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RESUMO: O presente texto tem o objetivo de discutir a educação ambiental numa perspectiva
histórica com o surgimento de algumas tendências de educação. Realizou-se através da reflexão das
mudanças ocasionadas pelo capitalismo na sociedade. Em seguida, uma reflexão sobre as propostas
de educação ambiental que possibilitou romper com o capital, visando uma transformação na
sociedade atual.
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INTRODUÇÃO

Se observarmos, veremos que a responsabilidade pela destruição ambiental está em torno da ação
humana. Vivemos numa sociedade capitalista que se estruturou no controle de território e de
mercado. Que desenvolveu técnica para garantir suas necessidades e ter domínios em diversas áreas
o que acabou ocasionado a transformação do ambiente em que vive. O capitalismo, responsável pela
destruição do meio ambiente, vem colaborando com seus processos de produtividade causadora de
destruição.

A partir da educação ambiental, tema desenvolvido em diversas conferências para discutir os
problemas ambientais da sociedade atual, começaram a surgir grupos que reivindicavam seus diretos
na melhoria da qualidade vida. A educação ambiental estabelece ações de controle, pois pode formar
e conscientizar cidadãos, acarretando na mudança de comportamento. Porém, essa visão não é
defendida por todos, de acordo com Loreiro, 2006, “o que pode ser feito com a sociedade é torná-la
ambientalmente sustentável e não superá-la. E isso acarreta uma visão sistêmica politicamente
conservadora e reformista, em que a educação aí se inscreve para cumprir a função social de fazer as
pessoas se adaptarem e aceitarem determinado modo de organização social como se este fosse
a-histórico ou ‘natural’ [..]” ( p.138). A relação existente entre sociedade e natureza efetiva o que é
ser social, desse modo podemos observar a interação entre elas. Então, m cria-se possibilidades de
educadores ambientais desenvolver atividades que formem um cidadão crítico perante os problemas
apresentados envolvendo a natureza. A educação ambiental pode trazer a reflexão de como a
sociedade se comporta e mudar suas ações em relação ao meio ambiente.

Temos diversas tendências de educação, com Paulo Feire, por exemplo, teremos a educação crítica,
transformadora, que tenta romper a relação entre educação e capitalismo, despertando no aluno o
pensar sobre suas ações, possibilitando uma transformação social. A educação transformadora está
direcionada à educação para a democracia com a participação de todos, tornando-os homens livres.
Na perspectiva do autor, a escola apresenta o melhor lugar para atuar com projetos voltados à
transformação social, pois o ambiente escolar possibilita o diálogo sobre os problemas da nossa
realidade, inserindo assuntos teóricos, tornando, assim, um processo de comunhão e reflexão, entre
teoria e prática, que possibilitará a libertação do sujeito.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Numa sociedade capitalista, é comum encontrarmos problemas ambientais. A partir da década de 60
os problemas ambientais se tornaram questão ambiental. O capitalismo contribuiu para diversas
crises, tais como, a crise do Estado, do mercado, da acumulação de riqueza, etc. A crise fordista, do
petróleo, das matrizes energéticas agravaram ainda mais os problemas ambientais. Nos países do Sul,
ocasionou um empobrecimento das pessoas devido uma super utilização e comprometimento da
natureza de todo o planeta, esquecendo dos problemas causados por doenças, crescimento da
violência urbana, as drogas, etc. Temos uma sociedade marcada pela relação de poder entre os que
participam e dominam o sistema e os dominados por ele. Desse modo, perante uma sociedade
subordinada ao capitalismo, Layrargues, 2004 escreve: “A diversidade de nomenclaturas, hoje
enunciadas, retrata um momento da educação ambiental que aponta para a necessidade de se
resinificar os sentidos identitários [...]”. A educação ambiental aponta para a relação inseparável
entre o homem e a natureza. Esse processo de aprendizagem entre o homem e o ambiente traz novas
posturas diante do mundo. Loureiro ressalta:

[...] pela recorrência entre educadores ambientalistas, à luz de uma
abordagem dialética histórica em permanente diálogo com a Teoria da
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Complexidade e focada no sentido educativo das práticas em educação
ambiental. Pretendemos problematizar categorias conceituais estruturantes e
explicitar as implicações político-pedagógicas da incorporação pouco
reflexiva destas visões sociais de mundo significativas para a educação
ambiental indicando, ao final, conceitos relevantes para o entendimento de
sua vertente emancipatória ou transformadora, inspirada primordialmente na
pedagogia freireana e, de modo menos direto, em autores que no campo da
educação conformaram as pedagogias críticas. (LOREIRO, 2006, p.135).

