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Questões Iniciais 

 A importância da Educação Ambiental (EA) e a crise socioambiental são claramente 

reconhecidas na atualidade, porém sem uma percepção ampliada das relações entre os problemas 

ambientais e o modo de produção capitalista. Dessa forma, este texto procura sinalizar para a 

necessidade de transformação do padrão societário vigente e da contribuição da perspectiva crítica 

da EA para isso; assim como, para a pertinência de um maior aprofundamento crítico por parte dos 

educadores em seus processos de formação e a relação disso para a eficácia da atuação destes como 

sujeitos fundamentais na dinamização do processo de transformações socioambientais. 

 Tal reconhecimento da crise é diferenciado. Os segmentos populares, muitas vezes, 

visualizam a crise porque vivem os problemas ambientais; ao mesmo tempo, os segmentos 

dominantes incomodam-se com os prejuízos sobre a acumulação de capital (GUIMARÃES, 2005). 

Entretanto, o que se questiona são as formas de enfrentamento da problemática: se pela manutenção 

de uma ordem já estabelecida, se por transformações reais. 

 Muitos autores, mesmo de correntes diferentes, até ditas conflitantes, debruçam-se sobre 

essas questões na tentativa de compreender as causas da problemática e mesmo arriscam descrever 

as formas de enfrentamento. Tais autores, não obstante encontrem caminhos diversos, reconhecem  

a necessidade de mudança. 

 A Educação Ambiental (EA), não entendida como a responsável pela resolução dessa 

questão, é certamente um dos mecanismos indispensáveis na constituição desse outro modelo 

societário. Todavia, percebe-se que os educadores, apesar de realizarem práticas de EA, na maioria 

das vezes, têm-nas atravessadas por uma EA Conservadora que, “ingênua-perversa”, corrobora com 

o que já se tem. Logo, fica clara a emergência em se aprofundar mais criticamente a questão 

comungando-se com uma EA diversa – talvez antagônica – da que esta posta predominantemente. 

 Para isso, a formação de educadores, em específico, ambientais, é um instrumento que - 

levando-se em conta o inacabamento do ser humano (FREIRE, 1996) – caminha pari passu com a 

ideia de transformação, isto se não esvaziado da crítica, se não inculcado com as propostas 

conservadoras, se coeso com uma Educação Ambiental que se quer emancipatória. Em suma, não 

havendo dúvida sobre a relevância de se discutir a questão ambiental, propõe-se um texto que 

abarque algumas contribuições para se pensar a formação de educadores ambientais – críticos - ao 

entender que, nesse eixo, situe-se um mecanismo de consolidação da EA que aqui se defende, ante a 
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disputa hegemônica neste campo. 

 

Para pensar uma prática educativa transformadora 

 Em busca de uma educação de superação à que vemos vigorar, uma gama de autores 

estabelece alguns pressupostos indicadores de uma prática educativa transformadora; no entanto, 

essa dita transformação ganha um desenho singular em suas vozes e em suas respectivas obras. Na 

tentativa de abarcar essas visões e costurar um híbrido coerente e desafiador, na busca da 

interlocução, discorrer-se-á neste trabalho acerca de algumas contribuições para se pensarem 

práticas favoráveis a uma educação crítica e transformadora. 

 A começar, Freire (2006) incita a pedagogia do oprimido “em favor da emancipação 

permanente dos seres humanos, considerados como classe ou como indivíduos” (...) “como um 

quefazer histórico em consonância com a também histórica natureza humana, inclusive, finita, 

limitada” (ibdem, 2006, p. 72). Concordando com tal visão e pautando-se na reflexão de que 

“ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 1996, p. 22), vê-se a díade docência-discência numa relação 

indicotomizável, de que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(ibdem, 1996, p. 23). Freire (1996) afirma existir a resistência, a curiosidade... que, mesmo ingênua, 

não deixa de ser curiosidade, portanto rebeldia. Assim, o papel do educador é o de ensinar a pensar 

certo, o que envolve, sobretudo, a relação Teoria/Prática. 

 Para Morin (2006), os conhecimentos podem ser errados e ilusórios; logo, desenrola sua 

argumentação sobre as fragilidades do conhecimento no paradigma em que estamos “instaurados”. 

Parte do pressuposto de que esse conhecimento é uma espécie de percepção e, sobretudo, de 

interpretação; assim, a ideia de neutralidade em ciência é uma das cegueiras ainda presentes na 

atualidade. São muitos os nossos erros. Erramos quando imaginamos ser possível separar 

imaginário e realidade; quando não reconhecemos as diversas esferas do racionalismo - como a 

afetividade e a subjetividade -  e, irracionais, pervertemo-nos na racionalização; quando não 

reconhecemos as nossas limitações. 

