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Introdução  

Logo após as questões ambientais passarem a fazer parte das 

preocupações da humanidade, há algumas décadas, o campo da educação surgiu como 

um espaço central para atuação em busca de superação dos novos problemas que se 

evidenciavam e que viriam, em seguida, a se tornar cada vez mais desafiadores. Essa 

demanda implicou a necessidade de incorporação da dimensão ambiental à ação 

educativa.  O campo da educação ambiental surgiu então na perspectiva de garantir e 

guiar tal incorporação – uma adjetivação aparentemente dispensável à educação, mas 

que na prática se revelou necessária. 

Em busca de consolidação, o campo da educação ambiental, ao procurar 

realçar seu papel de criação/renovação sobre seu papel de reprodução, tem verificado a 

necessidade ainda de um segundo adjetivo, na perspectiva de abordagens que 

considerem a complexidade da realidade e que, não dicotomizando natureza e 

sociedade, adotem sobre elas um olhar crítico e uma atitude crítica, em um 

compromisso com a preservação da vida, com a transformação social e com a 

emancipação do ser humano. Vários são os adjetivos formulados nessa direção, mas 

certamente o que mais traduz as congruentes variações desenvolvidas até hoje é o que 

define a tendência conhecida como educação ambiental crítica. 

Simultaneamente, surge na Espanha no final do século XX a teoria da 

aprendizagem dialógica, na qual se baseia a concepção de educação escolar conhecida 

como comunidade de aprendizagem. Nessa concepção, familiares e outros voluntários 

do entorno da escola têm papéis importantes a desempenhar em atividades de gestão da 

escola e também de sala de aula. O funcionamento da escola se democratiza 

radicalmente na direção de um aprendizado de máxima qualidade para as crianças e 

as/os adolescentes, o que se busca por meio de uma interlocução escola-comunidade e 

de uma série de atividades que transformam a vida escolar em várias dimensões. O 

desenvolvimento dessa experiência e dessa teoria se iniciou no Centro Especial de 

Investigação em Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdade (CREA – Barcelona) e 



hoje está presente em vários países, incluindo, desde 2003, o Brasil. (MELLO, 2007; 

2009) 

O objetivo deste artigo é discutir a confluência da educação ambiental 

crítica com a aprendizagem dialógica, particularmente em contextos escolares de 

periferia urbana, a partir de uma investigação1 de três comunidades de aprendizagem. 

Para tanto, iniciamos descrevendo o desafio em questão, seção em que resumimos os 

pressupostos da educação ambiental crítica e os princípios da aprendizagem dialógica. 

Em seguida indicamos a base metodológica empregada na pesquisa e a descrição de sua 

realização. O argumento do texto, em torno da referida confluência, é então 

desenvolvido nas duas últimas seções. 

Optamos por uma apresentação mais concisa dos resultados em que 

apoiamos nosso argumento, para focalizar a discussão aqui desenvolvida, em torno da 

potencialidade da aprendizagem dialógica no avanço da consolidação da educação 

ambiental crítica. 

  

Desafio  –  educação ambiental em comunidades de aprendizagem 

A incorporação da dimensão ambiental no processo educativo não pode 

se dar em escolas públicas de periferia urbana sem que sejam consideradas suas 

especificidades contextuais. Nesse sentido, o exercício da educação ambiental, 

sobretudo numa perspectiva crítica, implica conhecimento das necessidades e dos 

interesses, das potencialidades e das limitações que caracterizam os ambientes em que 

vivem crianças e familiares da comunidade em questão; implica, ainda, reconhecimento 

específico da participação das classes populares nos problemas ambientais e na busca de 

suas soluções. 

Nessa perspectiva, a educação ambiental crítica, segundo Carvalho 

(2004), 

tem suas raízes nos ideais emancipadores da educação popular, a qual rompe 
com uma visão de educação determinante da difusão e repasse de 
conhecimentos, convocando-a a assumir sua função de prática mediadora na 
construção social de conhecimentos implicados na vida dos sujeitos. (p. 156) 

                                                 
1  Esta pesquisa compõe parte de projeto maior intitulado “Comunidades de aprendizagem: aposta na 

qualidade da aprendizagem, na igualdade de diferenças e na democratização da gestão da escola”, que 
incluiu ainda os eixos de investigação: condições de vida e trabalho, participação e gestão escolar, 
aprendizagem dialógica e leitura e escrita. 



