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RESUMO 

 

SCHULZ, Luciane. Pedagogia Ecovivencial: por uma Educação Ambiental Emancipatória. 

2014. 243. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 

Federal da paraíba, João Pessoa-PB, 2014. 

 

São pressupostos que fundamentaram este estudo: que por meio de ecovivências sentidas pelos 

participantes, a partir da vida cotidiana, promove-se a aprendizagem estimulando a tomada de 

decisão e de responsabilidade, numa perspectiva emancipatória; que o amor é a emoção que 

constitui o domínio das ações e as emoções é que definem nossa relação com o mundo e 

determinam a forma como vivemos nossa vida. O objeto de estudo é a Pedagogia Ecovivencial 

enquanto recurso auto-ecoformador. A partir dele defendemos a seguinte tese: “Por meio da 

Pedagogia Ecovivencial, fundamentada em bases afetivas, é possível materializar uma 

Educação Ambiental Emancipatória”. A pesquisa teve como objetivo estabelecer as bases 

epistemológicas e praxiólogicas da Pedagogia Ecovivencial, junto a 13 sujeitos, sendo oito 

moradores da área rural e cinco moradores da área urbana, todos estudantes dos cursos de 

Pedagogia, Bacharelado em Agroecologia, Pós-Médio em Agropecuária e Ensino 

Médio/Técnico em Agropecuária do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias 

Universidade Federal da Paraíba, em Bananeiras-PB, durante o mês de  outubro de 2011, 

estendendo-se até maio de 2013. Como fontes teóricas nos ancoramos na Ecopedagogia de 

Gutiérrez e Prado, nos ensinamentos de Maturana e sua Biologia do Amor e na concepção 

emancipatória de Freire. Sendo uma pesquisa de âmbito social, o percurso metodológico se 

identificou com a concepção descritiva e interpretativa, tendo como sustentação a 

Fenomenologia antropológica ou da corporificação de Merleau-Ponty. Para a criação de dados 

aplicamos o questionário semi-aberto na diagnose inicial e na diagnose final; realizamos o Jogo 

de Areia em três momentos distintos (início, durante e final); aplicamos 09 ecovivências como 

intervenção pedagógica; desenvolvemos a observação participante do tipo periférica, o diário 

de campo e fotografias e gravações em áudio. Para análise dos dados, recorremos a Tamaio 

(2002), Sauvé (2005) e Bardin (2011), com a análise de conteúdo. À vista dos elementos 

analisados, formula-se a síntese: i – a Pedagogia Ecovivencial promoveu um crescimento 

conceitual dos sujeitos com a emergência da uma visão integradora e sistêmica sobre os 

elementos água (um componente endógeno) e terra (um elemento exógeno), diretamente 

implicado no fazer e no viver do campo, refletindo na mudança de hábitos e atitudes com 

relação ao meio em que vivem; ii – a Pedagogia Ecovivencial possibilitou a identificação dos 

‘meninos do campo’  com um perfil resistente  frente às adversidades, reafirmando a ideia da 

viabilidade da vida no campo por meio da  sustentabilidade, tendo como pano de fundo a 

educação, os saberes acadêmicos e os saberes da terra, sinalizando para a concepção da 

educação libertária; iii – a Pedagogia Ecovivencial  por meio de seus espaços amorosos, 

estimulou a fluição dos sujeitos diante das ecovivências propostas, num processo auto-reflexivo 

e auto-ecoformativo, trazendo para a pesquisa o momento histórico que vivem, a voz emergente 

de luta na terra, pela preservação da sua cultura e fonte de sustento e  de vida. Todos esses 

achados são significativos para convalidar nossa proposta da Pedagogia Ecovivencial como 

estratégia pedagógica para uma Educação Ambiental Emancipatória. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Educação do Campo, Jogo de Areia, Pedagogia 

Ecovivencial. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SCHULZ, Luciane. Ecoexperiential Pedagogy: to an Emancipatory Environmental Education. 

2014. 243. Thesis (Doctorate) – Post-Graduation Program in Education, Federal University of 

Paraíba, João Pessoa/PB, 2014. 

 

The assumptions that underlie this study are: that through ecoexperiences felt by the 

participants, from the everyday life, it is promoted the learning by stimulating the decision 

making and the responsibility, under an emancipatory perspective; that love is the emotion that 

constitutes the domain of actions and the emotions which define our relationship with the world 

and determine how we live our lives. The object of study is the Ecoexperiential Pedagogy while 

self-ecoteaching instrument. From this concept we defend the following thesis: "through 

Ecoexperiential Pedagogy, based on affective bases, it is possible to materialize an 

Emancipatory Environmental Education". The research had the aim to establish the 

epistemological and praxeological bases of the Ecoexperience Pedagogy, united with thirteen 

subjects, eight who was living in rural areas and five who was living in urban areas, all of them 

were students at Human, Social and Agrarian Sciences of UFPB, located at Bananeiras-PB, 

where they attended the Pedagogy, Agroecology Bachelor, Agricultural Poust High Scholl 

Degree and Agricultural Technical Course. The field study was developed during October 2011 

and extended up to May 2013. As theoretical sources we anchored in Gutierrez & Prado’s 

Ecopedagogy (2008), in the Maturana’s teachings and his Biology of Love theory (2001, 2008, 

2009, 2010, 2011) and in the emancipatory conception of Freire (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 

2013 e 2014). As this work is a social sphere research, the  methodological route it was 

identified with the descriptive and the interpretive concept, having as support the Merleau-

Ponty’s anthropological phenomenology or embodiment conception. For the obtainment data, 

we applied the semi-opened questionnaire in the initial and final diagnosis, the Sand Play was 

executed in three different moments (at the beginning, during the study and at the end). We 

applied nine ecoexperiences with pedagogical intervention; we developed the participative 

observation of the periphery type, and the field diary and photographs and audio recorder too. 

To the obtained dates treatment we resorted to Tamaio (2002), Sauvé (2005) and Bardin (2011), 

using the content analysis methodology. In view of the analyzed elements, it is formulated the  

synthesis: i) the Ecoexperiential Pedagogy promoted a conceptual improvement of the subjects 

with the emergence of one integrative and systemic vision about the elements water (an 

endogenous component) and earth (an exogenous element), directly involved with the making 

and the living in the countryside, reflecting in the change of their habits and attitudes in respect 

to the environment where they live; ii) the Ecoexperiential Pedagogy possibilited the 

identification of the  “the countryside kids” with a rugged and rustic profile face of the 

adversities, reaffirming the idea of the live in the countryside viability through the 

sustainability, having as background the education, the knowledge, the academic knowledge 

and the knowledge of the earth, signaling to the conception of libertarian education; iii) the 

Ecoexperiential Pedagogy, by means of its loving spaces, stimulated the subjects to flow in 

front of ecoexperiences proposals, in a self-reflective and self-ecoformative process, bringing 

to the research an historical moment that they live, the emerging voice of struggle on earth, to 

the preservation its culture and source of sustenance and life. All these findings are significant 

to validate our proposal Ecoexperiential Pedagogy as a teaching strategy for Emancipatory 

Environmental Education. 

Key Words: Environmental Education, Field Education, Sand Play, Ecoexperiential Pedagogy 
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Fonte: Dorion (2014) 

 

“Um coração, de mel, de melão, de sim e de não, é feito um bichinho no 
Sol de manhã, novelo de lã, no ventre da mãe, bate um coração de 

Clara, Ana e quem mais chegar, 
ÁGUA, TERRA, FOGO E AR”. 

(Clara e Ana - Boca Livre) 
 



 

 

INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho teve como objeto de investigação a Pedagogia Ecovivencial. Tentamos 

estabelecer seu fundamento epistemológico e praxiológico por meio de vivências em Educação 

Ambiental baseadas na afetividade, junto a alguns educandos dos cursos de Pedagogia, 

Bacharelado em Agroecologia, Pós-Médio em Agropecuária e Ensino Médio/Técnico em 

Agropecuária do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias Universidade Federal da 

Paraíba, em Bananeiras-PB. 

Como capítulo de abertura, discorreu-se sobre a nossa autoformação pessoal e 

profissional, entrelaçados ao resgate das memórias ecovivenciais desde a infância, o aflorar 

para a vida profissional (SCHULZ, 2010), culminando na problemática a ser investigada, no 

seu objeto de pesquisa, assim como nos seus objetivos.   

Para melhor compreender como se deu o percurso dessa investigação, utilizou-se da 

metáfora com os quatro elementos - água, terra, fogo e ar  

 

Os Quatro Elementos e a Autoformação Pessoal e Profissional 

 

Ao iniciar essa pesquisa, sentimos necessidade de refletir sobre nossa própria existência, 

entrelaçando aspectos que conduziriam ao objeto da nossa investigação. O interesse por esse 

tema se deu em função da nossa autoformação, desde a infância no seio familiar, perpassando 

para a vida adulta e aflorando no campo profissional. Bachelard (1985, p. 148) afirma que “a 

própria essência da reflexão, é compreender o que não se compreendera”, dessa maneira, esse 

processo de autoformação emergiu conscientemente a partir da realização de oficinas de escrita 

autorreflexiva realizadas por meio da Base da Corporeidade – BACOR - do Programa de Pós 

Graduação do Centro de Educação – PPGE – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

no ano de 2009. Momentos estes nomeados por Passegi (2012) como “um lugar de 

reconstrução de saberes profissionais e identitários”, culminando com a confecção de cenários 

imagéticos dos quatro elementos1 por meio do Jogo de Areia ou ‘Sandplay’2 (KALFF,1980; 

WEINRIB, 1993; AMMANN, 2004; SCOZ, 2011), que seguem nas figuras 01, 02,  03 e 04 (p. 