 Já Freire (1996) descreve o que seria o pensar certo e reforça que o ser humano é inacabado, 

é inconcluso, portanto está sempre em processo, e no processo histórico: “Gosto de ser gente porque 

a História, em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte, é um tempo de 

possibilidades e não de determinismo.” (ibdem, 1996, p. 53). Assim, aquele que é consciente de seu 

inacabamento é um ser condicionado, por inclusive saber que pode ir além dele, em oposição ao ser 

determinado. 

 No oposto da não consciência, Freire (1996) salienta a curiosidade ingênua, fundada no 

senso comum, e que criticiza-se, tornando-se curiosidade epistemológica. Mas, para essa superação 
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– que não é ruptura -, é imprescindível reconhecer que o ensinar exige pesquisa, criticidade, ética, 

coerência, dialogicidade... O que chama a atenção também é que, além do reconhecimento da 

curiosidade, inerente à docência-discência, Freire (1996) dá relevo ao reconhecimento da emoção e 

abre essa porta para o sentimento da raiva, porém da raiva justa, “(...) que protesta contra as 

injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência (...)” (ibdem, 

1996, p. 40) e que nos impulsiona. Isso porque somos, ao mesmo tempo, Homo sapiens e Homo 

demens: a condição humana é a conexão animalidade e humanidade, uma vez que o conceito de 

homem tem duplo princípio; um princípio biofísico e um psico-sócio-cultural, um remetendo ao 

outro. Assim somos também num misto de tríades: cérebro/mente/cultura, razão/afeto/pulsão, 

indivíduo/sociedade/espécie. Enfim, somos Homo complexus. (MORIN, 2006). 

 Ademais, lembra Loureiro (2009, p. 7): 

(…) a complexidade do Homo sapiens, ser biológico-social (MORIN, 2003; 1999), 
não permite que se pense como material apenas o ente com massa e energia, mas 
sim a própria relação. Além disso, devem ser considerados, na formação da nossa 
condição cultural, a organização econômica e “complexos ideológicos” como arte, 
educação, religião, política, entre outros, em processos de mútua constituição na 
existência (a totalidade social), indispensável à sobrevivência da espécie. 

 Ao ato de ensinar, propriamente dito, Freire (1996) infere uma série de exigências. Dentre 

elas, ressalta-se o respeito ao saber ingênuo “a ser superado pelo saber produzido através do 

exercício da curiosidade epistemológica” (ibdem, 1996, p.64), como ainda o respeito ao saber dos 

grupos populares; a busca pela coerência na diminuição da distância entre teoria e prática; a luta 

política consciente do educador; a rebeldia de caráter revolucionário em lugar da resignação; o não 

impedimento da curiosidade do educando, até porque impedi-la é impedir-se... Em suma, a prática 

educativa é política porque não é neutra. O espaço pedagógico neutro é uma ideologia porque 

reacionário. Há sim é de ser consciente de seu inacabamento e de que a esperança é condição 

inerente à história... 

 Não dicotomizando o ensino de conteúdos e a formação ética, equilibrando autoridade e 

liberdade, sem que esta se perverta em licença e aquela em autoritarismo, e entendendo que a 

educação não é reprodutora de ideologias nem desmascaradora delas, mas sim é dialética, é que se 

forma um educador democrático. É nesse debate que Freire (1996) indica o que seria, portanto, uma 

pedagogia da autonomia. 

 A educação é uma forma de intervenção no mundo e pode ser no campo das transformações 

ou no campo da manutenção, até porque, como dito, não há neutralidade. Entretanto, para Freire 

(1996), os educadores críticos não podem transformar o país ou o mundo, podem “apenas” mostrar 

que essa transformação é possível em oposição ao imobilismo, em oposição ao que chama de 

“burocratização da mente”: 

Um estado refinado de estranheza, de “autodemissão” da mente, do corpo 
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consciente, de conformismo do indivíduo, de acomodação diante de situações 
consideradas fatalistamente como imutáveis. É a posição de quem encara os fatos 
como algo consumado, como algo que se deu porque tinha que se dar da forma 
como se deu, é a posição, por isso mesmo, de quem entende e vive a História como 
determinismo e não como possibilidade. (...) Não há, nesta maneira mecanicista de 
compreender a História, lugar para a decisão humana. (ibdem, 1996, p. 114) 

 É imprescindível, logo, para uma pedagogia transformadora, recusar a arrogância 

cientificista, respeitar a leitura de mundo do educando, reconhecer o caráter histórico da 

curiosidade, desnaturalizar a ideologia neoliberal, abrir-se para o diálogo, “descartar como falsa a 

separação radical entre seriedade docente e afetividade” (FREIRE, 1996, p. 141) e, sobretudo, 

resgatar o “sentido da utopia de que a prática educativa humanizante não pode deixar de estar 

impregnada” (ibdem, 1996, p. 115). 