Sabemos que a educação ambiental crítica tem suas raízes findadas na democracia e no pensamento
crítico aplicado à educação. Esse pensamento diz respeito as obras de um grande autor brasileiro
chamado Paulo Freire, que viveu em defesa de uma educação que formasse o sujeito emancipado.

A educação ambiental busca compreender as relações sociedade-natureza e intervir sobre os
problemas ambientais. Neste sentido, a Educação Ambiental Crítica busca contribuir para uma
mudança de atitudes, contribuindo para a formação de um sujeito ecológico capazes de identificar,
problematizar e agir em relação às questões socioambientais. A educação ambiental, com esse novo
olhar “crítico”, pode transformar a crise socioambiental da nossa realidade. Segundo Alves, 2015,

A Educação Ambiental Crítica, tenta mudar a conduta de uma sociedade que
vive num processo de produção capitalista especificidades dos grupos sociais
em seus conflitos, o modo como produzem seus meios de vida na interação
com o modo de produção da sociedade capitalista, como criam suas condutas
e se situam na sociedade, para que se estabeleçam processos coletivos,
pautados na ação dialógica, na participação e no Práticas corporais e
educação ambiental: possíveis intervenções no cotidiano escolar
inconformismo com todas as formas de exclusão, vinculando-se a uma
educação para construção de uma vida mais justa e decente, na forma de uma
Comunidade Interpretativa. (ALVES, 2015, p.32).

As mudanças na sociedade vêm acontecendo desde a década de 60, por muitos movimentos sociais;
entre eles, alguns direcionado aos problemas ecológicos. Esse movimento fez muitos
questionamentos sobre as condições de vida em que vivemos. Com esse olhar ecológico surgem
questões sobre desmatamento, poluição das águas, concentração de poder, entre outros.

Segundo Gonçalves, 2006, “o movimento ecológico tem essas raízes histórico-culturais”. Em se
tratando do contexto histórico-cultural, podemos citar os povos indígenas com toda a sua cultura que
vem tentando resistir à extinção não apenas a física, mas também cultural e das tradições.
Atualmente, nossa sociedade vive em busca de se apropriar da natureza, enquanto isso, o movimento
ecológico tem o objetivo de alcançar outro modelo de vida. Assim,

É por esse caráter difuso de um movimento que, no fundo, aponta para uma
outra cultura, que os ecologistas se encontram envolvidos com questões tão
diferentes como a luta contra o desmatamento, contra os agrotóxicos, os
alimentos contaminados, o crescimento da população, a urbanização
descontrolada, o gigantismo tecnológico e o nuclear, a poluição, a erosão dos
solos, a extinção de animais, etc. (GONÇALVES, 2006, p.26).
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A partir da luta contra a apropriação da natureza e a preocupação em cuidar da natureza é que
surgem movimentos com reflexão crítica, com a construção de teorias desenvolvidas capazes de
efetivar políticas públicas para inserir o tema ambiental. Segundo LEFF (2015, p.15), esses
movimentos possibilitaram a educação ambiental no contexto escolar.

Desde muitos anos, conferências nacionais e internacionais buscam medidas para preservar o
ambiente. As Conferência das Nações sobre o Ambiente Humano de 1972, realizada em Estocolmo e
que constituiu a Declaração sobre o Ambiente Humano preocupada com as gerações presentes e
como as futuras, reconhecendo como direito fundamental a vida num ambiente preservado. Através
das conferências realizadas em diversos momentos é que foram assinalados os limites da
racionalidade econômica e os desafios da degradação ambiental. Segundo Leff,

A degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise de
civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do
desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza. A
questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; aponta para a
desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção
de futuros possíveis, fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais
ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana. (LEFF,
2015, p.17).

Com base nessas afirmações, chefes de Estados foram reunidos numa conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro (Brasil) em 1992, apara elaborar e aprovar leis
que partissem do princípio de sustentabilidade. A sustentabilidade ecológica constitui uma condição
de sustentabilidade econômica.

Para Leff (2015, p.22), “a palavra sustentabilidade leva um crescimento econômico sustentável, que
vão estabelecer limites na apropriação e transformação da natureza voltada ao capital”. Mas é
importante tomar cuidado com esse conceito de sustentabilidade, porque o autor ressalta que pode
haver um descontrole no processo econômico, pois o homem ainda desconhece da lei de conservação
em seu processo natural. Partindo desse pressuposto, surgem tentativas de ecologizar a economia, ou
seja, mostrar que é possível ter um crescimento econômico sem afetar a natureza. Para muitos, o
nome desenvolvimento sustentável foi criado para demonstrar que é possível satisfazer as
necessidades da população atual sem agir contra o meio ambiente e sem comprometer as
necessidades das gerações futuras.

