ação prática e teórica, 

portanto, quanto maior nossa apropriação da prática pela teoria e da teoria pela prática, 

maior será nossa apropriação da realidade contraditória para transformá-la. Trata-se, 

portanto, de colocar a transformação da realidade em sua compreensão mais concreta, em 

suas dimensões naturais e sociais, não como possibilidade imediata do processo educativo, 

mas como princípio educativo. A educação ambiental, nessa perspectiva crítica e 

transformadora, traz, para o processo de formação humana, as reflexões sobre as formas 

predatórias das relações sociais e ambientais com o objetivo de instrumentalizar os sujeitos 

sociais, autônomos e emancipados para enfrentarem, na prática social, em forma de ação 

política e social – em sentido pleno - os grupos hegemônicos interessados na manutenção 

dessas relações. 

 Esses diferentes posicionamentos da educação ambiental foram sintetizados em 

alguns grandes grupos (TOZONI-REIS, 2007): a educação ambiental como promotora das 

mudanças de comportamentos ambientalmente inadequados – disciplinatória e moralista -; 

a educação ambiental para a sensibilização ambiental – ingênua e imobilista; a educação 
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ambiental centrada na ação para a diminuição dos efeitos predatórios das relações dos 

sujeitos com a natureza – ativista e imediatista; a educação ambiental centrada na 

transmissão de conhecimentos técnico-científicos sobre os processos ambientais - 

racionalista e instrumental; e a educação ambiental como um processo político, crítico e 

transformador, para a construção de sociedades sustentáveis do ponto de vista ambiental e 

social - a educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória. 

Cada uma dessas abordagens tem diferentes referenciais epistemológicos, 

filosófico-políticos e pedagógicos como orientadores das práticas educativas, assim como a 

educação ambiental crítica. Isso é, além do princípio geral de que a educação ambiental 

crítica pode ser reprodutora das relações sócio-ambientais - assim como pode ser 

transformadora -, as análises sobre a produção teórica dos principais autores que vem 

contribuindo para as reflexões da educação ambiental crítica no Brasil permitiram 

aprofundar essa questão no estudo que originou este artigo: como e por que a chamada 

educação ambiental crítica é crítica? 

Situando seu surgimento no contexto histórico da modernidade quando os 

problemas ambientais se evidenciaram, em especial na década de setenta do Século XX, a 

educação ambiental se consolidou no Brasil nos anos noventa. Desde então, convivemos 

com sua diversidade conceitual. A institucionalização da educação ambiental – criação do 

Ministério do Meio Ambiente e sua responsabilidade com as políticas públicas de educação 

ambiental, a criação do Núcleo de educação ambiental no IBAMA e, na seqüência, a 

escolha do tema ambiental como um dos temas transversais dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – chegou também ao ensino superior através das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Tudo isso, então, promoveu o amadurecimento conceitual da educação ambiental 

permitindo, no debate com diferentes autores que se dedicam a seu estudo, avançarmos na 

sua dimensão crítica e transformadora. 

Para uma epistemologia da educação ambiental nesta perspectiva, a crítica ao 

cartesianismo e, de certa forma, ao holismo, é um consenso teórico entre alguns os autores 

(GRUN, 1996, 2007; CARVALHO, 2002, 2004; REIGOTA, 1999a, 1999b, 2003; 

GUIMARÃES, 1995, 2000, 2004; LOUREIRO, 2003, 2004). A educação ambiental 

conduz à consideração dos processos sócio-ambientais como processos complexos, 

dinâmicos, intencionais e históricos. Caminhando pela hermenêutica, pela teoria das 
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representações sociais, pela teoria da complexidade ou pela teoria “marxista”, esses 

diferentes autores contribuem para definir a reflexão e a prática educativa ambiental muito 

mais como uma filosofia, um princípio educativo, do que um conteúdo específico, 

pragmático, na educação escolarizada ou em outros espaços educativos. Trata-se, portanto, 

da tematização do ambiente na prática educativa. A prática educativa ambiental, nesta 

abordagem, é reflexão teórico-prática para a compreensão das relações das sociedades com 

a natureza, e preocupa-se, fundamentalmente, em promover o processo de conscientização 

dessas relações em busca de uma prática transformadora das relações sócio-ambientais. 

Compreendendo o ambiente como categoria social, “conteúdo” específico da prática 

educativa ambiental, temos que nele reconhecer as tensões que explicitam os conflitos e as 

contradições entre diferentes grupos e suas formas de relacionar-se com a natureza. Essa 

tarefa histórico e política da educação ambiental pode buscar na filosofia da práxis 

fundamentado o processo educativo a que se refere. Considerada dessa maneira, a educação 

ambiental é, portanto, uma forma específica de práxis. 

