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calidade que sexan coherentes e permitan avanzar cara o horizonte de 
sostibilidade ambiental e social. Entre as nosas liñas de acción figura, nun 
lugar destacado, o seguimento crítico da EGEA e a contribución 
construtiva a súa efectiva posta en marcha. Este documento é unha boa 
mostra deso. 

8. O punto de partida e de chegada: o malestar da Educación Ambiental 
en Galicia 

A falta dun estudio en profundidade sobre o estado actual da 
Educación Ambiental e transcorridos tres anos desde a súa publicación, a 
información dispoñible permite identificar una serie de rasgos xerais que, 
en forma de grandes trazos, debuxan un horizonte bastante deficitario 
que, no esencial, non mudou significativamente neste tempo. En síntese, 
son os seguintes: 

Pervive dunha concepción “naturalista” do medio ambiente, da 
problemática ambiental e dos contidos, valores e finalidades da 
Educación Ambiental. 

Predominan as actividades puntuais, descontextualizadas e con escasa 
proxección a medio e longo prazo. O mellor exemplo atopámo-lo nas 
iniciativas emprendidas pola mesma Administración autonómica. 

Baixa densidade de equipamentos, servizos e recursos específicos de 
Educación Ambiental e infrautilización dos existentes. 

Fráxil profesionalización e escasa especialización dos educadores 
ambientais, o que se explica pola existencia de importantes lagoas na 
súa formación inicial e permanente e polas situacións de 
precariedade laboral nas que polo xeral vense obrigados a traballar. 

Ausencia de redes e foros que faciliten o coñecemento mutuo, a 
coordinación e o intercambio entre colectivos e experiencias 
educativo-ambientais. 

A Educación Ambiental ten unha maior proxección no sistema educativo, 
especialmente no ensino primario e secundario. Tal situación viuse 
favorecida pola inclusión da Educación Ambiental como área 
transversal na LOXSE (1990) e pola autonomía que concedeu esta Lei 
a escolas e docentes para concibir proxectos educativos que 
contemplasen o ambiente como eixo principal. Non obstante, non 
existe un labor institucional de coordinación e apoio a estas 
experiencias por parte da Consellería de Educación. Un bo exemplo 
desta desidia é a inexistencia de redes como as que noutras zonas 
comunican ás chamadas “ecoescolas”. A Lei de Calidade da 
Educación proposta polo PP, en proceso de aprobación 
parlamentaria, pode supoñer un retroceso importante na 
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¿PROFESIONAIS DA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

Xulio Gutiérrez Roger 

 

Iniciamos esta reflexión cunha interrogante porque os educadores e 
educadoras ambientais son, neste momento, arraianos que transitan por 
unha difusa fronteira entre o profesional e o diletante, entre o establecido 
e o emerxente entre o traballo voluntario e o remunerado. ¿Estamos, 
logo, ante unha nova profesión? ¿ou se trata aínda dunha ocupación? 

Unha das características propia das transicións é a incertidumbre. A 
profesionalización dos educadores e educadoras ambientais (ErAm) é un 
proceso imparable pero incerto e inzado de oportunidades e ameazas. 
Non está claro se o balance de perdas e ganancias da formalización 
dunha profesión tan vocacional como esta vai ser satisfactoria para todas 
as persoas que participan dela. Existe unha forte resistencia, tanto entre os 
teóricos como entre os practicantes da educación ambiental, a 
promover unha profesionalización no seu sentido máis clásico, o que 
conduciría inevitablemente á creación dunha titulación específica, 
homoxenización duns estudios iniciais, creación dun colexio profesional, 
etc. Pola contra, os ErAm consideranse a si mesmos como un colectivo 
cun campo profesional específico e cuns sinais de identidade propios. 
Pretenden afianzar o seu quefacer profesional pero sin perder unha 
esencia forxada en dúas décadas de compromiso e intenso traballo. 

Un recente traballo de campo ofrece datos, que non por sospeitados 
resultan menos rechamantes, para aproximarnos a estas persoas que fan 
educación ambiental en Galicia e tratar de establecer o seu perfil 
socioprofesional aproximado. 