                                                 
1 A ideia grega dos quatro elementos – terra, água, ar e fogo – surgiu durante o século V a.C, aproximadamente no 

tempo em que a ideia dos cinco elementos – terra, madeira, fogo, metal e água surgia na China (TUAN, 2012). 
2 Essa ferramenta tem sido utilizada como recurso educativo possibilitando a reflexividade de temas a serem 

estudados. Como caixa de areia, campo concreto para a vivência do Jogo de Areia, utilizamos bandejas de plástico 

e implementadas com uma coleção de miniaturas diversificadas de plástico reutilizadas, adquiridas por meio de 

doações ou objetos naturais colhidos  no próprio ambiente da oficina. 



 

 

20, 21, 22 e 25 respectivamente). Cabe ressaltar que vivenciar essa metodologia, foi uma 

descoberta gratificante, o que reforçou ainda mais a nossa opção por esta pesquisa. 

Mas, desde a infância nosso olhar começou a ser construído. Por nascer e crescer em 

meio às belezas do bioma Mata Atlântica, no estado de Santa Catarina, à todo momento nos 

estimulava  aprender a admirar,  a não passar despercebido daquele entorno. Fosse pelo barulho 

do vento entre as árvores, pelo sol que ia dormir atrás da Serra do Mar, ou pela lua que habitava 

nossos olhos nas belas noites de outono. Ao morarmos numa região urbana, mas com um quintal 

que tinha características de área rural, permitindo assim que as crianças livremente 

desfrutassem dele, a estimulação se dava nos aspectos cognitivos, afetivos e emocionais, ou 

seja, em um processo ecoformativo (PINEAU, 2004; 2008a; 2008b, 2010, 2012).   

Desse quintal compartilhava uma família que tinha na essência os ensinamentos do 

campo, com seus valores e cuidados. Havia também uma variedade de animais domésticos, 

pássaros que lá se aninhavam, um pomar e uma horta verdejante que ensinavam sobre a vida 

saudável vinda da terra. As manhãs eram abençoadas ao observar as flores que haviam recebido 

a chuva ou o orvalho e se “esforçavam para sustentar o oscilante cristal das gotas na seda 

frágil e preservar o perfume que ali dorme”3. Caminhávamos nesse “quintal encantado”, 

respirando profundamente e preparando corpo e alma para mais um dia. Buscávamos um novo 

botão, uma nova muda, uma fruta amadurecendo, um novo ninho de passarinho. Era uma 

deliciosa aprendizagem observar a vida se renovando a cada dia que passava, com suas cores, 

sons, cheiros, sabores. Durante a adolescência e juventude não foi diferente, pois o contato com 

os quatro elementos sempre se fizeram presentes. Tínhamos um grupo de amigos que se 

identificava com o mesmo lazer, que também necessitava reabastecer suas energias em outros 

quintais encantados. Fazíamos longas caminhadas em trilhas na Mata Atlântica em plena Serra 

do Mar. Descobríamos cachoeiras maravilhosas e a elas nos entregávamos, pois como nos diz 

Bachelard (2013, p.136), a “água leva-nos. A água embala-nos. A água adormece-nos. A água 

devolve-nos a nossa mãe".  

A Figura 1 a seguir do ‘sandplay’ retrata exatamente este resgate das memórias 

ecovivenciais por meio do elemento água, que executamos em 2009 durante a Oficina 

Expressividade e Corporeidade da BACOR-PPGE-UFRN, nos remetendo à  Bachelard (2013, 

p.9) e suas memórias quando afirmava:  Não posso sentar perto de um riacho sem cair num 

devaneio profundo, sem rever a minha ventura.  

 

                                                 
3 MEIRELES (2006, p. 131)  



 

 

Figura 1 – Cenário imagético intitulado “Água é vida”. Em (A) a representação dos bonequinhos na 

mata em contato com suas nascentes. Em (B) o ambiente marinho representado pelas conchinhas e o 

nascer do sol ao mar. Em (C) a diversidade animal que podia ser observada nesses ambientes.  

 
Fonte: a autora (2009) 

 

 

Com o olhar cada vez mais atento e aguçado para as relações humanas com as questões 

ambientais, observávamos que as pessoas que permanecem no campo ou com os hábitos nele 

originados eram estigmatizadas, inferiorizadas, levadas a negar ou esconder a sua identidade 

(HALL, 2012) com a terra. Essas vivências fizeram parte do nosso processo autoformativo, por 

sermos bisneta de imigrantes camponeses italianos e alemães, que vieram para a região sul do 

Brasil, no início do século XX, trazendo, por assim dizer, na nossa essência um jeito roceiro, 

ou melhor, ‘colono’ como pejorativamente éramos chamados.  Dessa maneira, havia uma forte 

pressão para a busca dos ares de modernidade, estabelecendo novas relações com a terra 

fortemente pautadas no senso de consumo e descarte.  

Mas o destino tem formas sutis de atuar e mostrar caminhos, e no aflorar para o campo 

profissional, pois ao buscar trabalhar escolhemos algo que proporcionasse o mesmo prazer 

sentido no ‘quintal encantado’, nas ecovivências da infância. A Figura 2 mostra esse flamejar, 

no chamado para a vocação, no qual uma fagulha que se desprende da fumaça é o suficiente 

para nos impelir a nosso destino (BACHELARD, 2008b, p. 28). Segundo o autor, o fogo ao 

ser um objeto imediato, tem valor fenomenológico ao atuar numa zona objetiva impura, onde 

intuições pessoais e experiências científicas se confundem. Ao transitar entre o científico e o 

pessoal nos caminhos da Educação Ambiental (EA), enquanto professora de Ciências e 

Biologia, tínhamos a preocupação em estimular nos adolescentes, além dos aspectos cognitivos 

clássicos da disciplina, o olhar atento e carinhoso para com o seu entorno ambiental.  

 



 

 

Figura 2 – Cenário intitulado  “A chama da educação”. Em (A) o sol representando a troca de energia 

que se dá com os educandos. Em (B) a coruja representando a busca pela autoformação. Em (C) as 

quatro velas representam os quatro pilares da educação contemporânea: aprender a ser, a fazer, a viver 

juntos e a conhecer4.  

 
Fonte: a autora (2009). 

 

 

No trajeto que nos leva de volta às origens, há primeiramente o caminho que nos restitui 

à infância, à nossa infância sonhadora que desejava imagens, que desejava símbolos para 

duplicar a realidade. (BACHELARD, 2003, p. 94). Deste modo, as ecovivências da infância e 

da adolescência foram aos poucos sendo transpostas para um novo quintal, mas também 

encantado, a escola na condição de docente. As salas de aula não ficavam restritas a quatro 

paredes, pois como defende Espírito Santo (1996, p. 17), “mais do que nunca, é importante a 

transgressão de espaços, tentando ampliá-los, pois o universo estático, certinho, é um 

obstáculo ao desenvolvimento do estudante”. Sempre que possível, a linguagem da natureza 

(CAPRA, 2012) era usada, fazendo emergir muitos projetos, todos regados pela criatividade, 

sensibilidade e amorosidade, como mostra a Figura 3. 

Além do mais, com esse olhar embebido pelas belezas da natureza percebíamos que 

nem tudo eram flores.  Observávamos o lixo descartado de qualquer modo nas ruas, manguezais 

e rios, o desmatamento, o crescimento dos cinturões de pobreza na periferia, o esgoto a céu 

aberto, o céu cinzento próximo das áreas industriais da cidade de Joinville, conhecida como a 

‘Manchester Catarinense’. 

Nosso amadurecimento profissional reforçou a premissa que o processo educativo 

acontece na comunhão e nas trocas de saberes entre as pessoas, sejam elas professores, alunos, 

                                                 
4 DELORS (2012)  



 

 

gestores, funcionários, família, comunidade. Contudo, por mais que houvesse a busca por 

espaços sadios para uma aprendizagem significativa, observávamos uma rigidez espacial dos 

ambientes, estimulando o olhar dos estudantes para uma cegueira ambiental.   

 

Figura 3 - Cenário intitulado “As sementes da educação”.  Em (A) está representada a escola dessa 

vivência. Em (B) a planta maior representando uma árvore que nos presenteava com muitas sementes. 

Em (C) os bonequinhos representando os educandos, em (D) as várias plantinhas representando as 

mudas usadas no reflorestamento.  

 
Fonte: a autora (2009). 

 

Constatávamos nas escolas em que trabalhávamos que as ações educativas concebidas 

para o desenvolvimento humano tinham como alicerces a cultura do capital, contemplando na 

maioria das vezes apenas o desenvolvimento cognitivo. As práticas pedagógicas centravam-se 

na exacerbação dos meios técnicos de transmissão e de apreensão dos conteúdos fragmentados 

e no princípio do rendimento, também provocadas pelo paradigma cartesiano fortemente 

enraizado. Não eram valorizadas as metodologias que possibilitassem a ecovivencialidade, a 

sensibilidade e a expressividade no seu processo de ecoformação (PINEAU, 2004; 2008a; 

2008b, 2010, 2012). A falta de solidariedade, de cooperação e de respeito, marcavam as 

relações dos estudantes para com os demais que faziam parte daquele ambiente. A relação 

desses com o meio ambiente não era diferente, pois encontrava-se fortemente pautada no senso 

de consumo e descarte, ou seja, a lógica mercantilista-exploratória. Era um “olhar indiferente 

de quem passa pelo jardim”5. Esses jovens tinham momentos de lazer cultuados em visitas aos 

shoppings, às casas de jogos eletrônicos ou então em encontros, nos quais a presença do álcool 

se tornava cada vez mais comum, enfim, uma sociedade estudantil “ossificada” pela 

                                                 
5 Citação retirada do livro A cor do Invisível de Mário Quintana, 1989.  



 

 

padronização dos comportamentos e pobreza de expressão, como critica Guattari (2012). Para 

compreender as questões referente ao meio ambiente, para além de suas dimensões biológicas, 

químicas, físicas, geográficas, históricas, enquanto questões sócio-políticas de acordo com 

Abílio (2011), exigem a formação de uma consciência ambiental e a preparação para o pleno 

exercício da cidadania. 

