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RESUMO  

 
A socialização do conhecimento científico com ênfase na teoria crítica é imprescindível para 
proporcionar um reflexo transformador na prática. Destarte, o que se objetiva com este 
trabalho é apresentar uma proposta de educação ambiental que vise à teoria crítica e a práxis 
dos educadores mediante também a dialética marxista, contribuindo aos mesmos como uma 
potente ferramenta de trabalho pedagógico conjunturada na sociedade. Para tanto, este estudo 
fundamenta-se nos escritos de autores que tem um embasamento teórico-metodológico de 
acordo com materialismo histórico e dialético. Destarte, a contribuição da Teoria Crítica na 
construção de sociedades de fato sustentáveis se dá na sua aplicabilidade comprometida com 
o Método Dialético e todas as proposições que ele possa imprimir em sua Prática Social, a fim 
de aproximar o direcionamento dos conteúdos e discussões à prática do Educador Ambiental. 
Palavras-chave: educação ambiental, teoria crítica, prática social.   
 
 

ABSTRACT 
 

The socialization of scientific knowledge with an emphasis on critical theory is essential to 
provide a reflection transformer in practice. Thus, what is the objective of this paper is to 
present a proposal for environmental education that aims at the critical theory and practice of 
educators also by the Marxist dialectic, contributing to them as a powerful tool for 
pedagogical work situation in society. Therefore, this study is based on the writings of authors 
who have a sound theoretical and methodological according to historical and dialectical 
materialism. Thus, the contribution of critical theory in building sustainable societies actually 
happens in their applicability committed to the dialectical method and all the propositions that 
it can print on your Social Practice, in order to approximate the direction of content and 
discussions with the practice of Environmental Educator. 
Keywords: environmental education, critical theory, social practice. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 A Educação, em seu sentido pleno, evidencia a importância do educador em seu papel 

formativo, a fim de ser capaz de decodificar as informações que lhes são passadas, e, 

sobretudo de tornar-se sujeito ativo, cooperador e comprometido com a problemática 

ambiental.  

 Nas vicissitudes dos dias atuais, percebe-se que o homem se vê remoto do ambiente 

natural em seu cotidiano e, os recursos didáticos disponíveis, influenciam na permanência de 

tal distanciamento. 

 

Historicamente, o ser humano inserido nesse modelo societário sente-se 
separado, não-integrado ao ambiente natural. Percebe esse ambiente como 
suporte para o seu desenvolvimento a partir de uma visão servil, utilitarista e 
consumista, de dominação totalitária da natureza, potencializando uma 
desnaturalização da humanidade. Rompe assim as relações de equilíbrio 
entre seres humanos em sociedade e o meio ambiente. Esse distanciamento 
entre seres humanos e natureza produz a degradação de ambos. 
(GUIMARÃES, 2000, p.25) 
 

 

A sensibilização ambiental faz-se necessária não só para preparar o profissional, como 

também um cidadão que aborde assuntos ambientais, sendo relevante desde a academia, para 

que assim conduza tais assuntos e tenha à capacidade de inseri-los nas futuras práticas 

pedagógicas.  

Nesse contexto a educação em si é uma fonte promissora para a formação em geral, 

pois o compartilhar conhecimentos científicos e a socialização dos mesmos com ênfase a 

teoria crítica é imprescindível para proporcionar um reflexo transformador na prática.  

De acordo com GUIMARÃES (2000) “à necessidade de propor-se uma Educação 

Ambiental (EA) crítica que aponte para as transformações da sociedade em direção a novos 

paradigmas de justiça social e qualidade ambiental”. No qual, a EA deve ser expandida com a 

finalidade de auxiliar os indivíduos a construírem uma consciência global das questões 

relativas ao meio, para poderem assumir atitudes coerentes com os valores referentes à vida. 

Desta maneira, o estudo que segue requer analisar quais são as abordagens 

proeminentes diante da Teoria Crítica, do Método dialético e da Prática Social articulando 

com a temática ambiental. O texto esta fundamentado nos escritos de autores que tem um 

embasamento teórico-metodológico de acordo com materialismo histórico e dialético. Entre 

alguns autores que nos dão base teórica estão: MARX (1984), LOUREIRO (2006), 
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GUIMARÃES (2000, 2008), GASPARIN (2003), TOZONI-REIS (2004), REIGOTA (1994), 

DUARTE (1995) e BERBÉCHKINA (1987).  