 

Educação Ambiental: campo de disputa 

 Vivemos a “era planetária” e, assim, à mesma maneira, pensaram Santos (2008) e Morin 

(2006) a contemporaneidade. No entanto, essa complexificação do mundo também implica uma 

intersolidariedade de problemas que devem ser pensados no âmbito de um universalismo 

unidade/diversidade. Essa planetarização também se caracteriza por guerras, crises e mundialização 

do capital evidenciando o antagonismo: “circuito planetário do conforto” e “circuito planetário da 

miséria” (MORIN, 2006). Vive-se hoje, para Santos (2008), uma revolução planetária, em cujo 

cerne vê-se uma globalização perversa, espaços de globalização perversa, espaços de 

competitividade pela busca da mais-valia e luta pelo uso do espaço. 

 Essa revolução planetária reflete-se, indubitavelmente, na educação. Logo, de acordo com 

Gramsci (1991, p. 118), “a crise do programa e da organização escolar, isto é, da orientação geral de 

uma política de formação dos modernos quadros intelectuais, é em grande parte um aspecto e uma 

complexificação da crise orgânica mais ampla e geral.” Sabe-se, por conseguinte, que essa educação 

é um campo de disputa que, liderado por ideologias hegemônicas sob a égide do modo de produção 

capitalista, abre brechas para um movimento contra-hegemônico ir minando esse domínio que se 

faz, sobretudo, injusto. Assim como a educação em sentido lato, a Educação Ambiental, para 

Guimarães (2004, p. 29-30), situa-se na “ideia de “campo de disputa” no embate pela hegemonia”.  

 É a Educação Ambiental Crítica, por conseguinte, um instrumento valioso nesse campo de 

disputa atravessado pela Educação Ambiental Conservadora embalada pela racionalidade 

dominante. Esta se molda ao discurso hegemônico e pauta-se nos paradigmas da sociedade moderna 

consumista trazendo em seu bojo a “armadilha paradigmática”1, como “caminho único” a ser 

                                                 
1
  É essa o que chamo de uma armadilha paradigmática que provoca a “limitação compreensiva e a incapacidade 
discursiva” de forma redundante. Produto e produtora de uma leitura de mundo e um fazer pedagógico atrelado ao 
“caminho único”, traçado pela racionalidade dominante da sociedade moderna e que busca ser inquestionável. É esse 
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seguido, de uma elite que oprime pela manutenção do status quo. Assim também argumenta Santos 

(2007) ao fazer uma crítica contundente à visão única, à cegueira propriamente dita, à “razão 

indolente” que destrói os conhecimentos alternativos. 

 Inerente a isso, a persistência de uma visão dicotômica (ser humano/natureza), de uma visão 

hierarquizada (ser humano sobre a natureza) e de uma visão centralizadora (o ser humano no centro 

da natureza) corrobora com o paradigma cientificista e mecanicista, o qual “informa as relações de 

dominação que estruturam a atual realidade socioambiental e que justificaram toda uma relação 

historicamente construída de dominação e exploração da natureza” (GUIMARÃES, 2004, p. 48). 

Daí a necessidade de um novo paradigma que rompa com a racionalidade hegemônica e, portanto, 

com o “caminho único” de modernização2 e de progresso. Para Morin (2006), esse paradigma que 

seleciona e que determina acarreta a redução (incluindo o humano na natureza) ou a disjunção 

(determinando as especificidades do humano) quanto às relações ser humano-natureza. 

 Neste paradigma, nesta sociedade do consumo, despontam, por exemplo, consequências 

sociais, como a desigualdade decorrente da acumulação e a concentração de capital, e 

consequências culturais, como a deificação da modernidade e a massificação desta cultura 

dominante, relacionando qualidade de vida à capacidade material do consumo do indivíduo. 

Consoante Guimarães (2004, p. 53): 

De um lado, a opulência da riqueza e do consumo, com sua sede insaciável de 
exploração dos recursos naturais a qualquer custo (socioambiental), transformando 
os recursos em bens materiais e descuidando-se dos resíduos do processo e do 
descarte dos produtos consumidos. Do outro, a debilidade da miséria com sua 
insalubridade e um modo de vida sem oportunidades, em que só resta a luta pela 
sobrevivência a qualquer custo (socioambiental). Extremos que se juntam na 
degradação socioambiental como resultado historicamente produzido pela 
sociedade moderna. 

 Para Mèszàros (2008, p. 112), “A orientação educacional dos indivíduos – incluindo suas 

aspirações materiais e valores sociais – segue o mesmo caminho diretamente dominada pelos 

problemas da imediaticidade capitalista.” As informações também passam a fazer parte 

indispensável no mercado capitalista, o qual as manipula e as controla: “A verdade é que as 

informações não atingem todos os lugares (...) Em realidade, é mínima a parcela das pessoas que, 

mesmo nos países mais ricos, se beneficiam plenamente dos novos meios de circulação”. 