Neste cenário, a educação ambiental, quando era contemplada pela equipe de 

professores e ultrapassava os muros da escola, “limitava-se ao ambiente externo sem se 

confrontar com os valores sociais, não pondo em questão a politicidade da educação e do 

conhecimento”, como nos fala Gadotti (2010, p. 88). Enfim, não eram propiciadas intervenções 

sócio-ambientais, pois apenas se ouvia, se escrevia e se reproduzia. Pouco se sentia e muito 

menos ainda se vivenciava. 

Além dessas constatações, outras inquietações emergiam durante as ecovivências 

realizadas no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de Ciências e Biologia. Percebíamos 

a falta de contato dos estudantes com a terra através da repulsa em tocá-la e ‘sujar’ as mãos. 

Mas se cresceram num ‘quintal’ limpo, moderno e artificial, como manifestariam o prazer e o 

amor em estar interagindo com a terra? Como diria Boff (2007, p. 72), se “o homem foi levado 

a esquecer da sua origem, de que pertence à Terra, de que é filho  da Terra, de que é Terra, de 

que  dela veio e a ela voltará”,  como ser diferente? 

Por outro lado, observávamos o comportamento de estudantes advindos do campo, 

filhos de agricultores locais, que demonstravam desenvoltura, afetividade e prazer ao lidar com 

a terra, vindo de encontro com o que Tuan (2012) chama de topofilia. Mas, por sua origem, 

esses estudantes frequentemente eram menosprezados e inferiorizados pelos demais alunos do 

meio urbano. Percebíamos que essas relações de desrespeito e desvalorização, também por nós 

vivenciadas enquanto criança e adolescente, contribuiam para que esses estudantes negassem a 

identidade do campo, reforçando os ideais de emergir no meio da modernidade da cidade. 

Afinal o saber camponês ao ser desclassificado pela cultura dominante, passa a ser sinônimo de 

atraso (RIBEIRO, 2010). Então, como ressignificar nesses estudantes a importância de 

permanecerem no campo sustentavelmente6? 

Diante dessas constatações no ambiente educacional, durante alguns anos de trabalho 

vários enfrentamentos surgiram, fomentando-nos a ideia de construir um espaço ecovivencial 

que permitisse transitar entre o científico e o pessoal nos caminhos da educação ambiental, mas 

                                                 
6 Consideramos como ideal para uma sociedade sustentável as condições básicas defendidos na Pedagogia da Terra 

de Gadotti (2010), no qual deve ser economicamente factível, ecologicamente apropriada, socialmente justa e 

culturalmente equitativa e respeitosa. 



 

 

agora ampliando-o para todos os envolvidos no processo educacional. Assim, por meio de 

ecovivências, trocas de saberes e aprofundamentos teóricos, alunos, professores, gestores, 

familiares e comunidade poderiam experienciar momentos de reconexão consigo mesmo, com 

os outros, com o mundo. 

Mais uma vez o destino apresentou-nos outro caminho, inicialmente muito difícil de ser 

percorrido, mas que vencemos com a cooperação da família e dos amigos. E o aflorar da 

maturidade nos inspiramos no ‘beija-flor’ para auxiliar-nos nesse novo trilhar, nos fazendo 

perceber que uma nova vida é possível, além de nos estimular para avanços no meio acadêmico 

por meio do doutoramento.  A imagem do beija-flor com seu vôo intenso buscando néctar e 

ofertando a polinização para as flores, correspondia àquele momento de troca constante.  

Novamente fomos presenteada com a mudança, desta vez para novos ares, clima, 

sabores, cores e cultura:   mudar da  região sul para a região nordeste, mais especificamente 

para a cidade de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, região onde predominavam formações 

dunares, muito diferente do ‘quintal encantado’ ao qual estávamos acostumada (Figura 4). 

Partir de sua região é um fato biográfico importante que serve como marco das histórias, pois 

desenraiza. E é preciso muito tempo e energia para encontrar um outro lugar para reenraizar-

se ou aprender a voar com as próprias asas segundo Pineau (2008a, p. 55). 

Csikszentmihaly (1999, p.22), defende que “nossa vida depende do modo como 

escolhemos e fazemos, e a nossa abordagem para fazê-lo é que determinará se a soma dos 

nossos dias será um borrão informe ou algo parecido com uma obra de arte”. Pois bem, se 

mudar foi preciso, uma obra de arte com nuances nordestinos foi-se recriado. Havia a 

consciência de que iríamos semear tudo novamente numa terra que não sabíamos se seria tão 

fértil como a que tínhamos no sul. Afinal, a identificação com o local nesses momentos é 

fundamental, no sentido da autoterritorialidade (CAVALCANTI, 2010). Mesmo tendo como 

imaginário (CASTORIADIS, 2007) sulista, a ideia de que o solo nordestino seria infértil, como 

nossa primeira experiência sensorial nessa nova terra arenosa e muito diferente da habitual, 

plantamos um canteiro de hortaliças no pequeno quintal da nova residência. Usamos de 

conhecimentos da compostagem orgânica com os resíduos domésticos, além de regas 

frequentes, uma vez que o índice pluviométrico desse novo ambiente assim exigia. Como 

surpresa, a maioria do que foi semeado germinou de forma intensa e rápida, desconstruindo o 

referencial inicial de infertilidade do solo.   

 

 



 

 

Figura 4 – Cenário imagético intitulado ‘Vida nova, novos ares’. Em (A) a representação da abertura 

para novos olhares.  Em (B) o encontro e encantamento com o beija-flor. 

 
Fonte: a autora (2009) 

 

Outro aspecto marcante nessa redescoberta, foi a observação cotidiana da busca 

incessante das famílias do campo, advindas do semiárido potiguar, para o centro urbano, no 

caso Natal, nos remetendo à um trecho da fiel e bela obra de João Cabral de Melo Neto,  Morte 

e vida Severina7: O que me fez retirar, não foi a grande cobiça; o que apenas busquei, foi 

defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar trinta; se na serra vivi vinte, 

se alcancei lá tal medida, o que pensei, retirando, foi estendê-la um pouco ainda (MELO 

NETO, 1994, p. 44) Famílias que tentam sobreviver em meio ao caos da cidade grande com 

todos os seus problemas sociais, pois viver dignamente no campo estava cada vez mais difícil. 

Já as famílias que não migravam, que insistiam em sobreviver na sua terra, eram assistidas por 

meio de transferência de renda dos programas governamentais, aposentadorias ou ainda 

servindo de mão-de-obra barata para os grandes latifundiários e o agronegócio, perdendo dessa 

forma sua essência de camponês, suas raízes (PEREIRA, A.A. 2009). Os saberes do campo, 

repassados pelas gerações antigas, eram esquecidos, abandonados, negados. Desenraizar 

requer violência, provocações e gritos, como nos propõe Bachelard (2003, p. 229) e observar 

essa situação nos inquietava, pois a todo momento as lembranças deixadas no sul, dos 

estudantes do campo, com seus sentimentos de inferioridade, emergiam, nos sinalizando  uma 

problemática intuitiva, ou melhor, uma problemática sentida (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

 

                                                 
7 Essa peça literária é o Auto de Natal Pernambucano (1954-1955), demostrando a natureza regionalista, com forte 

religiosidade, apresentando vários aspectos do folclore em sua construção formal, distribuídos ao longo dos dezoito 

trechos que compõem a obra. 



 

 

Questões da Pesquisa 

 

 “Viver é conhecer e conhecer é viver”, segundo Maturana (2010), assim, o nosso olhar 

sempre se voltava para a autoformação pessoal e profissional, como um processo em construção 

e focado nas relações que se estabelecem com a terra. E frente a essas novas vivências e 

aprendizagens, buscamos conhecer quais pesquisas locais estavam sendo desenvolvidas.  

No Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se deram os 

primeiros rabiscos e amadurecimentos do que viria a ser esse estudo. A base de pesquisa 

escolhida, BACOR8, tinha como foco a corporeidade e a importância atribuída à metodologia 

vivencial humanescente, que proporcionava uma nova compreensão da formação dos 

pesquisadores-formadores. Buscávamos estimular a implicabilidade e reflexividade das 

emoções e sentimentos do ser para incorporar novos saberes e novas práticas educacionais 

(CAVALCANTI, 2010).  

Esta abertura dada para o estudo e a pesquisa do fenômeno da corporeidade foram 

fundamentais para compreender melhor o sentido e a dimensão do sentir-pensar à nossa 

autoformação. Reacendeu as inquietações profissionais, enriquecendo o sentir, o pensar, o criar, 

o amar para colaborar nas transformações necessárias em relação ao sentimento de 

pertencimento à terra.  

Paralelamente aos estudos da BACOR, fomentamos a ideia de criar um laboratório 

ecovivencial para aprofundamento dos pressupostos pesquisados, à luz dos referenciais 

teóricos, das nossas ecovivências infanto-juvenis e da experiência como educadora ambiental 

em Santa Catarina. Assim, a busca se deu em torno de iniciativas que pesquisavam e 

estimulavam a convivência com o semiárido. Entre elas estavam as Organizações Não 

Governamentais Diaconia, Sabiá e Caatinga9. Visitamos também o SERTA10, no município de 

Glória do Goitá-PE, com o objetivo de conhecermos o trabalho lá desenvolvido.  