Assim, a educação é vista como “elemento de transformação social (movimento 

integrado de mudança de valores e de padrões cognitivos com ação política democrática 

e reestruturação das relações econômicas), inspirada no fortalecimento dos sujeitos, no 

exercício da cidadania”. (LOUREIRO, 2004. p. 66-67) 

Destacamos ainda que a compreensão de educação ambiental crítica aqui 

adotada inclui também a perspectiva dialética, na abordagem de temas socioambientais, 

em busca de conhecer as razões de ser dessas situações concretas que condicionam 

desigualmente as possibilidades de humanização – para umas classes sociais e para 

outras – e em busca de identificar relações de poder presentes na realidade e espelhadas 

na linguagem que vimos usando para interpretar a realidade vivida. Assim, sempre 

procurando pela palavra verdadeira para compor o diálogo na perspectiva freireana, a 

linguagem e nossa sintaxe de pensamento para compreender e agir no mundo devem 

merecer também muita atenção, considerando a dialeticidade que marca a relação 

consciência-mundo em seus aspectos dinâmicos e contraditórios. FREIRE (2004, p. 96-

97) Portanto, o exercício da educação ambiental crítica em contextos de periferia 

urbana, particularmente em escolas, impõe grande desafio ao processo educativo. Nesse 

sentido, a confluência dessa concepção com a aprendizagem dialógica merece ser 

analisada. 

A aprendizagem dialógica pode ser entendida como um conceito que 

descreve uma concepção de aprendizagem centrada nos aspectos relacionais do 

processo educativo e apoiada na teoria da ação dialógica, de Freire (2004; 2005) – 

publicada no início da década de 1970 –, e na da ação comunicativa, de Habermas 

(1987a; 1987b) – publicada no início da década de 1980. O conceito, que é base das 

comunidades de aprendizagem, implica o respeito a sete princípios os quais guardam 

entre si relações teóricas que os unificam na aprendizagem dialógica, fundamentando e 

orientando sua prática e a reflexão sobre esta: diálogo igualitário, inteligência cultural, 

transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de 

diferenças, que foram originalmente sistematizados por Flecha (1997). 

De acordo com Mello (2003), diálogo igualitário supõe que as falas e 

proposições de cada participante serão tomadas por seus argumentos e não pelas 

posições que ocupam. A inteligência cultural implica as habilidades comunicativas 

presentes nos entornos familiares, escolares, participando de maneira crítica e reflexiva 

na sociedade. Ao compartilhar diferentes pontos de vista e maneiras de analisar e 



resolver as situações, por meio do diálogo guiado pela validade dos argumentos, 

necessariamente estabelece-se um processo de mudança com duas orientações 

comunicáveis: uma transformação interna, em cada participante, e a transformação 

externa buscada em benefício de todos. Neste processo, o acesso ao conhecimento 

instrumental é uma necessidade para a vida na sociedade da informação e a 

transformação do entorno. Diante das múltiplas possibilidades de escolha de como 

viver, é difícil ter-se um único projeto para todos os coletivos ou pessoas, sendo 

igualmente difícil para a escola saber que valores afirmar. Assim, propor a criação de 

sentido pelas pessoas e pelo grupo, no diálogo igualitário, em que cada pessoa pode 

examinar as possibilidades, refletir criticamente sobre elas e fazer suas escolhas, torna-

se fundamental. A solidariedade transforma-se, dessa maneira, num elemento da 

aprendizagem dialógica na interação pessoa-pessoa e na relação com grupos em 

situação de marginalização. Ainda de acordo com a autora, 

por meio da aprendizagem dialógica, cada pessoa constrói novas 
compreensões sobre a vida e o mundo e reflete sobre a sua cultura e sobre as 
demais, podendo escolher com maior liberdade sua maneira de viver e se 
relacionar, bem como desenvolver o senso de que este processo ocorre com 
outras pessoas, criando-se respeito aos diferentes modos de vida, ou seja, a 
igualdade de diferenças. (MELLO, 2003) 

Os dados aqui coletados possibilitaram melhor conhecer/transformar a 

prática da aprendizagem dialógica em comunidades de aprendizagem, ao caracterizar as 

realidades vividas por três escolas da periferia de uma cidade média do sudeste do país 

no ano de 2008, contemplando-se obstáculos e potencialidades ali presentes, bem como 

ao indicar encaminhamentos a serem dados por diferentes âmbitos estruturais e 

relacionais para se avançar na direção desejada. Ofereceram, ainda, elementos que 

podem ser contemplados por outras escolas que queiram se transformar em 

comunidades de aprendizagem e, aqui, servem de base para o desenvolvimento do 

argumento do texto. 