                                                                                                                                                                  
processo que vem gerando, predominantemente, ações educativas reconhecidas no cotidiano escolar como educação 
ambiental e que, por essa armadilha paradigmática na qual se aprisionam os professores, apresenta-se fragilizada em sua 
prática pedagógica. (GUIMARÃES, 2004, p. 123) 
2
  Entendemos que a modernização (conservadora) é um processo de mudanças no qual determinada sociedade 
supera (idéia de “progresso”, “evolução”), ou melhor, sobrepõe estruturas tradicionais, criando novas formas de 
produção em que a urbanização e a industrialização, o desenvolvimento tecnológico, os sistemas de comunicação de 
massa e transportes são alguns dos fenômenos característicos desse processo. (...) Esse modelo privilegia os interesses 
privados (econômicos) em detrimento dos bens coletivos (meio ambiente), baseando seu modo de produção em uma 
visão antropocêntrica de mundo, geradora de impactos predatórios causadores dos graves desequilíbrios 
socioambientais da atualidade. (GUIMARÃES, 2004, p. 50) 
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(SANTOS, 2008, p. 202) Com a globalização, o motor único, grandes organizações - um mercado 

global - apropriam-se da mais-valia mundial e, assim, a mão invisível fica mais invisível e mais 

presente paradoxalmente (ibdem, 2008). 

 Nesse contexto, de acordo com Guimarães (2004), o modelo de desenvolvimento capitalista, 

de aprofundamento de desigualdades materiais, enraizado no paradigma cientificista, preza pela 

fragmentação, isolando-se as partes do todo e simplificando a realidade. Trata-se de um paradigma 

que prevê, que controla e que ordena a realidade ficando “(...) explícito o caráter exploratório e 

segregacionista, tanto das relações sociais, quanto destas com a natureza, o que torna esse caráter 

exploratório presente na noção desenvolvimentista” (ibdem, 2004, p. 57). É uma concepção 

consensualizadora que cala o conflito, impregnada de inculcação ideológica.  

 Esse caráter ideologizante infiltra-se no campo ambiental. A sustentabilidade, a exemplo 

disso, está sob determinado domínio ideológico, adequando-se ao desenvolvimento capitalista e 

restringindo-se ao reformismo; assim também a ideia de crise, como se fosse a mesma para todos. 

Há a busca do consenso na manutenção da ordem e na diluição do conflito. A fim de se quebrar com 

essas ideologias hegemônicas, emerge a radicalização da crítica: 

Transformações sociais significativas historicamente sempre estiveram 
acompanhadas de acirramentos dos conflitos da sociedade. Dificilmente tivemos, 
na história da humanidade, processos de transição para uma nova ordem, com 
sucessão de uma ordem preestabelecida por meio de uma evolução progressiva, 
sem traumas de forma consensual e harmônica. (GUIMARÃES, 2004, p. 66) 

 E, para se radicalizar a crítica, Gadotti (2001) acresce que: 

O educador, o filósofo, o pedagogo, o artista, o político têm e tiveram, 
historicamente, um papel eminentemente crítico: o papel de inquietar, de 
incomodar, de perturbar. Numa pedagogia do conflito, a função do pedagogo 
parece ser esta: à contradição ele acrescenta a consciência da contradição. (…) 
Portanto, sua tarefa é a de quem incomoda, de quem evidencia e trabalha o conflito, 
não o conflito pelo conflito, mas o conflito para a superação dialética. (ibdem, 
2001, p. 72) 

 Sendo a Educação Ambiental um campo de disputa por hegemonia e o educador imerso no 

embate, uma pedagogia do conflito, que faz emergir e desvelar sentidos e práticas hegemônicas, se 

insere na pedagogia transformadora de formação do educador ambiental crítico.  

 

Educação Ambiental Crítica e paradigmas: inquietações 

 A racionalidade da ciência moderna em sua hegemonia, ao partir da valorização do 

conhecimento matemático, cria-se que tudo podia ser observado, medido, classificado, o que acabou 

por gerar a quebra entre o conhecimento científico e o senso comum, o que Santos (2007) 

denominou primeira ruptura epistemológica. Com essa racionalidade cognitivo-instrumental e 

performativo-utilitária, passa-se a acreditar que tal como foi possível descobrir as leis da natureza, 

seria possível descobrir as do ser humano, dicotomizado da natureza. No entanto, o próprio 
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aprofundamento do conhecimento fragiliza o paradigma dominante, como por exemplo, com as 

descobertas de Einstein. 