                                                 
8 Base da Corporeidade do Programa de Pós-Graduação da UFRN. 
9 DIACONIA é uma organização social, sem fins lucrativos e de inspiração cristã, localizada em Recife (PE), que 

tem por missão estar à serviço dos excluídos da sociedade participando da construção solidária da cidadania, tendo 

como área preferencial de atuação a região Nordeste do Brasil.  SABIÁ – Centro de desenvolvimento 

agroecológico, localizado em Recife (PE),  tem por missão plantar mais vida para um mundo melhor, 

desenvolvendo a agricultura familiar agroecológica e a cidadania.  CAATINGA - semeando vida no semiárido – 

localizado em 12 municípios do sertão pernambucano, tem por missão construir uma proposta de intervenção de 

educação e desenvolvimento agroecológico que possa servir de referencial para as políticas públicas voltadas para 

a agricultura familiar da região semiárida brasileira (CARVALHO, P. P. 2008). 
10

 SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), localizada na zona da mata pernambucana, tem como missão formar jovens, educadores  (as) e 

produtores (as) familiares para atuarem no desenvolvimento sustentável no campo, por meio de pesquisas e da 

implementação de tecnologias educacionais alternativas (FALCÃO; PIMENTA, 2011). 



 

 

Como ponto decisivo dessa procura, foi encontrar na Universidade Federal da Paraíba, 

no Centro de Educação, um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

voltado para a Educação Ambiental e o Semiárido, o GEPEA11. Foram momentos de comunhão, 

pois eram compartilhados os mesmos olhares e inquietações, além das pesquisas se voltarem 

para o semiárido, com os seus saberes, sua tradição, sua história. 

Tendo encontrado o ‘quintal encantado’ acadêmico para desenvolver esse estudo, a 

busca agora se voltava ao espaço adequado para implantar o laboratório ecovivencial. E mais 

uma vez o nosso olhar se voltou para o entorno, com foco nas instituições de ensino 

profissionalizante em ciências agrárias da região. A primeira visita foi na Escola Agrícola de 

Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, município de Jundiaí (RN). Em 

seguida, foi a vez do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus III, localizada no município de Bananeiras (PB).  

Sendo o fluir das emoções que definiria o espaço (MORAES, 2004a), deixamos o 

coração e a alma falarem mais alto. Ao caminharmos por parte da imensa área que compreende 

o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, observamos e conversamos informalmente com 

professores, coordenadores, funcionários e estudantes, houve imediata identificação. O colégio 

faz parte do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias – CCHSA e possui na sua proposta 

educacional fundamentos e práticas sustentáveis, inclusive para o convívio com o semiárido, 

seja nos cursos de Ciências Agrárias, Agroecologia, de Educação do Campo, Pedagogia, entre 

outros.  

Parecia ser o local ideal para desenvolvermos as pesquisas desse estudo, estabelecendo 

as bases epistemológicas e praxiólogicas de uma proposta que chamamos de Pedagogia 

Ecovivencial. Havíamos encontrado o ‘quintal encantado’ para o laboratório ecovivencial.  

Como podemos observar, a percepção inicial das inquietações que podem configurar-se 

numa problemática de pesquisa, é muitas vezes pouco racional, um tanto quanto intuitiva, ou 

melhor, uma problemática sentida (LAVILLE; DIONNE, 1999). Daí a necessidade de se 

precisar, de se circunscrever, de se delimitar e de se decidir quais as questões particulares que 

o revelam.  

Em consonância com o cenário exposto e acreditando na importância da fixação do 

homem no campo de forma sustentável, com seus saberes, sua tradição e sua história, eis que 

surge nosso problema central de pesquisa, que pode ser sintetizado no seguinte questionamento: 

 

                                                 
11 GEPEA – Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental do Centro de Educação da UFPB. 



 

 

Como vivências em Educação Ambiental baseadas na afetividade podem contribuir para 

estabelecer o fundamento epistemológico e praxiológico da Pedagogia Ecovivencial? 

 

Ainda na tentativa de desvendamento, a pesquisa orientou-se também por questões 

específicas tais quais: Como os estudantes percebem o ambiente? Como desenvolver nos 

estudantes a leitura do ambiente? Como essa leitura pode ser materializada numa perspectiva 

emancipatória para possíveis intervenções sócio-ambientais? Como se apresentam nos 

estudantes do campo a identidade, o prazer e o amor em estar sobre a terra? Como ressignificar 

os sentimentos de vergonha e inferioridade? Como reforçar a identidade, o prazer e o amor em 

estar sobre a terra?  

 

Objeto de Estudo 

  

 Os pressupostos que fundamentaram esta pesquisa foram os de que pela vivência sentida 

pelos participantes, a partir da vida cotidiana promove-se a aprendizagem estimulando a tomada 

de decisão e de responsabilidade, numa perspectiva emancipatória, dando sentido para seu agir, 

para o seu caminhar; que o amor é a emoção que constitui o domínio das ações e as emoções é 

que definem nossa relação com o mundo e determinam a forma como vivemos nossa vida. Pelo 

exposto, o nosso objeto de estudo é a Pedagogia Ecovivencial enquanto recurso auto-

ecoformador. A partir do objeto assim definido, elaboramos um plano de pesquisa que nos 

permitisse defender a seguinte tese:  

 

“Por meio da Pedagogia Ecovivencial, é possível materializar uma Educação Ambiental 

Emancipatória”. 

Objetivos da Pesquisa 

 

 Na tentativa de transpor essa problemática sentida para uma problemática agora 

consciente e objetivada, enfim, uma problemática racional (LAVILLE; DIONNE, 1999), nos 

apoiamos em alicerces teóricos tais como as postulações de Freire, P. (2011a, 2011b, 2012a, 

2012b, 2013 e 2014), de Gutiérrez e Prado (2008) e de Maturana (2001, 2008, 2009, 2010, 

2011). Todos no sentido de iluminar e entender as relações entre as ecovivências, as emoções 

e a concepção emancipatória da Educação Ambiental.  



 

 

 Nesta perspectiva, o Objetivo Geral desta pesquisa foi estabelecer junto aos estudantes 

do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, em Bananeiras (PB) as bases 

epistemológicas e praxiólogicas de uma Pedagogia Ecovivencial.   

 Deste objetivo, decorreram outros que, de forma específica, direcionaram as etapas da 

pesquisa. São eles: 

1 – Diagnosticar a percepção ambiental dos estudantes; 

2 – Identificar vivências em Educação Ambiental que fundamentem a Pedagogia 

Ecovivencial; 

3 – Implementar a Pedagogia Ecovivencial na perspectiva da educação do campo; 

4 – Investigar o processo de ecoformação dos estudantes por meio da Pedagogia 

Ecovivêncial. 

  

Ao buscarmos a compreensão sobre a contribuição da Pedagogia Ecovivencial na 

materialização de uma Educação Ambiental Emancipatória, apresentamos o percurso deste 

estudo organizado com esta introdução, três capítulos e algumas considerações que, ao contrário 

de serem finais, são inconclusivas, com demandas para investigações futuras. Para tal usaremos 

como metáfora os quatro elementos que segundo Pineau (2008a, p. 49), constituem a base das 

trocas fisiológicas vitais do organismo com o ambiente, a base energética essencial dos gestos 

assegurados à vida cotidiana,  estendendo-se ao planeta inteiro.  

No Capítulo 1 expressamos a tentativa de transpor a problemática sentida para a nossa 

problemática objetivada, ou seja, por meio da Pedagogia Ecovivencial estabelecida junto aos 

estudantes do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, materializar uma 

Educação Ambiental Emancipatória. Para tal, nos apoiamos simbolicamente na reflexividade 

do elemento água como fonte dos pressupostos teóricos da Ecopedagogia, da Biologia do Amor 

e dos Saberes Freireanos para a materialização da Pedagogia Ecovivencial.  

No Capítulo 2 organizamos o delineamento metodológico da pesquisa,  simbolizado 

reflexivamente pelo elemento terra, ou seja, o preparo da materialização da Pedagogia 

Ecovivencial. Ele contém as abordagens epistemológicas, o campo empírico e os sujeitos para 

a investigação, bem como as estratégias usadas no percurso, especificando as técnicas, os 

instrumentos e as formas de tratamento de dados. 

No Capítulo 3 intitulado ‘Do cru para o cozido: materializando a pedagogia 

ecovivencial’ apresentamos os resultados e as discussões, ou seja, a transformação do material 

empírico em dados de pesquisa e a materialização da Pedagogia Ecovivencial por meio da 

reflexividade com o elemento fogo. Está organizado em três seções, sendo que na primeira 



 

 

discorremos sobre a intervenção pedagógica das ecovivências, assim como as avaliações 

processuais dos Jogos de Areia. Já no segundo bloco, contemplamos a diagnose inicial 

comparada com a diagnose final dos sujeitos quanto ao objeto de estudo, facilitando dessa 

maneira a interpretação e a análise dos resultados obtidos. Por fim, na terceira seção 

objetivamos perceber se houve mudanças e quais seriam essas, convalidando dessa maneira a 

tese que defendemos quanto à viabilidade da Pedagogia Ecovivencial. 

Nas (In) Conclusões e Considerações Finais intitulada ‘Polinizações em novos ares a 

partir da Pedagogia Ecovivencial’, apresentamos por meio da reflexividade com o elemento ar 

a fluidez, o movimento, o voo mais alto diante dos desafios enfrentados dessa pesquisadora, 

aos interagir com as diferentes fontes de dados, com diferentes formas de expressão; das 

estratégias e os resultados que convalidam a Pedagogia Ecovivencial em suas bases 

epistemológicas e praxiólogicas;  do percurso auto-ecoformativo dessa pesquisadora; e da 

intenção da continuidade e convalidação da Pedagogia Ecovivencial, com outros sujeitos,  em 

outros ares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 
 

BEBENDO NAS FONTES DA PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL 

                
Fonte: Dorion (2014) 

 
“Uma das características que devemos aproximar do sonho de purificação 

sugerido pela água límpida é o sonho de renovação sugerido pela água fresca. 
Mergulha-se na água fresca para renascer renovado” 

(BACHELARD, 2013, p. 151). 
 