Assim, o que se objetiva com este trabalho é apresentar uma proposta de educação 

ambiental que vise à teoria crítica e a práxis dos educadores mediante também a dialética 

marxista, contribuindo aos mesmos como uma potente ferramenta de trabalho pedagógico 

conjunturada na sociedade.    

Segundo MARX (1984), “o homem transforma a natureza e se relaciona com os outros 

homens para a produção de sua própria existência”. Nesse universo, tudo pode ser subjugado 

ao poder do capital, pois a uma tendência do sistema é mercantilizar todas as esferas de ação 

social. Entretanto, ratifica no educador a importância de assumir o trabalho com a finalidade 

de despertar o educando à consciência crítica sobre o que ocorre ao seu redor, bem como, em 

estudar, elaborar os conteúdos e executar seu projeto de ensino, possibilitando aos mesmos a 

busca contínua de novos conhecimentos e novas práticas, sendo enfatizada a auto-organização 

do Professor/Aluno.  

 Esta pesquisa apresenta relevância quando, a partir da obtenção do seu objetivo, servir 

perante aqueles que avaliam a formação do docente e vêem o valor de uma formação inicial e 

continuada. Na presença do agravamento da degradação ambiental, deve-se inserir no 

contexto educacional um trabalho educativo interdisciplinar para que sejam incorporadas as 

críticas, a fim de fomentar a sociedade a ver e rever sua postura e levar à valorização do 

quanto é necessário ser um cidadão ativo, disposto a compartilhar, ou melhor, incorporar 

valores com relação ao meio ambiente. 

 

2. A TEORIA CRÍTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 Sabe-se que o surgimento deste conceito foi evidenciado por pensadores e cientistas 

sociais que eram comumente associados à Escola de Frankfurt, pois como diz LOUREIRO 

(2008) “A Escola de Frankfurt foi criada por um grupo de intelectuais com o objetivo de 

contribuir com pesquisas que permitissem a compreensão crítica da sociedade 

contemporânea.” 

 Neste sentido, a Teoria Crítica visa proporcionar um comportamento autocrítico das 

ações e dominação social e o fato de não constituírem no sentido tradicional, mas em uma 

perspectiva de análise crítica diante dos problemas. Pode-se, no entanto, introduzir esta 

definição nas questões ambientais a fim de vincular a teoria e prática, pois, os recursos 
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didáticos influenciam em acentuar ou diminuir este distanciamento do homem para com o 

meio natural. 

Deste modo, os pressupostos teóricos da escola mencionada, fundada em 1924, 

provam uma preocupação na conjuntura da época. Assim, o século XXI apresenta também 

uma inquietação pautada nas diversas áreas sociais em destaque:  

 

A relação do homem com a “natureza” para Marx é sempre dialética: o 
homem enforma a natureza ao mesmo tempo em que ela o enforma, não se 
pode entender um sem a outra. Para Marx, nada que entra em relação com o 
homem permanece simplesmente não-humano. (KAMENKA apud 
DUARTE, 1995, p.64) 

 
 

Na sociedade atual, apresenta-se a ausência de uma analogia da atividade humana com 

a natureza, por esta razão precisa-se estar vinculada na lógica fundamentada em uma 

abordagem teórica para de tal modo sobrepor à prática.  Para BERBÉCHKINA (1987), “O 

homem deve cuidar da natureza, conhecer o melhor possível as suas leis e atuar de acordo 

com elas. Os marxistas consideram que é neste espírito que se devem educar as pessoas e, 

sobretudo, a jovem geração. 

Compreende-se que uma educação ambiental crítica implica necessariamente numa 

dimensão ética da mesma, exigindo-se posicionamento epistemológico, pois o pensamento 

científico moderno tem-se apresentado como impossibilitado de uma educação 

verdadeiramente ambiental. Referimo-nos a uma tarefa complexa que não pode ser abordada 

sem contextualizá-la nos problemas gerais do sistema educativo, nas políticas de desenho de 

currículos e nas específicas características da Educação Ambiental. 