 Para Santos (2007), esse mundo dos homens, em que o paradigma hegemônico se pauta, 

pode muito bem ser entendido sob as demarcações do capitalismo, o qual também nos faz acreditar 

em sua infinitude. O mesmo ocorre com a crise do paradigma vigente, uma vez que acaba por se 

crer em sua reestruturação e não no devir de outro paradigma. Ao contrário dessas conformações, 

Santos (2007) traça o advento de um paradigma emergente – “paradigma de um conhecimento 

prudente para uma vida decente” - que romperia com tal reprodução, baseando-se na crítica à 

ciência moderna e, logo, crítica à epistemologia hegemônica. 

 Embora vivente desse paradigma hegemônico e nesta sociedade capitalista, a Educação 

Ambiental, segundo Guimarães (2004), no Brasil, gera importante produção acadêmica na área que 

se contrapõe ao tradicional e que, como teórico-crítica, “(...) procura intervir no processo histórico 

visando à emancipação do homem por meio de uma ordem social mais justa” (ibdem, 2004, p. 36). 

Todavia, apesar dessa difusão acadêmica, as práticas pedagógicas continuam fragilizadas e se 

inserem predominantemente numa concepção conservadora de Educação Ambiental ainda presa ao 

paradigma hegemônico: 

Portanto a educação ambiental que está em crise, em sintonia com a crise dos 
paradigmas da modernidade, é esta que vem se inserindo no cotidiano escolar, a 
partir de um ativismo não acompanhado de uma reflexão teórica crítica, pouco apta, 
portanto, a contribuir na superação da crise ambiental. A produção teórica sobre EA 
no Brasil já vem sendo realizada de forma predominantemente crítica (...). No 
entanto, ainda não se faz presente, de forma significativa, no chão-da-escola, o que 
ressalta a necessidade de investigar os caminhos para uma práxis da EA. 
(GUIMARÃES, 2004, p. 117) 

 Gadotti (2001) diferencia duas tendências em educação, não de maneira maniqueísta, mas 

deixando claro que uma é sempre hegemônica: uma tendência conservadora e uma tendência 

revolucionária; a primeira, reprodutora da cultura dominante (como podemos classificar a Educação 

Ambiental de caráter conservador); e a segunda, reconhecedora da necessidade de uma nova cultura 

(como podemos classificar uma Educação Ambiental de caráter crítico). Essa Educação Ambiental 

Conservadora confunde a Educação Ambiental com ensino de ecologia ou com a descrição dos 

problemas ambientais; apesar de professores com boas intenções, não há aprofundamento da 

reflexão em consonância com as práticas; os esforços são pouco produtivos (GUIMARÃES, 2005). 

Na verdade, ainda de acordo com Guimarães (2005): 

Essas visões “românticas” de Educação Ambiental voltadas para o bem da 
humanidade através das transformações de algumas atitudes dos indivíduos, que 
não realizam uma crítica sobre as relações de poder engendradas pelo atual modelo 
de sociedade, não são tão ingênuas assim. Elas estão sendo construídas de acordo 
com uma intencionalidade que reflete uma concepção e que formula um projeto 
educacional comprometido com a manutenção (preservação) desse modelo, mesmo 
que tendo em seu bojo propostas reformistas pelo viés de soluções tecnicistas e/ou 
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mudanças das referidas atitudes individuais. (ibdem, 2005, p. 36) 

 Guimarães (2004) critica o comportamentalismo e o “bancarismo”: este foca a transmissão 

de informações como prática pedagógica ambiental; aquele foca o indivíduo isolado como 

responsável pela problemática. Nessa dinâmica, forma-se o indivíduo-consumidor atrelando-o à 

lógica mercadológica. Também critica-se a sensibilização sem mobilização, sendo necessária a ação 

reflexiva e coletiva. 

 Ao contrário disso, “(...) a educação ambiental deve ser entendida como educação política, 

no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional 

e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza” (REIGOTA, 2004, p. 10). 

Vendo a ação política como mecanismo de transformação e prolongando-se, evidentemente, para a 

educação ambiental, Guimarães (2004) infere que: 

Essa educação ambiental em construção em um movimento contra-hegemônico é 
crítica ao paradigma cientificista-mecanicista que informa a sociedade moderna 
urbano-industrial; crítica ao seu modelo de desenvolvimento, ao seu modo de 
produção, com suas múltiplas determinações da realidade social, que se concretiza 
na proposta de uma modernização que é conservadora ... e que promove, ainda, de 
acordo com sua racionalidade, o direcionamento para uma compreensão única de 
mundo (...). (ibdem, 2004, p. 46-47) 

 Para tanto, é inquestionável a urgência da participação crítica/consciente dos atores sociais 

envolvidos nos conflitos e/ou nos consensos no intuito de possibilitar a gestão dos problemas 

ambientais e ampliar o espaço democrático numa concepção crítica de Educação Ambiental.  