 



 

 

A ciência surgiu como uma das formas de conhecimento sistematizado que o homem 

produziu no transcurso de sua história, com o intuito de entender e explicar, racional e 

objetivamente o mundo para nele poder intervir. Fundamentou-se num racionalismo linear, 

abstrato, perdendo a essência do objeto, enfim, do mundo, como nos aponta Maffesoli (1998), 

descartando emoções e as questões subjetivas em geral. Esses conhecimentos, então produzidos 

pelo homem, tornaram-se única verdade, não se aceitando mais nenhuma outra forma de saber. 

Estabeleceu-se assim uma condição habitual que caracteriza o pensamento moderno. O 

desenvolvimento humano, por sua vez, corre associado à ideia de progresso e de infinidade dos 

recursos naturais, no qual por muitos séculos houve, e ainda há, a dominação, exploração e 

manipulação do homem sobre a natureza. Em outras palavras, o homem usa a natureza 

desmedida e irresponsavelmente em nome do seu bem estar ao invés de realmente conhecê-la.  

É o que Santos (2004, p. 789) chama de lógica produtivista, na qual o crescimento econômico 

é um objetivo racional inquestionável e, nessa perspectiva, “a natureza produtiva é a natureza 

extremamente fértil num dado ciclo de produção”. Mais especificamente na agricultura, ao 

apropriar-nos da terra para acúmulo de riquezas, temos nos afastado da natureza, perdendo seus 

ritmos, vivendo como se fôssemos seres sem sentidos e emoções, esquecendo-nos de nossa 

origem.  

Segundo alguns autores e entre eles (CAPRA, 2012), vivemos mergulhados numa crise 

de percepção ambiental, pois de um lado se encontra a necessidade de mudanças no modo de 

se ver  e na adoção de novas posturas e comportamentos. Seja no entendimento da natureza, da 

sociedade, das organizações, e mais especificamente, da educação, as discussões são centradas 

na preservação do presente, com vistas à sustentabilidade das gerações futuras. Para Maffesoli 

(1998), seria o primum relationis, diante de tantos problemas diagnosticados no planeta. Por 

outro lado, temos a cultura do modelo paradigmático fragmentário e antropocêntrico fortemente 

enraizado em nossas concepções, com a má distribuição e consumo de bens, além da crise de 

valores. Outros pensadores defendem que nos encontramos numa pseudo-crise-ambiental sob 

o ponto de vista da subjetividade, uma vez que na dimensão da consciência, constata-se uma 

profunda fragilidade teórico-metodológica de enfrentamento dessa dita crise ambiental 

(MAKNAMARA; MAHFOUD, 2009). 

Fazendo um recorte para os sistemas educacionais, esses, com seus currículos clássicos, 

ainda privilegiam apenas a dimensão dos conhecimentos científicos, apresentando-os de forma 

fragmentada por uma lógica que não é a dos fenômenos e eventos, não criando condições para 

entender a realidade e nela poder intervir (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 

2003).  



 

 

Para Maffesoli (1998), o racionalismo abstrato já não convém num momento em que a 

aparência, o senso comum e a vivência retomam uma importância que a modernidade lhes havia 

negado. Quanto mais se acumulam conhecimentos interpretativos, mas se é capaz de observar 

o real social, de questioná-lo e de compreendê-lo, compondo a nossa realidade, ou seja, um 

reflexo de nossos pensamentos, mas também das nossas ações, formas de viver/conviver. A 

consciência de nós mesmos, do meio social e do meio natural, está organicamente ligada e as 

bases políticas, ideológicas e materiais são contempladas nessa perspectiva. Assim, não se trata 

de opor a intuição à razão, como se as duas não fossem faculdades humanas complementares, 

mas sim de promover alianças, na qual uma iluminará a outra. Nessa perspectiva, a 

sustentabilidade tornou-se um tema gerador preponderante neste início de milênio para pensar 

não só o planeta, mas um tema portador de um projeto social global e capaz de reeducar nosso 

olhar e todos os nossos sentidos (GADOTTI, 2010). 

Se estamos mergulhados numa crise ambiental ou numa pseudo-crise-ambiental, muito 

tem-se falado e feito nas últimas décadas pelo ativismo ambiental, mas os valores defendidos e 

o comportamento cotidiano estão muitas vezes separados na vida cotidiana. 

A respeito das constatações até aqui apontadas, tentamos nesta visão teórica encontrar 

essencialmente, os conhecimentos acumulados relacionados à problemática por nós sentida 

(LAVILLE; DIONNE, 1999) e, nos nossos achados, são muitas as defesas e falas em prol de 

um enfoque compreensivo, integrador e emancipatório. Alguns pensadores contemporâneos 

indicam que a Educação tem um papel preponderante na formação da sociedade sustentável. 

Entre eles temos Maturana e Rezepka (2008), afirmando que a educação tem papel fundamental 

nesse resgate de pessoas religadas com o seu meio, pois sua tarefa é formar seres humanos nos 

quais qualquer ser humano possa confiar e respeitar. Boff, (2000) defende a educação na 

transformação de pessoas com postura de reverência pela vida. Para isso é preciso desenvolver 

a dimensão do amor, da compaixão, da solidariedade que está em nós, concedendo à cidadania 

a capacidade de sentir o outro numa pedagogia da ternura e da sensibilidade. Em Moraes e La 

Torre (2004b) é destacado o sentipensar, onde não seria contemplado apenas o 

desenvolvimento cognitivo, mas acima de tudo a evolução da consciência e o aperfeiçoamento 

do espírito. Para Gadotti (2000, p. 84), por meio da Pedagogia da Terra, é proposta a 

necessidade de “uma ecopedagogia e de uma ecoformação, porque sem essa pedagogia para 

a re-educação do homem, principalmente o homem ocidental, prisioneiro de uma cultura cristã 

predatória, não poderemos mais falar da Terra como um lar”. De modo geral, todos os autores 

indicam que a educação pode ser um dos pilares para recuperar a harmonia fundamental que 

não destrói, que não explora, que não abusa, que não pretende dominar o mundo natural, mas 



 

 

uma educação que deseja conhecê-lo na aceitação e respeito para que o bem-estar humano se 

dê no bem-estar da natureza em que se vive. Vale ressaltar que ela está longe do “velho discurso 

de que a Educação é a solução, típica do início do século XX, promovido por educadores por 

meio do otimismo pedagógico e do entusiasmo pela educação” como nos fala Loureiro, (2011, 

p. 96). Ela precisa estar inserida num contexto maior, com as devidas orientações políticas e 

teóricas para a transformação em uma sociedade sustentável. Gadotti (2000, p. 61) nos aponta 

que são quatro as condições básicas para um desenvolvimento sustentável, ou seja, “ele deve 

ser economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo e culturalmente 

equitativo, respeitoso e sem discriminação de gênero”.  

 Em se tratando da Educação Ambiental, cabe questionar se tem sido suficientemente 

transformadora. Ou ainda, se transpõe a percepção e a sensibilização para a problemática 

ambiental, assim como os discursos de denúncia, para mudanças no modo de se ver e na adoção 

de novas posturas e comportamentos qualitativos para o exercício da cidadania ecológica. De 

fato, o que temos percebido, são vertentes da Educação Ambiental que partem de premissas 

conservacionistas, assumindo concepções que carregam em si o trabalho voltado à preservação 

do ambiente natural, isolando-o da esfera cotidiana que compõe o espaço mundial. Esta prática 

está demasiadamente presente nos espaços educativos formais, nos meios de comunicação e 

nas políticas públicas de educação ambiental, uma vez que a concepção de natureza intocada e 

o controle e a dominação do homem sobre a natureza permanecem alicerçando, ainda hoje, os 

caminhos do pensar ambiental. 

 Além do mais, como nos aponta Brandão (2005, p. 165),  

Há um reconhecimento ampliado a cada dia de que os desafios 

socioeconômicos da vida cotidiana envolvem os dilemas socioambientais. 

Dilemas cada vez mais percebidos como existindo entre e através de círculos 

da vida que se estendem da integridade ambiental da casa à rua, da rua ao 

bairro, do bairro à comunidade, à região... e ao Mundo. 

 

 Se para o pesquisador os conceitos são instrumentos insubstituíveis, como nos falam 

Laville e Dionne (1999), ao termos ciência da importância dessas questões e diante de um 

percurso investigativo crítico, o corte epistemológico a ser dado é fundamental, pois permite 

construir nosso olhar para observar o objeto em particular, diante de muitos objetos possíveis 

dentro deste  um tema de pesquisa. Sentindo falta de uma abordagem que abraçasse a 

complexidade do exposto, contemplando as vertentes temáticas do nosso estudo tais como a 

ecovivencialidade, a afetividade e a emancipação, empreendemos o esforço e desafio de 

pesquisar, experienciar e compreender o entrelaçamento de vivências ambientais e práticas 

educativas. Comungando com Bachelard (2013, p. 158), quando afirma que a força vem da 



 

 

fonte e a imaginação quase não leva em conta os afluentes, mergulhamos em fontes 

epistemológicas tais como a Ecopedagogia de Gutiérrez e Prado (2008); os ensinamentos de 

Maturana e sua Biologia do Amor (2001, 2008, 2009, 2010, 2011); a concepção emancipatória 

de Freire, P. (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013 e 2014).  