 

Metodologia  –  metodologia comunicativa crítica 

Na metodologia comunicativa crítica de pesquisa – também 

desenvolvida originalmente pelo CREA –, parte-se do princípio de que é possível 

conhecer cientificamente a realidade social de maneira objetiva, ou seja, entende-se que 

a realidade existe, que é possível conhecê-la cientificamente, e que é possível tratá-la 

com objetividade. 



A perspectiva dialógica de aproximação do objeto investigado, elaborada 

por Freire (1995), que implica tomar distância epistemológica do que se investiga, guia 

as ações de investigação. Tal perspectiva entende ser necessário conhecer os sujeitos 

por meio de suas relações com os outros, considerando suas interpretações em contextos 

habituais. É uma postura em que coleta e análise de dados se dão conjuntamente em 

vários momentos, através do diálogo crítico. 

Segundo Gómez et al. (2006), a investigação é comunicativa porque 

supera a dicotomia objeto/sujeito, mediante a categoria da intersubjetividade, e é crítica 

porque parte da capacidade de reflexão e de auto-reflexão das pessoas e da sociedade. A 

comunicação intersubjetiva e a reflexão crítica são aqui as bases para uma geração de 

conhecimento que contribua para a superação de desigualdades sociais (ibidem), o que 

evidencia a consistência desta metodologia com a teoria da aprendizagem dialógica. 

Quanto às técnicas de coleta de dados, há combinação de formas 

quantitativas e qualitativas, tendo em vista a natureza e a dimensão do que se investiga. 

Como técnicas quantitativas, podem ser utilizadas, por exemplo, questionário e 

entrevista rápida. As técnicas qualitativas de investigação são o grupo de discussão, o 

relato de vida cotidiana, a entrevista qualitativa em profundidade e a observação 

comunicativa. Todas as técnicas estão descritas por Gómez et al. (2006). 

Nesta pesquisa foram utilizados, associativamente, o questionário e o 

grupo de discussão comunicativo. O questionário constituiu-se em um roteiro para uma 

entrevista fechada (incluindo questões abertas), com espaço para registro por escrito das 

respostas emitidas. Por sua vez, o grupo de discussão surge, seguindo descrição de 

Gómez et al. (2006, p. 81-83), para confrontar a subjetividade individual com a do 

grupo, tendo como base os dados do questionário pré-sistematizados. Nele se colocaram 

em contato pessoas do grupo pesquisado e pessoas da equipe de investigação, 

manifestando-se diferentes perspectivas, experiências e pontos de vista sobre a realidade 

focalizada, em conversas cuidadosamente planejadas e realizadas para que informações 

já obtidas sobre os temas investigados pudessem ser melhor compreendidas e 

contextualizadas. 

No processo de análise dos dados, buscam-se identificar duas dimensões 

presentes na realidade: as obstaculizadoras – que configuram barreiras que impedem ou 

dificultam a efetivação de maior igualdade social –, e as transformadoras – que mostram 



as formas ou os caminhos de superação das barreiras. Também se consideram três tipos 

de manifestação do discurso, que dizem respeito às interpretações e interações nas quais 

se baseia a informação coletada (espontâneas, reflexivas ou interativas).  

A presença de tais dimensões na análise da investigação configura um 

primeiro passo para a compreensão crítica da realidade e para a concretização de ações 

que superem os obstáculos encontrados. Nesse sentido, compreender criticamente a 

realidade e, simultaneamente, agir sobre ela, constituem o objetivo maior de uma 

investigação como essa, na busca de formas de superar as desigualdades sociais. 

 

Pesquisa  –  instrumentos e procedimentos de coleta e de análise dos dados 

A pesquisa foi encaminhada com familiares (mães, na grande maioria) 

das crianças de cinco salas de cada uma das três escolas investigadas – aqui chamadas 

de escolas 1, 2 e 3 –, sendo uma sala de cada ano/série do ciclo inicial do ensino 

fundamental. Vale destacar que a equipe de pesquisadoras/es também interagia com as 

demais equipes dos demais eixos de investigação do projeto maior, anteriormente 

referido, possibilitando acesso a outros dados e outras discussões. Ante o grande 

volume de dados, selecionamos aqui aqueles referentes à temática consumo-resíduo, nos 

quais centralizaremos a discussão. Também houve interação com outro recorte de 

sujeitos: uma pesquisa que, no mesmo projeto, envolveu as crianças das referidas salas, 

em procedimentos similares. Os resultados desse recorte não serão aqui apresentados 

em seu conjunto e tenderam a reforçar as considerações que são feitas em relação à 

investigação com familiares. Essa tendência será abordada na seção seguinte. 