Os ErAm son maioritariamente xóvenes, especialmente os pertencentes o 
colectivo dos monitores de base, amaioría (76%) son solteiros/as, e só o 
20% teñen fillos/as. No perfil social deataca o alto grao de compromiso, 
pois máis da metade dos entrevistados/as participa en dúas ou máis 
asociaciones, e curiosamente enfróntase unha alta afiliación a 
asociaciónes ecoloxistas, vecinaies e de axuda ó desenvolvemento así 
como de  participación en actividades de voluntariado de diversos tipos, 
cunha moi baixa afiliación a organizacións políticas e sindicais. 

 

O posicionamento político está moi claramente definido cara á 
esquerda, o 80% sitúase na esquerda ou centro esquerda; só o 5% no 
centro ou centro dereita e ninguén declárase abertamente de dereitas. A 
simpatía polas opcións nacionalistas casi duplican ás non nacionalistas. 
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O galego é a lingua vehicular maioritariamente empregada no traballo 
diario (máis do 90%) e ademáis declárase o coñecemento suficiente de 
linguas estranxeiras como inglés (75%), portugués (26%), francés (20%), 
catalán e italiano. 

El nivel de estudios do colectivo é considerable, case o 80% son 
diplomados ou licenciados e máis do 35% posúen, ademais doctorados, 
másters ou postgraos. A titulación máis frecuente é a de Bioloxía (60%) 
seguida por Ciencias da Educación e Xeografía e Historia. Pero aínda é 
máis salientable o alto nivel de formación non graduada; a maioría están 
en posesión dun ou de varios títulos de Monitores de Tempo libre, 
Monitores da Natureza ou Directores de Campamentos. Pero se a 
formación inicial é boa, a formación contínua é notable e alcanza as 55,2 
horas de media. Incluso podemos falar de casos de hiperformación con 
máis de de 500 horas de formación e seis cursos realizados nun ano. 

Sen embargo a situación laboral dos ErAm contrasta fortemente coa 
situación que se podería deducir das primeiras informacións. 
Laconicamente podería expresarse como “subemprego precario”, se ben 
hai diferencias que convén matizar. 

 

O grupo dos asalariados, formado por contratados eventuais por 
empresas ou pola administración local, soporta unha 
precariedade laboral escandalosa e ten un nivel de ingresos moi 
variable dependendo do número de meses traballado. En todo 
caso o 70% non traballou de forma contínua os últimos seis anos y 
gaña menos de 12.000 euros anuais. Este colectivo ten unha taxa 
de reemprazo moi alta. Según O. Cid “os ErAm teñen data de 
caducidade coma os iogures e abandoan a ocupación aos catro 
anos de exercicio como media”. 

O segundo grupo está formado superviventes do grupo anterior que 
buscando vías de autoemprego máis ou menos estable forman 
empresas, cooperativas, ou entidades variadas. A maioría destas 
empresas prestan servicios educativo ambientais á administración 
autonómica ou local. 

Finalmente hai que considerar un pequeno grupo de funcionarios 
docentes contratados eventualmente pola administración 
autonómica ou as Universidades e que non poden ser 
considerados “strictu sensu” educadores/as ambientais. 

 

Non é fácil definir o campo profesional dos ErAm. A diversidade de 
actividades que realizan é moi amplo e vai desde o deseño, execución e 
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campañas sistemáticas para informar sobre os principios, obxectivos e 
recomendacións contempladas na EGEA, ou para apoiar iniciativas que 
estiveran dentro das recomendacións marcadas polo documento.  

Noutro tipo de axentes sociais (ecoloxistas e naturalistas, 
profesionais e empresas, sindicatos, etc.) aludidos pola Estratexia…, a súa 
aceptación ten sido desigual. En todo caso, e como xa defendeu a SGEA 
noutros foros, estamos convencidos de que o movemento ambientalista 
debe apropiarse da EGEA, converténdose nun actor principal da mesma 
e velando polo que con ela faga ou deixe de facer quen ten a 
responsabilidade principal de administrar os recursos públicos. A 
advertencia e a posibilidade dun “efecto búmerang” pode ser un 
estímulo efectivo para comprometer ás administracións no fomento 
dunha Educación Ambiental menos cosmética e máis orientada á 
promoción dos cambios sociais e económicos necesarios para facer 
viable a cultura da sostibilidade. 