 Para fundamentar a vertente temática da ecovivencialidade, escolhemos a Ecopedagogia 

de Gutiérrez e Prado (2008, p. 24), por se tratar de “uma pedagogia que promove a 

aprendizagem do sentido das coisas a partir da vida cotidiana, e este não é dado apenas pelas 

verdades transmitidas e os discursos proferidos, mas primordialmente pela vivência sentida 

pelos participantes”. Para contemplar a vertente temática da afetividade, bebemos na fonte dos 

ensinamentos de Maturana e sua Biologia do Amor (2001, 2008, 2009, 2010, 2011). Para o 

autor, do ponto de vista biológico, o amor é a emoção que constitui o domínio das ações, 

podendo o humano ser “Homo sapiens sapiens, Homo sapiens aggressans, Homo sapiens 

arroggans, ou ainda Homo sapiens amans” (2001, p. 197). Dessa forma, são as emoções que 

definem nossa relação com o mundo e determinam a forma como vivemos nossa vida, de como 

aceitamos o outro como legítimo outro na convivência, fundamentais para uma sociedade 

sustentável. Em Freire, P. (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013 e 2014), encontramos vasto 

referencial para ancorar a vertente temática da emancipação. Freire, P. (2011b), defende que 

um papel fundamental da educação seria o de contribuir para que o indivíduo liberte-se tanto 

do opressor que limita externamente a sua liberdade, como do opressor internalizado, que 

cerceia o movimento desse indivíduo em direção a sua auto-libertação. Portanto, ao conquistar 

a emancipação, o homem estaria mais próximo da satisfação do seu desejo de Ser-Mais e teria 

assim de volta a humanidade da qual estaria privado sob o jugo da opressão. Para o autor a 

busca pela emancipação deve estar presente em qualquer prática educativa de caráter crítico ou 

libertador. 

Como ponto de partida, buscamos transpor a problemática sentida, imprecisa e vaga, 

para a problemática consciente e objetivada, enfim racionalizada (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

E para tal, adotamos como estratégia pedagógica para uma Educação Ambiental Emancipatória, 

a nossa proposta nomeada Pedagogia Ecovivencial, caracterizada pela inseparabilidade entre a 

ecovivencialidade no meio em que estamos inseridos, com postura amorosa e ao mesmo tempo 

crítica buscando a transformação e a emancipação dos indivíduos. 

Dessa forma, este capítulo está organizado em três seções, no qual buscamos estabelecer 

diálogos entre as dimensões, aproximações e distanciamentos dos pressupostos da 

Ecopedagogia, da Biologia do Amor e da Emancipação freireada para compor as bases 

epistemológicas e metodológicas da Pedagogia Ecovivencial. 



 

 

1.1 A Ecopedagogia e a Pedagogia Ecovivencial: caminhando com sentido 

 

Para criar espaços na vida cotidiana a partir dos quais se promova a vida, 

deve existir um requisito prévio: senti-la, mas senti-la visceralmente, amando-

a, desfrutando-a, cantando-a, celebrando-a (GUTIERREZ; PRADO, 2008, 

p.97). 
 

 Em tempos contemporâneos, mudanças são necessárias à lógica racionalista que nega a 

subjetividade em nome do desenvolvimento e progresso, que se apropria e saqueia dos recursos 

naturais e consequentemente tem levado a tantos problemas diagnosticados no planeta. Como 

já mencionamos anteriormente, é necessário abandonar o paradigma que norteou nossa forma 

de nos relacionarmos no e com o meio ambiente até os dias atuais, com novas respostas em 

todas as esferas, sejam elas políticas, econômicas, culturais, educativas, ambientais.  

 O paradigma emergente, caracterizado pela lógica relacional e auto-organizacional 

(MATURANA, 2009), permite ao indivíduo redescobrir o lugar que lhe corresponde dentro do 

conjunto harmonioso do universo. Para esse redescobrir-se é preciso mais do que nunca voltar 

os olhos para si mesmo a fim de deixar emergir o primum relationis (MAFFESOLI, 1998), 

recobrando a harmonia que devemos ter com a natureza, com os indivíduos e como grupos, 

etnias, povos e conjunto de nações. 

 A questão ambiental tem estado em evidência, mas na maioria das vezes, numa 

concepção desenvolvimentista, simplificada a medidas educativas voltadas para a conservação 

dos recursos naturais (LOUREIRO, 2000), com desconhecimento das relações inerentes aos 

valores do novo paradigma emergente. Alertas sobre essa temática vêm sendo dados há décadas 

por cientistas e filósofos desde os anos 60 (GADOTTI, 2010), merecendo destaque o relatório 

produzido pelo Clube de Roma12 (1978) intitulado “Os limites do crescimento econômico” que 

questiona o modelo de desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado. Esse impulso do 

movimento ecológico-ambiental, segundo Tuan (2012), seguiu em duas direções: a aplicada, 

ou seja, o que pode ser feito para sanar os problemas ambientais e a outra direção, a teórica e 

científica, na tentativa de compreender as forças complexas que mantem o mundo natural.  

 Numa escala global, foram marcantes na discussão ambiental, eventos como o Fórum 

Mundial Social, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

chamada de ‘Cúpula da Terra’, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, sendo mais 

conhecida como Rio-92. Nesse Fórum Global, a sociedade civil reunida, apresentou um 

conjunto de propostas e soluções para a crise ecológica e social, aprovando os conhecidos 

                                                 
12 Grupo forrnado por 80 cientistas e fundado por Aurelio Peccei em 1968 (GADOTTI, 2000). 



 

 

‘Tratados das ONGs’ e estabelecendo as bases sociais, políticas, econômicas, científicas e 

culturais para esse novo paradigma. Segundo Gadotti, (2000), esses tratados ainda não foram 

suficientemente explorados e foram pouco colocados em prática pelos estados. Em 2012, 

também na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se a nova Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, como ficou conhecida por marcar os vinte anos de 

realização da Rio-92. Essa conferência objetivou definir a agenda do desenvolvimento 

sustentável para as próximas décadas, fazendo parte entre outros eventos, do exercício da 

denúncia a partir da compreensão coletiva dos direitos dos cidadãos.  

 No Brasil, a apropriação e veiculação do termo ‘Educação Ambiental’- EA, iniciou-se 

com a efervescência dos movimentos de contestação das décadas de 1960 e 1970, com a adesão 

inicial de pessoas ligadas ao movimento ecológico, e somente depois, das ciências humanas 

(SORRENTINO, 2005). Ganhou projeção social e reconhecimento público por meio da 

Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso VI, onde se 

lê que compete ao poder público “promover a Educação Ambiental com todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.  

 No campo educacional, houve a tentativa do estabelecimento de diretrizes nacionais, 

sintonizadas com diretrizes mundiais, refletindo em eventos como o Programa Nacional de 

Educação Ambiental, em 1994, os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1996, a Conferência 

Nacional de Educação Ambiental em 1997, a Lei n. 9795/99 com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (LOUREIRO, 2000). Toda essa movimentação se deu na busca por 

mudanças no modo de se ver o ambiente e na adoção de novas posturas e comportamentos em 

relação a ele.  

 Esta evidência para a questão ambiental tem trazido, sem dúvidas, avanços importantes 

nas esferas sociais e políticas. Várias são as campanhas, os movimentos, as propagandas que 

com a força midiática, tem se manifestado nas ações nomeadas ambientalistas. Palavras como 

sustentabilidade, economia verde, ecológico, educação ambiental, nunca foram tão 

disseminadas, seja nas propagandas das grandes corporações, nos planos de governo, ou ainda 

nas escolas e na comunidade e até nos partidos políticos que se dizem ecológicos. Há inúmeras 

práticas, porém o termo EA vem sendo usado para algo que se aproxima de bons 

comportamentos ambientais, contribuindo para a apreensão ingênua de seu significado, 

pertencendo toda essa movimentação a um universo distante, sem um fundamento político nas 

discussões e ações sobre o tema e assim sendo, enfaticamente criticados pela literatura como 

observamos em Sato (1997; 2001), Carvalho, I.M., (2004), Loureiro (2000). Na grande maioria 

do universo escolar, a questão ambiental é marcada por várias atividades, dinâmicas, palestras, 



 

 

projetos, enfim, ações que se dizem de conscientização. Muitas delas têm em seu calendário 

escolar, momentos de ‘borbulho ambiental’, tais como a ‘Semana do Meio Ambiente’, o ‘Dia 

da Árvore’, ou ainda o ‘Dia da Água’, com o plantio de mudas ou com o ‘abraço’ em árvores 

ou áreas arborizadas.  A atuação dos educadores, em nome da EA, acaba numa ecologia 

superficial, limitada à instrumentalização e à sensibilização acrítica para a problemática 

ecológica como nos aponta Sato (1997). Para a autora,  

 

Promover a EA em todos os níveis e idades, deve ir além das obrigações legais 

e normativas, configurando-se como plataforma política de todo governo que 

pretende ser respeitado pela sua seriedade e competência, e não apenas por 

publicar um plágio do modelo espanhol, cuja literatura e encontros revelam 

que foi confuso e que, mais de dez anos depois de sua implementação, @s 

professor@s ainda buscam elos práticos e teóricos para o desenho da EA. 

(SATO, 2001, p. 17) 

 

 Diante de uma concepção neoliberal de que é preciso mostrar resultados e fazer 

propaganda da eficiência e qualidade educacional (GENTILI, 1995), o apelo ecológico é muito 

bem vindo, ou seja uma EA sem inserção na comunidade e pontual (BRASIL, 2006).  Dizer 

que essas ações são inválidas seria um tanto audacioso, se comparado com outros tempos 

quando nem se falava em EA, porém cabe questionar se essa movimentação tem gerado 

mudanças de percepção, de atitude, enfim de transformação.   

 Mas partindo do pressuposto de que a essência do ato educativo é o acontecer dinâmico 

das lutas cotidianas e que a vida cotidiana é o lar do sentido (GUTIERREZ; PRADO, 2008), 

precisamos avançar e entender que a denúncia, o protesto e o conflito são a fase inicial, ou seja, 

os primeiros passos dessa educação que se inscreve como transformadora. É necessário ir além 

das campanhas midiáticas e imediatistas com suas ações que são um fim em si mesmas e que 

acabam ‘coisificando’ a EA, fundamentando-a eticamente num ambientalismo superficial. 

Prosseguir nessa caminhada, pressupõe cooperação, parceria e solidariedade, além da 

mobilização para a construção de estratégias dialeticamente locais e globais, comunitárias e 

governamentais, instrumentais e educativas (LOUREIRO, 2000), pressupõe sentido. 