Diante desses fatos, em 1975 a UNESCO promoveu em Belgrado (Iugoslávia) um Encontro
Internacional em Educação Ambiental onde criou o Programa Internacional de Educação Ambiental
- PIEA que formulou as seguintes orientações: Ela deve ser continuada, multidisciplinar, onde os
jovens devem receber um novo tipo de educação que requer uma nova proposta sobre educação
ambiental. Para Layrargues (2004, p.67) “no campo da educação e suas abordagens, a influência de
maior destaque encontra-se na pedagogia inaugurada por Paulo Freire, que se coloca no grupo das
pedagogias libertárias e emancipatórias iniciadas nos anos de 1970 na América Latina, em seus
diálogos [...]”. Este pensamento freiriano tenta, através da educação, romper com a sociedade
capitalista, pois para ele a sociedade está em constante mudança de consciência. Nessa perspectiva,
direcionada à dialética, na educação ambiental, Loureiro (2006, p.146) ressalta “é possível
reconhecer os sujeitos do processo educativo como atores capazes de proporcionar a transformação
social”. A dialética no contexto da educação ambiental ganha sentido nas relações envolvendo as
questões teóricas com os indivíduos.

No Brasil, a educação ambiental transformadora iniciou na década de 80, por educadores envolvidos
com educação popular, movimentos sociais e ambientalistas com foco na transformação da sociedade
em relação aos padrões de consumo e ao capitalismo. A partir desses princípios surge um
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entendimento sobre educação ambiental, para o autor,

Em suma, a educação ambiental entendida a partir da perspectiva adotada,
deve metodologicamente ser realizada pela articulação dos espaços formais e
não-formais de educação; pela aproximação da escola à comunidade em que
se insere e atende; [...] e pela vinculação das atividades de cunho cognitivo
com as mudanças das condições objetivas de vida. (LAYRARGUES, 2004
p.72).

A educação acontece na interação com o outro no mundo, nas relações sociais. Ela pode acontecer de
duas maneiras: conservadora ou emancipatória, ou seja, depositar e reproduzir a fala ou transformar a
vida do homem a partir das relações que temos com o mundo. Alves (2015) ressalta que “a educação
tem em suas práxis a ação e a reflexão para que o ser humano possa transformar o mundo, pois
quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva e desafiadora sobre a qual elas devem
incidir sua ação transformadora, tanto mais se inserem nela criticamente”.

Ao colocar em prática suas ideias no ambiente escolar, pode-se observar que a mudança na conduta
do aluno, quanto mais tiver conhecimento sobre os problemas ambientais, mais poderá agir
criticamente sobre ele. Portanto, a Educação Ambiental Transformadora procura organizar a ação
humana na sociedade, rever seus comportamentos e buscar novos caminhos rumo à sustentabilidade
no campo econômico.

Para muitos é necessária uma relação direta com a natureza, surgem novos olhares a uma educação
que, segundo Loureiro,

[...] ao colocarem a “harmonização” com a natureza como resultante de um
movimento essencialmente espiritual, de transcendência pessoal, focalizam a
educação como processo essencialmente individual, vivencial e
comportamental, sem mediações sociais ou maiores preocupações com as
dimensões coletivas, sociopolíticas e societárias, posto que a condição para
mudar o cenário contemporâneo passa a se situar nas pessoas e não no modo
como socialmente nos organizamos, dissociando indivíduo-sociedade.
(LOUREIRO, 2006, p.139).

Já a educação holística surge com a intenção de minimizar os conflitos sociais na humanidade. Ela
tem o objetivo de levar à harmonização social, ou seja, levar-nos à harmonia com a natureza,
respeitando os valores individuais. Loureiro traz uma nova definição de educação, educação
ambiental holística, sendo ela

A educação ambiental holística define-se como caminho para a superação por
completo do conflito [...], desconhecendo-se a dinâmica contraditória das
sociedades humanas e históricas e ignorando-se o risco de se defender [...]
das classes dominantes como os mais corretos, “ecologicamente adequados”,
a serem, portanto, incorporados por aqueles que não possuem “consciência
ambiental”. Logo, o sentido de se construir coletivamente o que for melhor
ambientalmente e para a vida, como resultante de um processo dialógico e
democrático entre grupos sociais, seus saberes, culturas e necessidades
distintas, fica prejudicado ou secundarizado. (LOUREIRO, 2006, p.140)
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A visão holística tem sido aplicada à educação ambiental como a principal função conscientizar os
indivíduos sobre a preservação e utilização sustentável da natureza. A educação holística contribui
para os formadores de opiniões com novas possibilidades de obter uma educação mais humana.
Porém, a educação holística, ao fazer parte de uma pedagogia que visa à harmonia e à unidade, acaba
por estimular a domesticação e a acomodação.