Se as análises empreendidas sobre a educação ambiental crítica e transformadora, 

concluem por considerá-la uma forma específica de práxis, preocupei-me também em 

analisar a metodologia da pesquisa-ação-participativa e seu potencial investigativo e 

educativo ambiental à luz da práxis. A pesquisa, como forma concreta da produção do 

conhecimento, do “fazer ciência” não é uma tarefa que exige uma ruptura com o mundo 

real, com as práticas sociais. Ao contrário, está inserida no mundo real, nas relações sociais. 

Esse “fazer ciência” vêm buscando a superação dos paradigmas tradicionais da ciência 

moderna (SANTOS, 1989; entre muitos outros). 

 Conhecida por diferentes termos - pesquisa-ação, pesquisa participante, pesquisa 

participativa, pesquisa prática – a pesquisa-ação-participativa é, de certo modo, 

desvalorizada no mundo acadêmico e científico. Essa desvalorização é resultado, por um 

lado, de equívocos cometidos nas atividades de pesquisa com essa metodologia e, por outro 

lado, pela não compreensão de seu potencial investigativo do ponto de vista acadêmico e 

científico. Consideremos o potencial investigativo da metodologia da pesquisa-ação-

participativa. Esse potencial se expressa pela principal característica da metodologia que 

permite – mais do que permitir, ela exige – a articulação profunda e radical entre a 

produção de conhecimentos e a ação educativa, entre o pensamento e a ação, exige que 
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teoria e prática sejam tratadas como uma só unidade do conhecimento e da ação no mundo. 

Isso significa dizer que a metodologia da pesquisa-ação-participativa refere-se a uma forma 

especial de produção de conhecimentos, comprometida com a ação-intervenção no espaço 

social em que realiza a investigação com vistas à transformação da realidade. No caso da 

pesquisa-ação-participativa em educação ambiental, o aprofundamento da compreensão, 

pela investigação, das relações sócio-ambientais, assim como a compreensão do próprio 

fenômeno educativo ambiental, articula-se à ação social e à ação de educar, isto é, os 

fenômenos sócio-ambiental e educativo são investigados – compreendidos - no próprio 

processo de educar. Isso refere-se, radicalmente, à superação da neutralidade da pesquisa 

científica: o ato investigativo está comprometido, profundamente, com o ato educativo 

crítico, transformador e emancipatório. 

 Pela “filosofia da práxis” podemos superar o antagonismo simplista entre teoria e 

prática: entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, entre a pesquisa e a 

ação educativa, entre o conhecer e o agir, e, entre a objetividade e a intencionalidade da 

ação humana no mundo e, ainda e especialmente como exigência para a transformação da 

realidade. Também naquilo que se refere à formação dos educadores mais diretamente, a 

filosofia da práxis nos permite ir além da superação do antagonismo entre teoria e prática, 

buscar a superação, no ensino superior, do antagonismo - também simplista – entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Isso diz respeito ao caráter político desta intervenção educativa, que exige dessa 

metodologia a participação dos sujeitos envolvidos na produção de conhecimentos e na 

ação-intervenção: se a pesquisa-ação-participativa em educação ambiental refere-se a uma 

ação que tem por objetivo produzir conhecimentos sobre as relações sócio-ambientais e 

sobre os processos educativos ambientais ao mesmo tempo que realiza ações educativas e 

ações ambientais, ambas sociais, é preciso garantir, na pesquisa e na ação, a participação 

radical dos sujeitos. 

 Outra consideração importante em nossas reflexões sobre esta metodologia é a 

produção de conhecimentos sobre a realidade ao mesmo tempo em que ocorre um processo 

educativo participativo para o enfrentamento – transformador - dessa mesma realidade. A 

pesquisa-ação-participativa é um processo de investigação e ação sobre uma determinada 

realidade, realidade concreta da vida dos sujeitos em sociedade. Desta argumentação 
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emerge o caráter coletivo da pesquisa-ação-participativa. Assim, o estudo coletivo da 

realidade concreta da vida cotidiana que é participativo, implica num processo educativo 

coletivo, participativo e emancipador. O grupo de pesquisadores, expressão desse caráter 

coletivo da pesquisa-ação-participativa, é a unidade investigativa e educativa. Novamente 

aqui a neutralidade da ciência é descartada: trata-se de uma ciência política e socialmente 

comprometida, uma modalidade de pesquisa – e ação educativa - voltada, não apenas para o 

conhecimento da realidade, mas para o conhecimento como condição para transformação. 

O desafio da pesquisa-ação-participativa em educação ambiental é pesquisar as relações 

sócio-ambientais, participar das decisões do processo investigativo e educativo que elas 

inserem, ou seja: investigar e refletir, investigar e participar, investigar e educar, investigar, 

refletir e transformar. 