 Os tais ‘borbulhos ambientais’ são muito bem vindos, quando são um meio para reforçar 

e evidenciar uma construção que se dá num fazer diário, numa relação pessoal e grupal. Ou 

seja, uma EA suficientemente pedagógica e transformadora e com clareza política, para também 

promover a compreensão coletiva das responsabilidades dos cidadãos, criando novas formas de 

ser e de estar no planeta, impregnando de sentido as práticas, os atos cotidianos, como sustentam 

Gutiérrez e Prado (2008). Não são os conhecimentos, as informações e nem as verdades 



 

 

transmitidas através de discursos, propagandas ou lei que dão sentido à vida. O sentido se tece 

de outra maneira, a partir das relações imediatas a partir de cada ser, a partir dos sucessivos 

contextos nos quais se vive.  

 Para Gutierrez e Prado (2008, p. 24), “encontramos o sentido ao caminhar, vivenciando 

o caminhar, vivenciando o processo de abrir novos caminhos, e não apenas observando o 

caminho. É por isso, uma pedagogia democrática e solidária”. Portanto, o sentido não nasce 

tanto das proposições teóricas ecologistas, dos tais ‘borbulhos ambientais’, promovidos pela 

mídia, pelas ‘semanas do meio ambiente’, entre outros, mas no acontecer dinâmico, dos 

problemas sentidos na cotidianidade e da busca de elementos satisfatórios. Esta é a razão pela 

qual tais processos estão sempre vinculados aos interesses e urgências dos grupos e 

coletividades. É evidente que esses interesses têm a ver, na maioria das vezes, com a solução 

de necessidades básicas inter-relacionadas com o desenvolvimento sustentável. Dai que a 

educação enquanto processo, precisa contribuir para a construção de um presente sustentável, 

num meio ambiente sadio, capaz de projetar um futuro melhor. Segundo Gutiérrez e Prado 

(2008), parece impossível construir um paradigma de sustentabilidade sem uma educação para 

tal. Para os autores para uma sociedade sustentável, são quatros as condições básicas: ela deve 

ser economicamente factível; ecologicamente apropriada; socialmente justa; e culturalmente 

eqüitativa, respeitosa e sem discriminação de gênero.  

 E é dentro desse contexto teórico que surge a Ecopedagogia, termo criado em agosto de 

1999 durante o I Encontro Internacional da Carta da Terra na Perspectiva da Educação, 

coordenado pelo Instituto Paulo Freire (GADOTTI, 2010). Foi também denominada Pedagogia 

da Terra ou Educação Sustentável, como proposta pedagógica para formação da sociedade 

sustentável, conforme se lê na Carta da Ecopedagogia. (GADOTTI, 2000). Esse documento, 

redigido pelo Instituto Paulo Freire, se constitui numa importante ferramenta de fundamentação 

sobre a Ecopedagogia, pois elenca as características primordiais da sua condição no panorama 

atual. Apresenta-a como subsídio para ações educativas com a finalidade de reorientar o olhar 

das pessoas, “tendo como propósito a formação de cidadãos com consciência local e planetária 

que valorizem a autodeterminação dos povos e a soberania das nações” (Carta da Ecopedagogia, 

item 6 in GADOTTI, 2000). Ou seja, “Uma educação para a cidadania planetária”, tendo por 

finalidade “ a construção de uma cultura da sustentabilidade, isto é, uma biocultura, uma cultura 

da vida, da convivência harmônica entre os seres humanos e entre estes e a natureza”(Item 9).  

 Segundo Gadotti (2000, p. 175-176) pode-se apontar como princípios da Ecopedagogia: 

I - O planeta como uma única comunidade. II – A Terra como mãe, organismo 

vivo e em evolução. III – Uma nova consciência que sabe o que é sustentável, 



 

 

apropriado, faz sentido para a nossa existência. IV – A ternura para com essa 

casa. Nosso endereço é a Terra.V – A justiça sociocósmica: a Terra é um 

grande pobre, o maior de todos os pobres. VI – Uma pedagogia biófila (que 

promove a vida): envolver-se, comunicar-se, compartilhar, problematizar, 

relacionar-se, entusiasmar-se. VII – Uma concepção do conhecimento que 

admite só ser integral quando compartilhado. VIII – O caminhar com sentido 

(vida cotidiana). IX – Uma racionalidade intuitiva e comunicativa: afetiva, 

não instrumental.X – Novas atitudes: reeducar o olhar, o coração. XI – Cultura 

da sustentabilidade: ecoformação. Ampliar nosso ponto de vista.  

 

 A Ecopedagogia (GUTIERREZ; PRADO, 2008) teve origem na “educação 

problematizadora” de Paulo Freire, com ênfase na atuação lúcida, na transformação, na 

consciência crítica. E é neste contexto que ela é uma nova pedagogia dos direitos que associa 

direitos humanos – econômicos, culturais, políticos e ambientais - e direitos planetários, 

impulsionando o resgate da cultura e da sabedoria popular. Ela desenvolve a capacidade de 

deslumbramento e de reverência diante da complexidade do mundo e a vinculação amorosa 

com a Terra (item 10). Uma pedagogia que busca ter a espiritualidade no centro, indo além da 

pedagogia tradicional; que tem o foco na democracia da pedagogia, perpassando a escola nova 

a pedagogia tecnicista com seu rigor na neutralidade científica (GADOTTI, 2010).  Assim, sua 

preocupação está voltada para a promoção da aprendizagem do “sentido das coisas” a partir da 

vida cotidiana, uma pedagogia que se apoia em outras formas de percepção e conhecimento, 

não menos válidas e produtivas, e que busca a mudança nas relações humanas, sociais e 

ambientais. Gadotti (2000, p. 84), nos aponta que  

 

Precisamos de uma ecopedagogia e uma ecoformação hoje, precisamos de 

uma Pedagogia da Terra, justamente porque sem essa pedagogia para a re-

educação do homem, principalmente o homem ocidental, prisioneiro de uma 

cultura cristã predatória, não poderemos mais falar da Terra como um lar.  

 

 Para Gutierrez e Prado (2008, p. 51) a demanda do processo educativo tem quatro 

aspectos, que com ênfases diferentes, devem estar presentes quando se propõe a desenvolver 

uma EA Emancipatória. São elas, a dimensão sociopolítica, a dimensão técnico-científica, a 

dimensão pedagógica e a dimensão espaço-temporal. 

 A dimensão sociopolítica se materializa à medida em que grupos específicos e seus 

interesses diversos agem na sociedade, por meio da participação popular, seja com base no 

sujeito individual ou no coletivo, que ao estar empenhado na direção da sua própria vida, no 

seu cotidiano, adquire poder político, e por conseguinte participa na construção da sociedade 

civil. Assim, numa perspectiva crítica, o melhor em termos ambientais se dá quando é o 

resultado da dinâmica social, mas cuidando para não ser confundido com uma construção 



 

 

genérica de setores dominantes que falam de salvação do planeta. Segundo Gadotti (2010), é 

fundamental aprofundar os fundamentos políticos na discussão da questão ambiental ao 

explicitar o compromisso com os oprimidos, já que ela têm sido os mais prejudicados com as 

agressões ao meio ambiente. 

 A dimensão técnico-científica se materializa com a busca de soluções e de satisfações 

viáveis e possíveis. Não se cria um cidadão ativo apenas por sua capacidade técnica no trato da 

questão ecológica, ou seja, somente com o saber. Ao requerer de cada participante no processo, 

não só o saber, mas o saber e o querer fazer, articulando-os a apreensão de conhecimentos com 

a participação, se pressupõe uma EA de caráter instrumental, no sentido do uso adequado da 

capacidade técnica e também crítico. Dessa forma, ultrapassa a perspectiva técnico-gerencial 

dos recursos naturais para a perspectiva técnica/político/social (LOUREIRO, 2000), refletindo 

em comportamentos com a capacidade de intervir de modo qualitativo no ambiente, enfim, 

tornando o indivíduo consciente do seu entorno e co-responsável por ele.  

 A dimensão pedagógica se materializa no sentir de uma necessidade e na percepção de 

um problema, na objetivação de uma realidade para melhor conhecê-la e atribuir-lhe 

significado, na análise de possíveis causas e consequências, e por fim, na proposição de 

elementos de satisfação. Portanto entende-se como fundamental que os projetos educacionais 

contemplem em seu projeto político pedagógico e no planejamento escolar, objetivos e 

conteúdos curriculares, em articulação com o trabalho comunitário (PEREIRA C. M. M. et al, 

2007). Trabalho que emerja da cotidianidade, buscando por sua vez conhecimento, reflexão e 

ação concreta sobre o ambiente em que se vive, na busca pela qualidade de vida e 

sustentabilidade.  

 A dimensão espaço-temporal se materializa ao assumir que não há processo sem 

tempo, pois a educação é um processo consumidor de tempo. Mesmo estando à frente de duas 

lógicas, “não podemos confundir a lógica escolar com a lógica educativa, ou seja, a lógica do 

discurso com a lógica do processo” (GUTIERREZ; PRADO, 2008, p.88). A historicidade 

individual ou coletiva não é previamente determinada, mas resultante de processos dinâmicos 

estabelecidos, construídos e transformados.  

Compreender e respeitar esses processos diante de uma diversidade cultural, com 

estilos e ritmos diferentes de aprendizagem, são fundamentais para a ecopedagogia. Isso supõe, 

como nos remete Moraes (2003), reconhecer o tempo kairós13 de cada ser humano, lembrando 

                                                 
13 Os gregos antigos tinham três conceitos para o tempo: Chronos, Kairós e Aiôn. Enquanto Chronos refere-se ao 

tempo cronológico, ou sequencial, que pode ser medido, Kairos refere-se a um momento indeterminado no tempo, 

em que algo especial acontece e Aiôn já era um tempo sagrado e eterno, sem uma medida precisa, um tempo da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Kair%C3%B3s


 

 

que cada árvore floresce e frutifica no seu próprio tempo. Assim, não pode haver pressa, mesmo 

diante de um modelo de sociedade que insiste em reforçar que o tempo é dinheiro, tornando-se 

um grande desafio a ser superado. 