Para a obtenção dos dados, o próprio desenvolvimento do questionário se 

deu em processo coletivo, desenvolvido em contextos como o da Aciepe2 de 

Comunidades de aprendizagem, formulando questões que tratam, direta e indiretamente, 

da temática ambiental no bairro da escola, entre outras, referentes aos demais eixos da 

pesquisa maior (ao todo, 84, incluindo ainda questões sobre caracterização 

socioeconômica, condições de trabalho, necessidades educativas, participação na escola 

e sobre a própria comunidade de aprendizagem). Como parte desse processo, os 

                                                 
2  Aciepe é uma inovação pedagógica desenvolvida na Ufscar:  atividade curricular de integração entre 
ensino, pesquisa e extensão, que permite reunir em torno de um tema (como comunidades de 
aprendizagem) de interesse comum profissionais do mercado de trabalho (como professoras/es das 
escolas) e participantes da universidade (como estudantes de diversos níveis e diversas áreas, além de 
professoras/es). Descrição mais detalhada pode ser encontrada em Pierson et al. (2003). 



instrumentos foram testados em duas rodadas de entrevistas piloto, antes da definição, 

coletiva, de sua última versão. Além do instrumento em si, foi elaborada também uma 

lista de orientações para sua aplicação, considerando rigorosamente os princípios 

metodológicos que regem a investigação. 

Foram realizadas entrevistas com 180 familiares que puderam participar 

em entrevistas agendadas pela escola e realizadas na escola. Os dados foram então 

reunidos e digitados em planilhas Excel, que foram a base para a análise das respostas e 

para a elaboração dos gráficos facilitadores das análises. Para os resultados das questões 

categóricas, foi feito o agrupamento por características similares, enquanto que, para os 

das questões abertas, foram geradas categorias a partir de interpretação das respostas. 

Com isso, os resultados foram sistematizados em tabelas e gráficos. 

Gráficos em forma de pizza foram elaborados em folhas de cartolina para 

serem então discutidos com sujeitos participantes, em grupo de discussão comunicativo. 

Assim, foram realizados encontros dos grupos nos quais as interpretações iniciais das/os 

pesquisadoras/es puderam ser ratificadas, retificadas ou complementadas, em uma 

análise intersubjetiva dos dados decorrente do diálogo entre elas/es e as/os participantes. 

Os encontros, um em cada escola investigada, tiveram a participação de 5 familiares, 

duraram cerca de uma hora cada um e foram gravados com a anuência das/os 

participantes. Todas as falas e interlocuções foram transcritas para registro e 

consolidação da interpretação. 

 

Resultados e discussão  –  questões socioambientais em comunidades 

de aprendizagem 

No mundo contemporâneo, sistemas burocráticos e informacionais, bem 

como corporações profissionais, desenvolvem estratégias lingüísticas marginalizadoras 

destinadas a manter seu poder sobre as comunidades. Nesse contexto, o campo do 

consumo surge como profícuo espaço para atuação dos setores produtivo e comercial, 

em processo que tem se acentuado nas últimas décadas, sob a regência da lógica do 

lucro e da acumulação de capital, com apoio do desenvolvimento da técnica. Por ser 

uma atividade que está presente no dia-a-dia de todas as pessoas, o consumo se 

apresenta como um campo importante para reflexão sobre o sentido que cada uma e 

cada um dá àquilo que consome para compor seu cotidiano e aos resíduos gerados e 

descartados nesse processo. 



No entanto, refletir sobre a questão do consumo e sobre os sentidos que a 

ele se dá requer especial atenção e, nas perspectivas aqui consideradas, por um lado, 

torna-se um desafio, considerando-se as complexidades do tema e da realidade social 

em geral – descritas por Logarezzi (2006) –, e, por outro lado, apresenta-se como um 

caminho para a aliança entre a aprendizagem dialógica e a educação ambiental crítica.  