Para tanto, temos a chamada ecologização, uma educação com proposta de educação ecológica que
priorize as relações socioambientais. Ela contribui para a atuação em conjunto dos conteúdos e dos
processos de aprendizagens, pois acredita nas relações entre as pessoas que possibilite uma tomada
de consciência e habilidades para transformação dos problemas sociais. Sendo assim, uma educação
que transmite valores. Loureiro, traz uma reflexão sobre a pedagogia freireana,

O pensamento complexo e a tradição dialética, principalmente em sua
formulação pedagógica freireana, enfatizam a educação como processo
permanente, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos,
transformando a realidade de vida. Está focada na pedagogia do conflito, no
princípio da incerteza, como forma de se estabelecer movimentos
emancipatórios e políticos de transformação social. (LOUREIRO, 2006,
p.141)

Essa pedagogia, que traz o processo de emancipação do homem, fincada nos questionamentos e nas
reflexões da nossa realidade. A educação ambiental com princípios emancipatórios valoriza a
dialética, em torno das nossas atividades, com atitudes éticas. Assim, “educar é emancipar a
humanidade, criar estados de liberdade diante das condições que nos colocamos no processo
histórico e propiciar alternativas para irmos além de tais condições (LOUREIRO, 2006, p.142). É
através dela que conseguiremos acabar com a selvageria da sociedade existente e construirmos novos
caminhos para garantir nossa existência nesse planeta e melhorar nossa qualidade de vida. Portanto, a
educação ambiental, para Loureiro (2006), tem por objetivo, “[...] educar para a emancipação,
visando à consolidação de padrões de sociedade compatíveis com a justiça ambiental pensada e
realizada de modo unitário com a justiça social” (p.143). Somos educados nas ações coletivas com o
outro. É preciso nos conscientizarmos que são nossas ações conjuntas que levaram à degradação da
natureza e que as mesmas precisam ser mudadas, alterando o nosso modo de agir, visando superar a
relação de dominação sobre o ecossistema.

Portanto, propomos um olhar para a escola, como espaço de ensino e aprendizagem, onde o diálogo e
reflexões iniciem uma transformação na sociedade atual.

CONCLUSÃO

Como podemos observar o discurso do desenvolvimento sustentável tenta proporcionar ao indivíduo
o uso racional dos recursos naturais de forma que não ocorra uma degradação ambiental no planeta.
Mediante a uma racionalidade econômica, o princípio de sustentabilidade tenta orientar a nova
ordem social.

A educação ambiental, no contexto escolar, busca a construção de um conhecimento coletivo e
problematizador dos problemas ambientais da sociedade em que se insere. A educação para a
emancipação favorece a reflexão das ações de uma sociedade e possibilita a transformação social. A
educação ambiental, sendo ela crítica ou emancipatória, é aquela em que envolve a dialética e traz
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consigo mudanças individuais em busca de valores. A educação ambiental crítica, trata-se da
mudança de uma sociedade. Partindo da palavra emancipar, defendida por Freire, é um momento de
libertação de todo processo histórico. Também podemos destacar a educação ambiental, para
Loureiro, 2006, “como uma educação para a emancipação, visando a mudança de padrões de
sociedade compatíveis com a justiça ambiental e social” (143). A transformação integral de nosso ser
e suas condições de existência.

A Educação Ambiental Transformadora enfatiza a educação enquanto processo permanente,
cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos, transformando a realidade da nossa vida. Ela
busca redefinir o modo de pensamento, ou seja, traz novos olhares em busca de recuperação
ambiental. A educação ambiental propõe uma nova maneira de estabelecer as relações com a Terra,
respeitando todas as vidas existentes no planeta.

Desse modo, demonstramos a possibilidade de se analisar a educação ambiental em um movimento
de reflexão e construção de teorias e métodos voltados para a efetivação de políticas públicas de
preservação no nosso país.
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