 
A Formação de Educadores (Ambientais) Críticos: apontamentos 

 De acordo com Lisita et al (2001), existem quatro perspectivas para a formação de 

educadores: a perspectiva acadêmica, que prioriza o domínio dos conteúdos específicos; a 

perspectiva da racionalidade, que se entende na formação do técnico; a perspectiva prática, que 

seria a educação como atividade prática, mas levando em consideração sua complexidade, sua 

incerteza e seu contexto; e, por fim, uma perspectiva da reconstrução social, que entende a 

formação de educadores críticos e o próprio ensino como atividade crítica. E é a partir desta última 

perspectiva – não excluindo as demais - que se pautará a discussão a seguir por se levar em 

consideração que “A educação, por sua vez, é tarefa para comunidades críticas comprometidas com 

as práticas educativas e com as condições concretas para sua realização, podendo constituir-se em 

processo de emancipação” (ibdem, 2001, p. 113). 

 Acredita-se na formação do educador nessa perspectiva crítica porque se acredita numa 

pedagogia que seja libertadora e possível porquanto “mesmo num sistema educativo construído 

para a reprodução, em que a educação reproduz a sociedade, ela necessariamente reproduz as 

contradições existentes na sociedade, possibilitando uma pedagogia libertadora” (GADOTTI, 2001, 

p. 73). 
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 De acordo com Loureiro (2005, p. 80): 

Uma pedagogia crítica e ambientalista deve saber relacionar os elementos 
sociohistóricos e políticos aos conceitos e conteúdos transmitidos e construídos na 
relação educador-educando, de modo que evite um trabalho educativo abstrato, 
pouco relacionado com o cotidiano dos sujeitos sociais e com a prática cidadã. 

 Tenta-se aqui pensar, portanto, na formação crítica de um educador que, embora inserido em 

sua formação nos paradigmas hegemônicos, pode e deve participar da construção do devir utópico 

que rompa com esse habitus (GUIMARÃES, 2004). Para Gadotti (2001), o educador tem que 

educar-se lutando contra a educação dominante, contra a inculcação ideológica e contra a 

manutenção do status quo. E lembra que, para uma educação crítica e transformadora: 

Essa mudança do espaço dominado para um espaço dominante não se fará nem 
espontaneamente, nem de um momento para outro, por isso é necessária uma 
verdadeira pedagogia do conflito que evidencie as contradições em vez de camuflá-
las, com paciência revolucionária, consciente do que historicamente é possível 
fazer (ibdem, 2001, p. 77). 

 A essa maneira, enfatiza Layrargues (2008) que, acerca dos projetos políticos ambientalistas, 

existem duas vertentes: uma hegemônica e uma subversiva. A primeira enquadra-se no movimento 

conservador, reformista, cuja ideologia dominante é mantida; a segunda busca um projeto 

transformador, refletindo uma nova racionalidade conflitante com o núcleo ideológico hegemônico. 

Logo, sendo o ser humano o sujeito da história, um dos passos para a formação do educador seria a 

ruptura com a armadilha paradigmática e, portanto, a ruptura com visões-posturas hegemônicas. 

 Santos (2008) afirma a existência dessa racionalidade hegemônica, pautada no 

desenvolvimento do conhecimento técnico-científico-informacional, mas não há uma só 

racionalidade. Há irracionalidades ou contra-racionalidades. O educador ambiental deve reconhecer 

essas irracionalidades a que Santos (2008) se refere entendendo-as como possibilidades de 

mudança. Além disso, a demasiada confiança nos cientistas e a passividade dos não cientistas é o 

esvaziamento de uma reflexão crítica e de uma ação crítica transformadora necessárias para “A 

intervenção processual em uma realidade socioambiental (que) se dá em um movimento coletivo 

conjunto, que cria, de forma significativa, pela sinergia, uma resistência – como uma contracorrente 

que pode transformar a força e o sentido da correnteza do rio” (GUIMARÃES, 2004, p. 132).  

Compara-se essa sinergia com, segundo PLACCO (2008), a dimensão do trabalho coletivo e da 

construção coletiva do projeto pedagógico cujo processo une a formação do aluno com a auto-

formação do educador, cooperativamente, integradamente, até porque não há docência sem 

discência (FREIRE, 1996). 

 Ademais, não existe neutralidade. Para Gadotti (2001, p. 87), “(...) ou educa a favor dos 

privilégios ou contra eles, ou a favor das classes dominadas ou contra elas. Aquele que se diz neutro 

estará apenas servindo aos interesses do mais forte. No centro da questão pedagógica, situa-se a 

questão do poder”. Sendo a educação um ato político, há a necessidade de um posicionamento 
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político para se educar. Daí, mais um vez, Gadotti (2001) adita que “Nossos cursos de formação do 

educador, em geral preocupam-se muito com métodos, técnicas, meios de ensinar, orientar, 

supervisionar ou coordenar uma sala de aula, mas evitam a questão política da educação” (ibdem, 

2001, p. 88) e ironiza “Tenho medo dos educadores que ficam só lendo livros de educação como 

temo aqueles que nada lêem” (ibdem, 2001, p. 89). Para Freire (2005), essa neutralidade é o medo 

de comprometer-se, o que acaba por virar-se para o próprio ser humano, contra ele e contra a sua 

humanização. 