Mais precisamente, a questão do consumo-resíduo apresenta-se como 

uma possível porta de entrada para a incorporação da questão ambiental em geral no 

processo educativo. Uma escolha temática que deve ser de grande interesse para as 

crianças e para as/os adolescentes do ensino fundamental, bem como para seus 

familiares, uma vez que, de um modo ou de outro, o consumo e a/o decorrente 

geração/descarte de resíduo estão presentes no cotidiano de cada uma e de cada um. No 

entanto, para que a incorporação seja crítica implica, entre outros aspectos, 

problematizar a temática em suas dimensões sociais e ambientais, discutindo suas 

ambigüidades e suas contradições. 

Por isso, com vistas ao objetivo deste texto, apresentamos e discutimos 

aqui os resultados mais relevantes dessa pesquisa referentes a questões mais centrais a 

respeito do tema consumo-resíduo: “Como você escolhe os produtos que compra?”, 

“Você costuma comprar o que vê ou ouve em propagandas?”, “Se sim, em quais tipos 

de propaganda você mais se baseia?” e “Como o lixo da casa onde mora a criança é 

encaminhado?”. 

Os dados nos indicaram que ao comprar produtos de uso cotidiano, os 

familiares se baseiam muito pelo preço (106, 59%)3 – visto que o valor monetário é um 

fator limitante em se tratando de comunidades de classes populares – mas também 

sempre que podem compram pela qualidade (56, 31%) e pela marca (29, 16%) do 

produto, o que sugere uma possível influência das publicidades em suas compras. Ao 

ser abordada esta questão nos grupos de discussão, as pessoas presentes relataram como 

realizam suas escolhas e enfatizaram a importância de se considerar a qualidade dos 

produtos, ressaltando que nem sempre o que é dito em publicidade é verdadeiro. 

Quando perguntamos se os familiares compravam o que viam ou ouviam 

nas publicidades, verificamos que a grande maioria indicou que não (128, 71%) e, entre 

                                                 
3  Número de indicações da categoria, seguido da porcentagem de respondentes que a indicaram. Em 

algumas questões, como nessa, houve indicações múltiplas. Universo de respondentes: 180, exceto nos 
recortes abordados. 



os que responderam que sim (47, 26%), a principal categoria que aparece nesse recorte 

indica que, em suas compras, mais se baseavam nas publicidades transmitidas pela 

televisão (22, 47%). Jornal/revista (11, 23%), cartaz (10, 21%) e rádio (9, 19%) também 

foram citados como veículos presentes significativamente nos ambientes de vida das 

comunidades. Nos grupos de discussão pudemos conversar sobre esse aspecto e as 

pessoas presentes relataram o quanto a televisão influencia nas compras da família, 

principalmente nos desejos que as crianças passam a manifestar a partir da exposição às 

peças publicitárias: ele viu na televisão e ficou com febre, qualquer coisa ele fica com 

febre n/é... nós precisamos gastar esse dinheiro... às vezes.... sem poder precisamos 

comprar... (familiar – escola 3) 

Pudemos verificar ainda que as crianças expressaram respostas 

semelhantes às manifestadas pelos adultos: lá na novela também, eles passam aqueles 

sorvetes, me dá uma vontade de tomar (criança – escola 3), diferenciando apenas por 

acrescentarem uma outra categoria de resposta, ao dizerem que pedem aos familiares 

também o que vêem dos colegas. Por outro lado, a presença da televisão, e 

consequentemente dos esquemas de marketing e publicidade por ela difundidos, 

revelaram-se também marcante em relação aos desejos e às escolhas de compra das 

crianças. Nesse sentido, do mesmo modo que um adulto relatou que teve que comprar o 

brinquedo para o neto doente, algumas crianças disseram que ficam doentes ou brigam 

com os familiares para conseguir o que viram na televisão. 

Esses resultados mostraram como a publicidade influencia nas escolhas 

e, em certos casos, nos desejos. Portilho (2005), ao analisar a questão do consumo no 

contexto do sistema capitalista contemporâneo, destaca que o modo de produção atual 

está intrinsecamente ligado ao modelo de consumo. Para que haja expansão do primeiro, 

em atendimento à lógica de acumulação do capital, o segundo necessariamente também 

deve expandir, ainda que em ritmo acima daquele que corresponda ao atendimento das 

necessidades demandadas para o viver em sociedade e ainda que os efeitos colaterais do 

processo impactem negativamente o meio social e o ambiental, refletindo, 

respectivamente, as contradições capital-trabalho e capital-ambiente inerentes ao 

sistema. Por isso, segundo a autora, as publicidades são criadas de forma a incitar nas 

pessoas o desejo de compra, desejo este muitas vezes alienado das necessidades 

objetivas e também das relações de interesse e de poder que estão em jogo. 