 En sectores específicos como os equipamentos especializados en 
EA ou entre as empresas que ofertan programas e servizos relacionados 
con este campo (educación, interpretación, formación, comunicación, 
etc.), existe certa sensibilidade e inquietude polos cambios na regulación 
e no enfoque das súas actividades que poidan derivarse da aplicación 
da EGEA, aínda que os “cambios” teñan sido ate agora pouco máis que 
formais. Outro elemento de incerteza para este sector é o uso que as 
Administracións públicas poidan facer dalgunhas das recomendacións 
recollidas na Estratexia… para fixar estándares de calidade e normativas 
que obriguen a novos e máis arriscados enfoques educativos e 
empresariais; outro é o temor a que sexa instrumentada para coartala 
pluralidade de enfoques metodolóxicos, pedagóxicos e ideolóxicos 
existentes.  

Como xa adiantamos, o desenvolvemento da EGEA debería 
supoñer a medio prazo un incremento importante das inversións públicas 
e privadas destinadas a súa concreción. Cabería tamén esperar, como 
consecuencia, unha oferta crecente de postos de traballo especializados 
para dar unha cobertura cualificada ás novas necesidades, así como 
unha mellora das precarias condicións laborais e profesionais das persoas 
que veñen traballando, moitos e moitas dende hai décadas, como 
educadores e educadoras ambientais. Nesta liña prospectiva, outro 
sector que ven mostrando unha especial sensibilidade diante da EGEA é 
o que aglutina a estes profesionais. O interese deste colectivo diante dos 
escenarios que abre a EGEA púxose de manifesto na constitución da 
Sociedade Galega de Educación Ambiental. Como organización temos 
unha dobre finalidade: dignificar laboral e profesionalmente a figura do 
Educador Ambiental e impulsar neste ámbito prácticas educativas de 



ADEGA Cadernos nº 11 

 

16 

Ambiental, do Colegio Oficial de Físicos para a realización do VI Congreso 
Nacional del Medio Ambiente, etc., pero non se fixo, como en anos 
anteriores, a convocatoria pública de subvencións para financiar 
actividades e programas de Educación Ambiental de iniciativa social. Do 
mesmo xeito, existen fondos para financiar o Congreso Nacional del 
Medio Ambiente en Madrid (anos 2001 e 2002) pero non para organizar as 
V Xornadas Galegas de Educación Ambiental, cando levan sen 
celebrarse dende 1999 e a propia Estratexia…, no apartado dedicado á 
Administración autonómica, recomenda que se doten de periodicidade 
anual ou bianual dado que “é necesario que se consoliden como o 
principal foro de intercambio de experiencias entre os diversos axentes da 
educación ambiental en Galicia”. 

Noutros ámbitos da mesma Administración tampouco se 
observaron cambios significativos que se podan atribuír á aplicación da 
EGEA. Nin sequera se habilitaron os mecanismos previstos no documento 
para que as distintas consellerías e organismos que teñen competencias 
ou programas ligados a este ámbito establezan mecanismos de 
coordinación horizontal, compartan información e recursos, e definan 
programas ou liñas de acción común ou complementaria. 

 A incidencia da Estratexia… noutros niveis da Administración 
pública ten sido tamén moi limitada. Salvo excepcións, as entidades 
locais manteñen a atonía e a cortedade de miras que veu 
caracterizando ata agora a súa labor no campo da educación e a 
xestión ambiental. Existen municipios como Allariz, Oleiros ou Santiago, 
que se veñen caracterizando por unha sensibilidade pro-ambiental 
superior á media e que están a dar os primeiros pasos nesa liña, incluso 
coa previsión de contemplar a Educación Ambiental como un vector 
relevante na xestión local. 