Para REIGOTA (1994), uma educação ambiental crítica apresenta-se impregnada da 

utopia de mudar de forma radical as relações que hoje conhecemos, tanto entre a humanidade, 

como entre esta e a natureza. Trata-se, portanto, de uma educação de natureza política, onde 

se enfatiza antes a questão “porque fazer”, “ do que fazer” e “como fazer”. E assim, necessita 

de método na busca de atingir os objetivos propostos. 

 

3. O MÉTODO DIALÉTICO 

 

Corroborando um conjunto de métodos, o método dialético é utilizado para a 

elaboração de pesquisas que possuem como pretensão discutir conceitos. Neste estudo, que 
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está focado em assuntos ambientais, sua utilização irá facilitar o processo de elaboração do 

trabalho pedagógico. De acordo com LAYRARGUES (in LOUREIRO, 2006) “(...) Educação 

Ambiental só poderá frutificar à medida que integrar o método dialético em sua lógica de ação 

e reflexão.” Sendo assim, torna-se um meio para atrelar questionamentos, de procedimentos 

argumentativos, uma ferramenta para interagir no processo ensino-aprendizagem do educador.  

 

Quando se pensa na formação de professores em educação ambiental, outras 
questões se evidenciam. Uma delas é a que a formação de professores 
comporta uma dimensão que transcende os objetivos programáticos dos 
cursos e metodologias de capacitação. Trata-se da formação de uma 
identidade pessoal e profissional. Desta forma, quaisquer que sejam estes 
programas e metodologias, eles devem dialogar com o mundo da vida dos 
(as) professores (as), suas experiências, seus projetos de vida, suas condições 
de existências, suas expectativas sociais, sob pena de serem recebidos como 
mais uma tarefa entre tantas que tornam o cotidiano do professor um sem-
fim de compromissos. (CARVALHO, 2005, p.60). 

 

O método dialético favorece as relações do tipo horizontal, participação, cooperação, 

tanto para professores como para alunos, e também a integração de um contínuo trabalho em 

equipe, de modo que, proporcione na organização e planejamento uma visão particular do que 

se faz refletir ao trabalho pedagógico.                                

Desta forma, a educação abarca uma cogitação de reintegrar o homem à natureza, 

adaptando-a a própria sociedade. Na inserção do método dialético haverá a facilidade da 

leitura sobre o meio ambiente, observando as relações sociais, coletando junto às pessoas 

informações sobre o mesmo e as experiências de participação individual e coletiva, cuja 

aplicação é necessária ao processo educativo. 

 

[...] o método dialético marxista se aproxima na construção do projeto de 
transformação da sociedade contemporânea, redefinindo paradigmas, modos 
de pensar e atuar, individual e coletivamente. Posto que nada se define em si 
de modo atemporal, mas em relações históricas e ecossistêmicas, e não 
somos seres inespecíficos, mas sujeitos concretos, a tradição histórico-crítico 
é, dentre as que se aproximam do pensamento complexo, a vertente que se 
propõe a teorizar e realizar em bases contextualizadas, dando concretude às 
alternativas de superação ao modo como vivemos em sociedade. 
(LOUREIRO, 2006, p.121-122). 

 

Assim, é um componente questionador como o propósito na construção da educação 

para além dos limites da sociedade contemporânea. Segundo LOUREIRO (2008) “Para a 

dialética marxiana, não há apenas desconstrução, mas construção e posicionamento que 

podem e devem ser superados pela práxis”. Destarte, tal situação deve estar alicerçada na 
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concepção de meio ambiente e de educação ambiental na qual nos apoiamos para desenvolver 

esta temática. 