Padilha (2006) relata que existem diferentes tipos de produção 

publicitária, um para cada público alvo, mas alerta que as crianças estão no grupo de 

pessoas mais atingidas por tais produções. Desde muito cedo vem se criando a 

necessidade de uma falsa identidade que só poderia ser atingida através do consumo. A 

autora ainda alerta que “o papel essencial da publicidade é modelar as necessidades e os 

desejos das pessoas em função de uma demanda puramente econômica” (p. 106) e, 

citando Barber, que “o mundo sedento pode beber água, mas, se se quer que as pessoas 

comprem bebidas permitindo ganhar dinheiro, é preciso associar seu consumo a novas 

‘necessidades’, novos gostos, um novo status social.” (ibidem, p. 106-107) 

Em contextos de classes populares a margem de consumo evitável não só 

deve ser desprezível como, em muitos casos, negativa (subconsumo). No entanto, isso 

não significa que a questão do consumo propriamente não deva ser abordada nos 

processos educativos desses contextos, uma vez que o desejo de consumo e a variação 

da noção de necessidade certamente fazem sentido também para estas classes, pois a 

elas também chegam as mensagens ideológicas que difundem os valores que interessam 

ao modelo hegemônico de produção e consumo, por meio da publicidade e de tantos 

outros esquemas de comunicação. 

Para a referida abordagem, nesses contextos, dois princípios da 

aprendizagem dialógica devem ser particularmente respeitados: o da inteligência 

cultural e o da criação de sentido, ao se trabalhar com a perspectiva de resistência à 

pressão ideológica, resistência essa desenvolvida nas interações dialógicas, nas quais se 

reconhece o potencial interpretativo cultural das pessoas, bem como a capacidade de 

buscar coletivamente novos sentidos para vida. Entre esses, por exemplo, destacam-se 

as noções de meio ambiente e de natureza, numa construção cultural e histórica da 

própria comunidade, de acordo com a concepção desenvolvida por Guimarães (2006). 

Portanto, a adoção de tal postura pedagógica remete a um processo muito mais aberto e 

potente, em relação a uma mudança ambiental que se busque pela transformação social 

que parte do cotidiano das pessoas. Tais encaminhamentos estão comprometidos com a 

necessidade do desenvolvimento de uma consciência que perceba a realidade como uma 

totalidade cultural (FREIRE, 2006, p. 34), resultando em uma nova consciência 

ambiental (LOBINO, 2007), o que implica em uma nova compreensão das relações 

ambientais (ser humano-natureza), passando, antes, por uma nova compreensão das 



relações sociais, buscando abarcar toda a complexidade aí implicada, em superação, por 

exemplo, aos discursos tradicionais do contexto escolar. (VIÉGAS, 2005) 

Em relação ao manejo dos resíduos domésticos e à percepção desse 

envolvimento cotidiano, os dados mostraram que existe coleta comum – de lixo – (158, 

88%) nos três bairros e que a coleta seletiva – de resíduos recicláveis secos – mais 

citada foi a realizada por catador/a autônomo/a (32, 18%), que frequentemente é 

também morador/a do bairro. Não há coleta seletiva estruturada nos bairros em questão. 

Nos grupos de discussão conversamos também sobre a importância de se 

fazer o descarte seletivo dos resíduos domiciliares recicláveis secos (mesmo sem coleta 

estruturada) e, em todas as argumentações, a dimensão social aparecia acima da 

ambiental. Os dados possibilitaram a reflexão acerca do destino que pode ser dado aos 

diferentes resíduos e da possibilidade de diminuição do mesmo, caracterizando-se assim 

como um tema para uma futura discussão e até mesmo como gerador de processos 

educativos, em que poderiam ser destacadas a dimensão social e a ambiental, ampliando 

a compreensão da relação injusta entre o pequeno grau de responsabilidade das classes 

populares pelos impactos ambientais decorrentes das atividades cotidianas de consumo 

e a grande vulnerabilidade dessas classes decorrente de sua exposição aos riscos 

ambientais implicados – com menor grau de proteção social. 