 A ideia de que o educador precisa pensar crítico e reflexivo aglutina-se à dimensão crítico-

reflexiva, trazida por Placco (2008, p. 195), “(...) que envolve questionar as origens e os 

significados de nossos princípios e valores, de nossas certezas e confianças, de nossos saberes e 

conhecimentos”. Diz Guimarães (2004) que, a partir do importante papel da liderança ou de 

intelectuais orgânicos, é imprescindível formar dinamizadores de ambientes educativos, que tenham 

essa reflexão crítica, mobilizem com sinergia processos de intervenção sobre a realidade. “Estes são 

parâmetros para a formação do educador ambiental crítico: capacidade de ler a complexidade do 

mundo; abertura para o novo para transformar o presente, não reproduzindo o passado; participação 

na organização e na pressão para que o novo surja.” (ibdem, 2004, p. 136) 

 A partir disso, o educador ambiental crítico passa a entender que a educação é construção, 

longe do bancarismo, pensando o novo, e a entender que as intervenções devem buscar a 

transformação da realidade: 

Portanto, entendo que a formação de um educador ambiental seja diferente. Não é 
somente dar instrumental técnico-metodológico, como parece ser a tendência nas 
propostas de formação de multiplicadores em educação ambiental, mas propiciar 
uma formação político-filosófica (além de técnico-metodológica), para transformá-
lo em uma liderança apta, pela ruptura da armadilha paradigmática, a contribuir na 
construção de ambientes educativos, em que ele se apresente como um 
dinamizador de um movimento conjunto, capaz de criar resistências, potencializar 
brechas e construir, na regeneração, a utopia como o inédito viável da 
sustentabilidade (GUIMARÃES, 2004, p. 141). 

 Não havendo apenas linearidade no movimento histórico, mas ainda rupturas e 

transformações, traz-se a ideia de ambiente educativo em suas relações complexas. Para isso, o 

educador ambiental articula as áreas do conhecimento ao encontro de uma auto-formação eclética 

(GUIMARÃES, 2004). Até porque, conforme Placco (2008, p. 191): 

Não se pode perder de vista que lidar com o desenvolvimento profissional e a 
formação do educador é lidar com a complexidade do humano, com a formação de 
um ser humano que pode ser sujeito da transformação de si e da realidade, 
realizando ele mesmo, essa formação como resultado de sua intencionalidade. 

 Também acabam sendo enfrentadas duas questões: de um lado, a fragmentação; de outro, a 

unicidade. A Educação deve “estimular o uso total da inteligência geral” (MORIN, 2006, p. 39). 

Dessa forma, deve enfrentar o desafio a que nos submetem as especializações, essas fragmentações 
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do saber que enfraquecem a percepção do global e, sendo abstrações, fatiam a ideia de sistema e a 

de multidimensão, acabando por matematizar o conhecimento. Descortinar, portanto, a falsa 

racionalidade ou a pseudoracionalidade é fundamental para esta Educação crítica, a fim de que, 

conjugando as partes no todo e o todo nas partes, possamos tornar possíveis outras racionalidades. 

 Para Freire (2005), o profissional deve ter compromisso com seu aperfeiçoamento, 

superando os especialismos: “O profissional deve ir ampliando seus conhecimentos em torno do 

homem, de sua forma de estar sendo no mundo, substituindo por uma visão crítica a visão ingênua 

da realidade, deformada pelos especialismos estreitos” (ibdem, 2005, p. 21), isso porque “a 

educação tem caráter permanente” (ibdem, 2005, p. 28). 

 Esse aperfeiçoamento do educador também envolve a emoção; como disse Freire (2005, p. 

29), “Não há educação sem amor. (...) Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode 

educar”. Guimarães (2004) se lembra desse ponto: 

Acredito que passe fundamentalmente pelo emocional, a superação de uma 
perspectiva individualista tão exacerbada na sociedade moderna, em que prevalece 
o “meu” sobre o dos “outros”, a parte sobre o todo, sustentáculo das relações de 
dominação. A sustentabilidade requer reconhecimento (pela razão) e sentimento de 
que em muitos momentos o todo deve sobrepujar a parte, de que “eu” nada sou sem 
o “nós” (ibdem, 2004, p. 146). 