 A pesquisa-ação-participativa em educação ambiental, portanto, tem como 

princípios teórico-metodológicos a participação, o processo coletivo, a conscientização e a 

articulação radical - a unicidade - entre teoria e prática. Assim, esta metodologia de 

pesquisa e de ação educativa ambiental orienta a investigação e a ação sobre os processos 

formativos compreendendo-as (a investigação e a ação) como coletivas, participativas, 

conscientizadoras, emancipatórias, ou seja, como práxis. 

 

Conclusão 

Sob o ponto de vista do problema de pesquisa aqui enunciado - “Compreensão 

filosófico-política da pesquisa-ação-participativa em educação ambiental” – podemos 

afirmar que é a unidade entre o processo de pesquisa e o processo educativo que nos 

interessa compreender. Neste sentido, emerge a idéia da problematização dos temas sócio-

ambientais significativos para os sujeitos envolvidos como base metodológica do processo 

de investigação e do processo de educação. O compartilhamento de conhecimentos que 

implica o processo coletivo, resultante da parceria entre os participantes da ação 

investigativa construída pelos grupos de pesquisadores, não se dá apenas no nível do 

conhecimento existente, mas do conhecimento gerado por esta parceria, conhecimento 

construído coletiva e democraticamente, conhecimento da realidade vivida e conhecimento 

do grupo que vive, conhece, e investiga essa realidade para transformá-la. 
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Então, temos como elementos centrais da pesquisa-ação-participativa em educação 

ambiental a investigação, a ação educativa e a transformação da realidade. Esses três 

elementos, articulados e em equilíbrio, constituem-se no próprio processo de 

conscientização. O caráter político desse processo diz respeito a escolhas e decisões 

coletivas sobre o funcionamento dos pesquisadores parceiros no processo de investigação-

ação e ao próprio conteúdo sócio-ambiental pesquisado. Destaca-se aqui como o processo 

de investigação toma como objeto de estudo os problemas reais, que, identificados, 

merecem reflexões coletivas e participativas, promovendo, assim, na produção de 

conhecimentos sobre a realidade, um processo educativo que rompe, concretamente, com a 

dicotomia entre teoria e prática. Partindo de uma investigação sobre a realidade aparente, os 

parceiros de pesquisa se apropriam, num processo educativo, do conhecimento de sua 

realidade, real e concreta. Dessa forma, as abstrações (teoria) sobre a realidade aparente 

(prática não refletida), permitem sua apropriação concreta (real, pensada).  

Com os objetivos de produzir conhecimentos sócio-ambientais relativos à realidade 

dos grupos sociais excluídos para transformar essa realidade na perspectiva de superação 

dessa exclusão e desigualdade, a pesquisa-ação-participativa em educação ambiental tem 

caráter político e pedagógico, articulando, inclusive do ponto de vista metodológico, o 

processo educativo e a transformação social. Fundamentada nos princípios da pesquisa 

qualitativa, em especial no princípio de que a investigação dos fenômenos sociais tem que 

se preocupar com sua compreensão e interpretação ao invés de se preocupar com sua 

explicação formal, temos como pressuposto desta metodologia de pesquisa a necessidade 

de estudar os fenômenos em sua complexidade, conferindo, portanto, ao pesquisador 

acadêmico um papel de mediador - mediador entre o conhecimento empírico da realidade 

vivida pelos participantes dos grupos que se formam para a pesquisa e o conhecimento mais 

elaborado sobre os processos sociais e ambientais identificados, os conhecimentos teóricos. 

Os problemas de pesquisa que os envolve, dizem respeito muito mais à realidade do grupo. 

E, sendo assim, o pesquisador não é, como em metodologias mais tradicionais, um 

interprete solitário dessa realidade, mas o mediador do processo coletivo de conhecimento 

da realidade com objetivos de instrumentalizá-los para a ação política e social 

transformadora. Dessa forma, podemos esperar, dos processos de investigação e ação 
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orientados por essa metodologia a incorporação do saber, da ciência, da tecnologia e dos 

conhecimentos sobre os processos educativos na vida comunitária. 

Não são apenas os conhecimentos sócio-ambientais da investigação os resultados da 

pesquisa-ação-participativa em educação ambiental, mas os próprios procedimentos 

coletivos, participativos e cooperativos. Temos, então que, tão importante como 

compreender que as relações dos sujeitos entre si e deles com o ambiente exigem urgente 

transformação na perspectiva da sustentabilidade, também a compreensão das formas de 

organização do grupo, de negociação, de participação, de tomada de decisões, de 

conscientização, de diálogo, de enfrentamento dos conflitos, de intervenção na realidade e 

de transformação dessa realidade, são elementos importantes e resultados esperados do 

processo de intervenção e investigação. 