Tal compreensão pode contribuir para uma reflexão mais profunda sobre 

o papel de cada uma e de cada um, mas também sobre o de cada outra e de cada outro, 

desvelando contradições em nossa noção de pertencimento à sociedade e ao mundo, em 

uma perspectiva crítica de nela/e se ver e dialógica de nela/e estar com as pessoas em 

busca por transformação da realidade criticamente compreendida. (FREIRE et al., 2001) 

Essas reflexões diante dos dados da pesquisa podem também subsidiar a coordenação 

de ações relevantes para uma transformação mais imediata da realidade do entorno, com 

desdobramentos para os processos de ensino e aprendizagem. Tais reflexões e ações 

remetem para os princípios da aprendizagem dialógica e os pressupostos da educação 

ambiental crítica, numa aliança que talvez tenha sido pouco explorada4, mas que tem 

um grande potencial, como sugerem os resultados aqui discutidos. 

 

                                                 
4  São conhecidas experiências e proposições que buscam aliar a base dialógica ao processo educativo 

ambiental, como a de Figueiredo (2006), mas aqui se busca explorar uma base já desenvolvida em 
contexto escolar e de comunidade de aprendizagem em que a multiculturalidade e a condição de 
marginalização social estão presentes. 



Considerações  –  por uma educação ambiental crítico-dialógica 

As reflexões acerca do consumo e dos resíduos domésticos podem 

também gerar relações de ensino/aprendizagem, se orientadas pela educação ambiental 

crítica – focalizando a contradição capital-ambiente a partir dos aspectos sociais da 

problemática ambiental – seguindo os princípios da aprendizagem dialógica, seja nas 

escolas ou em seu entorno, com as crianças ou com seus familiares. 

Nesse sentido, por exemplo, a abordagem do princípio dos 3R5 deve ser 

adequada ao contexto em questão, adaptando-se a ordem proposta para uma que priorize 

o terceiro R, o qual encerra atividades indicadas pelos familiares como importantes 

socialmente naquele contexto, diferentemente da abordagem do mesmo princípio em 

contextos de escolas e seus entornos das regiões mais favorecidas economicamente da 

cidade – na qual deve prevalecer enfaticamente o primeiro R. Evidentemente que, em 

uma perspectiva crítico-dialógica, a abordagem dessa temática deve problematizar sobre 

as condições estruturais e superestruturais que sustentam a sociedade de classes e que 

limitam as ações das pessoas em suas possibilidades de realização como ser humano. 

Assim, devem ser discutidas as razões de ser dessas condições, desvelando seu caráter 

histórico, do qual decorrem compreensões sobre a constituição da crise civilizatória e 

possibilidades de luta pela sua superação, como por exemplo a tomada de consciência a 

respeito da injusta relação entre a vulnerabilidade ambiental e a responsabilidade pelos 

efeitos antrópicos sobre o ambiente; o que não é ainda a superação da situação limite 

vislumbrada na crise, mas é sim importante passo na direção de uma transformação que 

se perceba então como um inédito viável – de acordo com conceitos desenvolvidos por 

Freire (2005). 

Dizendo de outro modo, os resultados aqui analisados com os sujeitos da 

investigação indicam que o processo de educação de familiares e suas crianças em 

contextos de comunidades de aprendizagem deve ser guiado por uma abordagem em 

que o compromisso com a transformação social se anteponha à necessidade de 

preservação ambiental, dadas as condições que marcam a vida das pessoas nesses 

contextos. Também justifica essa opção a compreensão unificadora dos problemas 

sociais e dos ambientais, nos quais o ser humano está no centro, mas como parte que 

                                                 
5  Primeiro R: redução da geração de resíduos e da demanda por insumos de produção, segundo R: 

reutilização de resíduos inevitavelmente gerados e terceiro R: reciclagem de resíduos inevitavelmente 
gerados e descartados – postulado pela ONU desde 1992. 



constitui a natureza e é por ela constituído e não como seu dominador externo 

(CARVALHO, 2004; LOUREIRO, 2004). Essa direção decorre, portanto, de uma 

leitura de mundo previamente ao planejamento educativo, que pode ser feita, a partir 

desta pesquisa, diante dos conhecimentos produzidos; uma leitura de mundo feita com 

os sujeitos do processo, em sintonia com a dialogicidade freireana base da 

aprendizagem dialógica e das comunidades de aprendizagem. Assim, essa direção deve 

ser cuidadosa e continuamente delineada intersubjetivamente, de modo que se possa 

conduzir aos objetivos da comunidade de aprendizagem em questão, considerando que, 

no contínuo educar-se que é a vida em sociedade, e particularmente nos processos 

educativos intencionais, escolares ou não, as questões ambientais devem tematizar as 

discussões problematizadoras do real, mas que são as interações pessoais com base no 

diálogo igualitário que devem caracterizar a centralidade do processo – um educativo 

que se alonga num processo de estar no mundo com as outras pessoas sendo sujeito de 

transformação desse, sempre a partir do cotidiano, no caso, os ambientes de vida do 

entorno das escolas, onde convivem as pessoas da comunidade. 