 É difícil valorar o nivel de impregnación da Estratexia… noutros 
ámbitos e sectores da sociedade. En liñas xerais, a nosa experiencia 
como colectivo que aglutina a diversos axentes directamente implicados 
no quefacer educativo-ambiental en Galicia, permítenos afirmar que 
apenas é coñecida ou recoñecida polos responsables das políticas 
públicas ou polos xestores privados e, aínda menos, pola cidadanía en 
xeral. Nin directamente, como puidera ser a través dun programa de 
divulgación pública -que nunca existiu-, nin indirectamente por ser 
destinatarios dunha nova xeración de propostas educativas inspiradas 
nela. Plataformas de difusión de información e de conformación das 
representacións sociais do ambiente tan poderosas como os medios de 
comunicación, ou tan necesarias para a vitalidade social como os 
colectivos ou asociacións cidadáns (veciñais, de consumidores, culturais, 
recreativas, xuvenís, de mulleres, etc.), no teñen sido obxecto de 
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avaliación de programas e actividades de EA, actividades de 
interpretación do patrimonio, de información ambiental ata a 
elaboración de materiais didácticos. Por outra banda máis do 80% debe 
simultanear esta actividade con outras que non ten nada que ver coa EA. 

Podemos concluir afirmando que o campo de traballo dos ErAm está 
condicionado pola súa propia historia como colectivo e polas historias 
personais e traxectorias vitales de cada un deles. En resumo destaca a 
vocación pedagóxica do perfil profesional xeral, a súa visión crítica e 
transformadora da sociedade así como a gran capacidade de 
compromiso e sacrificio para soportar unhas condicións laborais 
deplorables na maioría dos casos. 
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amosándose unha escasa preocupación por mellora-la calidade das 
actividades, dos programas e dos servizos prestados (directamente ou 
en concerto con outros axentes públicos ou privados); 

a non habilitación de mecanismos de seguimento e apoio ó 
desenvolvemento da Estratexia…; 

a falla de avaliación das propias iniciativas, programas, equipamentos, 
etc.; non existen informes avaliativos que merezan tal cualificativo dos 
programas, dos recursos e das actividades que desenvolve a propia 
Administración. Incluso deseñando ferramentas como a Carta Galega 
de Calidade dos centros de Educación Ambiental, non se chegou a 
poñela en práctica; 

 Os cambios introducidos no organigrama da Consellería de 
Medio Ambiente ó inicio da actual lexislatura, fai un ano, coa 
desaparición do CITA e o transvase das súas competencias nesta materia 
–eufemisticamente identificada como “divulgación ambiental”- ó CDS, 
non ten producido efectos positivos visibles na orientación da súa política 
neste ámbito.  

Transcorrido un ano e máis aló do tempo de cortesía que é preciso 
conceder a calquera Administración en proceso de cambio, só cabe 
dicir que non se ten feito nada substancial para potenciar este sector, nin 
para apoiar, motivar, orientar ou estimular o quefacer dos axentes sociais 
clave na tarefa educativo-ambiental. Indiferenza e atonía son os 
adxectivos que mellor definen esta etapa.  

A título ilustrativo desta situación e a pesar de estar formalmente 
creado dende o ano 2001 o Rexistro Xeral de Entidades e Centros de 
Educación Ambiental e de publicarse o mesmo ano a Orde pola que se 
aproba a Carta Galega de Calidade dos centros de Educación 
Ambiental, segue sen existir unha política unívoca e coordenada da 
Consellería de Medio Ambiente sobre os equipamentos educativos 
dependentes das distintas Direccións Xerais que a compoñen. Se a 
mesma Administración que establece as pautas para lograr unha oferta 
de calidade dende os equipamentos non as aplica con rigor nos que de 
ela dependen, ¿que lexitimidade ten para impoñelas a outros axentes 
públicos ou privados que xestionan recursos similares? 

 

Na mesma liña, a política de subvencións e convenios sigue 
amosando discrecionalidade e falla de criterios (polo menos criterios non 
espurios). Por exemplo, no ano 2002 a Consellería de Medio Ambiente 
firma convenios e/ou financia actividades de Unión FENOSA, da 
Fundación Fernández-Latorre, da Asociación Española de Derecho 