 

4. PRÁTICA SOCIAL EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Diante dos fatos anteriormente apresentados, compreende-se a constante necessidade 

de capacitação adicional em EA, tema em que os professores deveriam ter sido orientados 

durante as suas graduações. Além de conhecer as dimensões de conteúdos na escolha do 

método outro passo importante está em mobilizar seus alunos na construção de 

conhecimentos. Neste contexto, os fundamentos teóricos são base para as práticas da 

Educação Ambiental. Contudo o assunto principal não é estabelecer contrapontos reflexivos 

em busca de um padrão a ser seguido por todos os educadores, mas que: 

 

Objetivamos, sim, definir as premissas que fundamentam uma tendência 
crítica que enfatiza a Educação Ambiental como uma visão paradigmática 
diferenciada da e na educação e que, pela explicitação do contraditório, torna 
compreensível os diferentes modelos encontrados em projetos e programas 
formais, informais e não formais. (LOUREIRO, 2006, p.21). 

 

 Situar-se sobre a prática social, que deve estar próxima ao conteúdo curricular 

proposto, contextualiza os conteúdos programáticos e relaciona as opiniões dos alunos que 

também se dá na relevância destes assuntos na explicação que ele oferece para a compreensão 

de muitos aspectos que ocorrem no universo escolar. Para não existir uma neutralidade no 

ambiente escolar com os conhecimentos para que possam ser problematizá-los.  

 

 [...] o trabalho inicial do educador é tornar o objeto em questão, objeto de 
conhecimento para aquele sujeito”, isto é, para o aluno. Para que isso ocorra, 
o educando deve ser desafiado, mobilizado, sensibilizado; deve perceber 
alguma relação entre o conteúdo e sua vida cotidiana, suas necessidades, 
problemas e interesses. Torna-se necessário criar m clima de predisposição 
favorável à aprendizagem. (VASCONCELLOS apud GASPARIN, 1995, 
p.64). 

 

Entende-se que toda a educação veicula, mais ou menos explicitamente, um conjunto 

de valores e preceitos, portanto uma ética que esta deve ser considerada como pedra 

fundamental para a consecução de uma educação ambiental enquanto dimensão norteadora da 

formação docente. Está no professor a responsabilidade de inserir a Educação Ambiental na 

sua prática de ensino. 
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A análise da educação, e da educação ambiental, coloca a necessidade de 
conhecer os mais variados elementos que envolvem as práticas educativas, a 
necessidade de compreendê-la da forma mais refletida possível. Pode-se 
fazer isso com um método, um caminho que permita filosófica, social e 
cientificamente, compreender a educação e a educação ambiental. E, se a 
lógica formal, porque é dual, separando sujeito-objeto, foi mostrando-se 
insuficiente para essa tarefa, parece possível buscar no método materialista 
histórico-dialético esse caminho. Isso significa dizer que esse método 
fundamentou as análises para a compreensão das formulações teóricas dos 
professores que contribuem para a formação dos educadores ambientais nas 
universidades. (TOZONI-REIS, 2004, p.15) 
 
 

 Entretanto, para que isso ocorra se faz necessário que adquiram embasamento teórico 

e orientação de práticas pedagógicas adequadas na sua formação acadêmica. Assim, 

possibilitando aos professores, na sua prática pedagógica, a função educativa de trazer para a 

discussão as questões pertinentes ao cotidiano dos seus discentes, a exemplo daquelas 

relativas à qualidade ambiental local e global.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

A educação ambiental apresenta uma nova extensão a ser trilhada no processo 

educacional dentro de uma nova perspectiva do método dialético, uma nova postura entre a 

teoria crítica e a prática social, uma reflexão da formação iniciado e continuada. Este trabalho 

deverá contribuir com um aprofundamento teórico a respeito do tema, que está em evidência 

através da Teoria Crítica na formação dos professores: a educação ambiental refletida na 

Prática Social. 

Assim, o método dialético sustenta o olhar necessário que se deve voltar às questões 

naturais, pois, a melhor forma de se conhecer a aplicação prática da Teoria Crítica é procurar 

as iniciativas que atuam sob a ótica da transformação social e da emancipação pela crítica da 

realidade e pela ação política dos atores sociais envolvidos com o processo educativo, em 

busca de novas formas de ser e de constituir relações na natureza. 

Deste modo, a contribuição da Teoria Crítica na construção de sociedades de fato 

sustentáveis se dá na sua aplicabilidade comprometida com o Método Dialético e todas as 

proposições que ele possa imprimir em sua Prática Social, a fim de aproximar o 

direcionamento dos conteúdos e discussões à prática do Educador Ambiental. 
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