Para tal, entendemos que seja necessária uma demarcação teórica da 

abordagem que explicite aspectos ontológicos, epistemológicos e metodológicos do 

processo, para o que sugerimos a denominação de educação ambiental crítico-dialógica. 

O qualificativo “crítica”, ao ser concebido segundo a proposição 

freireana, pressupõe como qualidade pedagógica a busca pela curiosidade e pelo 

conhecimento epistemológicos. Portanto, inclui a denúncia das contradições sociais 

enquanto base da destruição ambiental, e coloca esta relação como fundamento para a 

ação de enfrentamento das contradições, sendo ação anunciadora e portanto 

transformadora. Trata-se, pois, de um processo educativo calcado na tomada de 

consciência sobre o papel dos aspectos sociais nos desafios ambientais, que implica 

subsídios reflexivos e instrumentais para que os agentes educativos (educadoras/es e 

educandas/os) percebam as razões de ser do cenário socioambiental e para que tomem 

posição política diante dele. 

Por sua vez, o qualificativo “dialógica” indica, também na concepção 

freireana, que no fundamento do processo educativo estão a incompletude humana e a 

tomada de posição frente ao real, como ontologia e base da educabilidade, e está a 

assunção do diálogo como capacidade humana mediadora do processo de se educar e de 

se refazer no mundo e com as outras pessoas; diálogo este que se dá entre sujeitos 



dispostos à humanização e à coerência entre o que se faz e o que se fala cotidianamente. 

Portanto, mencionamos o diálogo que é práxis. Nesse sentido, a interação é o elemento 

central do processo educativo. 

Tais adjetivos implicam um compromisso que, sobretudo, aposta no 

diálogo igualitário como principal motor da transformação da realidade, antepondo-se – 

mas não se contrapondo – à centralidade ocupada pelo trabalho em outras perspectivas 

teóricas. E um diálogo comprometido com as classes populares deve se dar na 

perspectiva de uma educação ampla, que procure integrar à dimensão instrumental do 

processo de ensino e aprendizagem as diferentes temáticas sociais e culturais que 

contextualizam o mundo de hoje, particularmente do ponto de vista da periferia urbana 

– com destaque para as ambientais. 

Quando estas qualificações comparecem – sobretudo se articuladamente 

– aos âmbitos escolares, estes se tornam espaços de produção da cultura, sendo esta a 

possibilidade de gerar humanização (WHITAKER, 2002). Incita, assim, um tratamento 

ambiental ao social e vice-versa, reconhecendo validade em razões que não separam 

seres humanos uns dos outros e estes da natureza, mas que os integram entre si como 

parte da natureza. Nesse projeto de escola e de sociedade democráticas as gentes 

transformam, pela conscientização, o que era suporte em mundo e a vida nele e com 

todos os demais seres em existência (FREIRE, 2005), na qual se (re)criam sentidos 

cotidianamente na escola, em seu entorno e nos demais ambientes de vida, em busca de 

uma sociedade democrática e emancipada, apoiada em relações ecológicas sustentáveis. 

Isso indica que há um grande potencial de contribuição da aprendizagem 

dialógica para o exercício da educação ambiental crítica, potencial cuja exploração pode 

resultar em avanço importante no processo de consolidação do campo da educação 

ambiental. Este trabalho mostrou que tal articulação é possível e desejável 

particularmente em escolas de periferia urbana que se transformaram em comunidades 

de aprendizagem, mas certamente a indicação também deve valer para outros âmbitos 

da educação. Fica então a sugestão de que se desenvolvam práticas de educação 

ambiental na perspectiva crítico-dialógica e reflexões teóricas a respeito dessas práticas, 

à luz do que já se tem de conhecimento em aprendizagem dialógica e em educação 

ambiental crítica, com vistas à elaboração de um marco teórico que se encontre na 

confluência dessas duas bases. 



Por fim, vale destacar que essa sugestão não é feita no sentido de 

inovação, mas no sentido de reforçar práticas e teorias já em desenvolvimento no campo 

da educação ambiental, particularmente no Brasil (exemplos recentes e profícuos são 

aquelas desenvolvidas pelo Profea6), e a elas propor ênfases objetivas pelas quais se 

tornem cada vez mais crítico-dialógicas. 
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