 Investigação, reflexão, ação educativa, participação e transformação são 

componentes da metodologia da pesquisa-ação-participativa em educação ambiental de tal 

forma que, sem um desses elementos, ela não se concretiza. Entendo, então, por pesquisa-

ação-participativa uma modalidade de investigação cuja unidade radical do processo de 

produção de conhecimentos em educação ambiental e o agir educativo, configura-se num 

agir pensado, ação política, coletiva e democrática, compartilhada, ação pensada em 

parceria e realizada em parceria. 

 A pesquisa-ação-participativa e a educação ambiental, da forma como aqui 

analisadas, têm identidade teórico-metodológica. Ambas tratam o processo de 

conhecimento e de ação educativa como um processo de superação do conhecimento 

empírico da realidade pelo conhecimento concreto, pensado, refletido, compreendido em 

todas as suas dimensões e complexidade através de processos coletivos, cooperativos e 

participativos. Isso exige a articulação radical, a unidade da teoria e prática, exige a 

garantia as condições filosóficas e políticas da transformação das relações social e 

ambientalmente predatórias. Então, a pesquisa-ação-participativa em educação ambiental é 

uma forma específica de práxis. 

 Na filosofia da práxis temos a ação-reflexão-ação como elemento central da prática 

humana compreendida em sua totalidade. A prática cotidiana, sob as relações de dominação 

das sociedades capitalistas, não se realiza como prática humana plena. Desta forma, 

somente pela práxis podemos vir-a-ser plenamente humanos nas relações entre os homens e 
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deles – sociedade – com a natureza. Somente pela práxis quer dizer que somente por um 

processo intencional de desvelamento – pelo conhecimento - da realidade dominadora e 

opressiva podemos transformá-la. Então, quanto mais os grupos sociais oprimidos nas 

sociedades desiguais desvelam a realidade objetiva, pela reflexão, dialética, sobre essa 

realidade, quanto mais criticamente se inserem nessa realidade, mais próximo a 

transformação da realidade opressora se encontram. O ser humano, por sua natureza 

incompleta, em sua ação na realidade objetiva, tem possibilidade de vir-a-ser, de conhecer 

concretamente essa realidade para transformá-la. 

 Então, a unidade entre teoria e prática no pensamento marxista - a filosofia da práxis 

– tem, sempre, a transformação como perspectiva. Foi esse o sentido que vimos também da 

educação ambiental neste estudo: educação ambiental crítica e transformadora. Sendo 

educação, preocupa-se com o processo de formação humana plena: desenvolvimento pleno 

das possibilidades de ser humano. Esse desenvolvimento pleno, nas relações sociais 

injustas e desiguais, somente tem sentido na perspectiva de sua transformação. Então, a 

educação ambiental crítica, comprometida com a construção de sociedades sustentáveis do 

ponto de vista social e ambiental, é transformadora. A ação-reflexão-ação que caracteriza a 

prática humana plena no mundo, a práxis, exige o conhecimento e a compreensão da 

realidade contraditória da vida onde estão inseridos os educadores e educandos, tornando-

os, portanto, investigadores dessa realidade, pesquisadores da realidade. Portanto, a prática 

humana no mundo  - a ação – é o ponto de partida e de chegada da compreensão desse 

mundo para a transformação. Nesse sentido, a pesquisa-ação-participativa tem identidade 

com a educação ambiental crítica e transformadora porque ambas, reunidas numa unidade 

investigativa e educativa, são formas específicas de práxis.  

E, por que forma específica? Porque se é específica não é geral, é particular. Então, 

a pesquisa-ação-participativa em educação ambiental é forma específica, particular, de 

práxis porque não é a práxis humana geral, total, mas uma forma, educativa e investigativa, 

de prática humana no mundo, no mundo dos grupos sociais que realizam ações no ambiente 

em que vivem, com vistas a transformação das relações predatórias, social e 

ambientalmente consideradas. A educação ambiental, portanto, como fenômeno educativo, 

necessariamente social, se realiza no interior das relações sociais e nessas relações é que se 

constitui como um fenômeno crítico e transformador, nessas relações a educação ambiental 



 

 

16 

se constituiu tão complexa e dinâmica que exige, ela própria, um processo investigativo 

fundamentado na ação-reflexão-ação para revelar-se plena de significados concretos da 

realidade social e ambiental, desvendadas naquilo que pode ter de falsos significados. 

Nesse sentido, uma das possibilidades de ação-reflexão-ação para a educação ambiental 

crítica e transformadora é a pesquisa-ação-participativa. 

 Para finalizar, considerando tudo que foi aqui discutido, a tese do estudo 

apresentado por este artigo é que “A pesquisa-ação-participativa em educação ambiental é 

práxis educativa e investigativa”. 
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