 E respirando a essa “emorazão” (SANTOS, 2008), Guimarães (2004) adita - à formação do 

educador ambiental crítico - coragem e ousadia ao movimento de resistência contra-hegemônica no 

seu esforço de superação: 

Essa é uma pedagogia do movimento complexo. É um fazer pedagógico coerente 
com a concepção de educação ambiental aqui defendida, em que, pela percepção 
crítica da realidade (Freire), permite-se enxergar as brechas (Morin) ou 
contradições (Marx) da estrutura dominante. É uma práxis educativa como um 
movimento de resistência (Morin), em que educandos e educadores, como atores 
sociais, buscam, na participação solidária e cooperativa, atuar em conjunto 
(sinergia) (GUIMARÃES, 2004, p. 155). 

 Para Gadotti (2001), uma outra educação só é possível se nos reeducarmos juntos. Para isso, 

encontra-se nas dimensões ética e política (PLACCO, 2008) a explicação destes pontos cruciais. 

Assim como para Loureiro (2009, p. 6): 

(…) naquilo que se refere à atividade educativa, quando pensamos em mudar a 
realidade em busca de novos patamares societários na natureza, não bastam a ação 
comunicativa, a razoabilidade argumentativa e a alteridade. Esses valores e o 
diálogo devem ser construídos na prática pedagógica vinculados à compreensão 
crítica dos interesses, necessidades e conflitos estabelecidos em dada organização 
social, no caso, uma organização capitalista, portanto, desigual no uso e 
apropriação da base vital e na distribuição do que é socialmente criado, produzido. 

 E adita que “A produção do novo é uma das características mais marcantes do trabalho 

realizado pelo Homo sapiens, pois sempre que este se realiza estabelecemos o movimento 

(dialético) permanência-superação. Ao transformar na natureza, o indivíduo transforma a si mesmo 

e à sociedade” (ibdem, 2009, p. 5). Santos (2007), criticando a razão indolente com o objetivo de 
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pensar a contemporaneidade em crise, também a entende como possibilidade de superação. Uma 

vez a superação desacreditada, num contexto de reestruturações capitalistas, a utopia, como um 

“inédito viável” em Freire (1992), é o que afirma se pensar um paradigma emancipatório, um 

modelo societário divergente do atual. 

 

Considerações Finais 

 É peremptório que o paradigma hegemônico (cientificista, mecanicista, cartesiano, 

cognitivo-instrumental, performativo-utilitarista etc etc etc), de tendência conservadora, precisa ser 

transformado. Urge também a necessidade concomitante em se modificar significativamente o 

padrão societário atual e as amarras que, refletindo estes padrões, engessam a maioria das propostas 

de formação de educadores em nossas universidades. Há de se recair sobre perspectivas 

revolucionárias questionadoras da racionalidade dominante, da ciência moderna, e, com também 

paciência e rebeldia revolucionárias, ressignificar as irracionalidades ou contra-racionalidades na 

tentativa de se implementar uma outra racionalidade pela práxis. 

 Em decorrência desse paradigma e dessa racionalidade dominantes e, ainda, decorrente do 

modo de produção capitalista, a crise socioambiental, verídica e reconhecida em todo o mundo, 

acentua-se e questiona esse contexto de Revolução Planetária... de intersolidariedade de problemas 

ambientais, sociais, políticos, filosóficos. 

 As universidades, como lócus de formação de educadores, têm ainda a dimensão ambiental, 

principalmente nesta perspectiva crítica, uma presença reduzida nos processos de formação inicial, 

assim como na continuada. E pensando esse contexto, a Educação como campo de disputa, na 

percepção do movimento dialético de permanência-superação, na hegemonia prevalece a 

manutenção, na resistência favorece a transformação; ou se liberta das amarras da armadilha 

paradigmática e, por conseguinte, da burocratização da mente, ou possegue fincando mais e mais as 

raízes reformistas. É preciso uma práxis inovadora! Uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia da 

autonomia, uma pedagogia do conflito... a consolidação de uma pedagogia libertária. Eis a 

emergência de uma Educação Ambiental Crítica, que reconhece o inacabamento do ser humano, 

que reconhece a dialética nas relações, quebra a ideia de conformismo e resgata a busca pela 

transformação, enxergando na formação do educador um mecanismo imprescindível nessa 

empreitada. 

 Há que se investir na formação de educadores ambientais críticos entendida na docência-

discência – imbricados. Entendida na curiosidade epistemológica para transpor, de forma dialógica 

e complexa, o que está posto e que se diga certo e verdadeiro. Entendida na não neutralidade, 

portanto na educação como ato político, e na utopia na práxis. 

 Longe da alienação que inibe a criatividade e diante da utopia e da esperança, da 
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“emorazão” e da raiva justa, luta-se por uma pedagogia da humanidade em processo de permanente 

libertação. Ter esses princípios inseridos nos processos formativos dos educadores ambientais, eis o 

nosso sonho, nossa meta, nossa ação como professores, pesquisadores e alunos, sujeitos históricos 

que militam neste ambiente acadêmico no embate por outra hegemonia. 
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