 Levando em consideração as dimensões discorridas acima, fundamentais para o 

processo educativo, como materializar a aprendizagem do sentido das coisas, no contexto da 

Ecopedagogia de Gutierrez e Prado (2008)? Os autores nos apontam que a materialização se dá 

primordialmente pela vivência sentida pelos participantes, a partir da vida cotidiana, ou seja, 

por suas experiências, a partir da sua prática. Além do mais, o sentido das coisas não se dá 

apenas por verdades transmitidas e discursos proferidos, “não aprendemos a amar a Terra 

lendo livros sobre isso [...] a experiência própria é o que conta”, como nos aponta Gadotti 

(2000, p. 86). Assim, é fundamental estar em contato com as mais variadas realidades 

ambientais que fazem parte do meio em que estamos inseridos, pois, como defendem Gutierrez 

e Prado (2008, p.67), “aprender é muito mais que compreender e conceitualizar, é querer, 

compartilhar, dar sentido, interpretar, expressar e viver”. A expressão enquanto voz ativa dos 

sujeitos sociais, atores históricos em processo de autoconstituição, surge aqui como a chave de 

desenvolvimento das perspectivas alçadas para o pensar a educação ambiental na práxis social 

deste início de terceiro milênio. Isso porque, segundo os autores, “o termo ‘ex-pressão’ é 

sinônimo de educação e, nesse sentido, é contrário a re-pressão, de-pressão, im-pressão, su-

pressão, com-pressão” (2008, p.70). Portanto, a ecopedagogia não tem a pretensão simplista de 

inventar tudo de novo, de inventar novas ideias, mas partir dos pressupostos de uma EA, que 

valoriza a racionalidade dos acontecimentos existentes e contempla possibilidades de 

mudanças, a começar na escola. Ela se insere, como movimento, na evolução do próprio 

movimento ecológico como doutrina e como atitude de vida. Segundo Gadotti, (2000, p. 132) 

“a ecopedagogia não quer oferecer apenas uma nova visão da realidade, ela pretende reeducar 

o olhar”. A reeducação se dá no sentido de desenvolver a atitude de observar a necessidade 

real, analisar, interpretar, refletir, organizar, codificar e decodificar para uma ação coletiva e 

individual transformadora, para o vivido na cotidianidade (GADOTTI, 2000).  

 Para ser considerada uma teoria da educação propriamente dita, a Pedagogia da Terra 

precisa ainda trilhar um longo caminho, antes ser experimentada e vivida na realidade, pois 

conforme esclarece o autor, “o discurso pedagógico elaborado é que nasce de uma prática 

concreta, testada e comprovada” (GADOTTI, 2000, p.177).  

                                                 
criatividade onde as horas não passam cronologicamente, onde na teologia moderna é o tempo de Deus 

(POHLMANN, 2006). 



 

 

 No Brasil, temos alguns acontecimentos simultâneos em termos de Ecopedagogia, por 

meio dos quais é possível perceber como este movimento está ganhando espaço para além do 

meio educacional, nas instituições não governamentais de forma abrangente. Alguns deles são:  

 Na Universidade Federal de Santa Catarina, vinculado ao Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGSP-UFSC) e à 

Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Ecologia e Desenvolvimento, há o 

Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento14, que constitui um 

espaço de promoção de atividades integradas de pesquisa-ação, formação, extensão, no 

qual a Ecopedagogia também se insere; 

 

 No Centro Universitário Salesiano de São Paulo  - UNISAL – há o curso lato senso em 

Ecopedagogia15 voltado para educadores em geral, professores da rede pública e privada 

do ensino regular (do fundamental I ao ensino superior), pós-graduandos e 

pesquisadores das áreas afins à educação, lideranças comunitárias e de ONGs 

relacionadas às questões da educação e do meio ambientecom carga horária de 360 

horas; 

 

 A Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, desenvolve pesquisas em 

torno de uma perspectiva ontológica/existencial, com alguns projetos vinculados, tais 

como: cultura indígena, ecopedagogia, autonomia e envelhecimento humano16; 

 

 A Secretaria de Educação de Santos-SP, SEDUC, por meio do Departamento 

Pedagógico, sob a coordenação da Equipe Interdisciplinar de EA, promove formação 

de professores numa perspectiva ambiental ecopedagógica17; 

 

 A Associação do Semiárido da Microrregião de Livramento – Asamil, uma organização 

da sociedade civil de interesse público - OSCIP, localizada em Livramento de Nossa 

Senhora-BA, possui o Projeto Ecopedagogia e Identidade Cultural18; 

 

                                                 
14 Disponível em http://nmd.ufsc.br/. Acesso jun. 2013. 
15 Disponível em http://unisal.br/cursos/ecopedagogia-campinas/. Acesso jun.2014. 
16 Disponível em proxy.furb.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=446. Acesso jun. 2013. 
17

 Disponível em http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?234. Acesso jun. 2013. 
18 Disponível em http://asamil.org/a-asamil-2. Acesso jun. 2013. 

http://nmd.ufsc.br/
http://unisal.br/cursos/ecopedagogia-campinas/
http://www.portal.santos.sp.gov.br/seduc/page.php?234
http://asamil.org/a-asamil-2


 

 

 A ONG Sete Ecos - Sistema de Expansão em Tecnologias Ecológicas e Sociais, 

localizada em Sete Lagoas-MG, tem como foco a Ecopedagogia e desenvolve trabalho 

de agricultura de subsistência, usando para isso todos os princípios da agroecologia19; 

 

 O Instituto Harmonia da Terra, uma organização da sociedade com sede em Santa 

Catarina, oferece gratuitamente cursos, palestras e materiais didáticos que tratam da EA, 

sob uma perspectiva ecopedagógica20; 

 

 O Programa Cultivando Água Boa, da Itaipu Binacional, que ao adotar a bacia 

hidrográfica como modelo de gestão territorial e desenvolve vários projetos e programas 

tendo como eixo articulador a ecopedagogia21. 

 

 Ainda na busca da objetivação da problemática sentida para uma problemática 

racionalizada (LAVILLE; DIONNE, 1999), tendo a Ecopedagogia como um dos alicerces para 

essa materialização, em determinados momentos, ela discute de forma pontual sobre a 

importância dos sentimentos, da emoção, da afetividade. Mas essa reflexão não se faz de 

maneira consistente quando comparado com as quatro dimensões propostas por Gutiérrez e 

Prado (2008) e já explicitadas anteriormente. Para os autores, “os sentimentos, como 

motivadores e impulsionadores, nos colocam – muito melhor que a razão – na pista para 

conhecer o ser humano, para significa-lo e para dar significado a si mesmo” (GUTIERREZ; 

PRADO, 2008, p.67). Sentimos então, uma lacuna a ser aprofundada na Ecopedagogia: seria a 

afetividade uma quinta dimensão a compor com as demais, tais sejam: a sociopolítica, a técnico-

científica, a pedagógica e a espaço-temporal?   

Como já anunciamos anteriormente, a nossa proposta nomeada Pedagogia Ecovivencial, 

é caracterizada pela inseparabilidade entre a ecovivencialidade no meio em que estamos 

inseridos, com postura amorosa, pois sabiamente já dizia Aristóteles, “educar a mente sem 

educar o coração, não é educar em absoluto” e ao mesmo tempo, postura crítica buscando a 

transformação e a emancipação dos indivíduos. 

 Dessa maneira, contemplando mais uma vertente temática do nosso estudo, a 

afetividade, tentaremos suprir a possível lacuna deixada pela Ecopedagogia, estabelecendo 

                                                 
19 Disponível em http://seteecos.com.br/. Acesso jun. 2013. 
20 Disponível em http://www.harmonianaterra.org.br/index.html. Acesso jun. 2013. 
21 Disponível em www.cultivandoaguaboa.com.br. Acesso jun. 2013. 
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http://www.cultivandoaguaboa.com.br/


 

 

diálogos entre as dimensões, aproximações e distanciamentos dos ensinamentos de Maturana e 

a sua Biologia do Amor com as bases epistemológica e metodológica da Pedagogia 

Ecovivencial. 

 

1.2 A Biologia do Amor e a Pedagogia Ecovivencial: o trabalho prazeroso em quintais 

encantados  

 

Construímos o mundo a partir de laços afetivos [...] Tudo começa com o 

sentimento, é o sentimento que nos faz sensíveis ao que está a nossa volta 

(BOFF, 2007, p. 99). 

 

 

 Quando envolvida naquele ambiente educacional como professora de Ciências e 

Biologia, entendíamos que esses ambientes são espaços de ações, reflexões e de convivências 

fundadas em emoções, frequentemente nos remetendo a Fernando Pessoa quando este afirma 

que ‘pensar dói, mas pensar criticamente dói mais ainda’. Se os pensamentos, os sentimentos e 

as emoções influenciam na qualidade das nossas ações e reflexões, como nos aponta Moraes 

(2004a), ainda mais se nesse ambiente as ações educativas eram pautadas na cultura do capital, 

contemplando na maioria das vezes apenas o desenvolvimento cognitivo. Uma das nossas 

grandes inquietações da época, era referente à rigidez espacial dos ambientes de aprendizagem 

e práticas pedagógicas centradas na exacerbação dos meios técnicos de transmissão e de 

apreensão dos conteúdos, baseadas no princípio do rendimento. Um sistema educacional 

mergulhado numa lógica tecnicista, neoliberal e produtivista (GENTILLI, 1995), numa cultura 

de fragmentação, em que são negadas as relações sociais sadias por meio de conversões e de 

amorosidade (FREIRE, P., 2011b). A nossa prática na EA, tendo como norteadores as Diretrizes 

Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001), a visão emancipatória da 

educação (FREIRE, P., 2011a; 2011b), buscavam transformações nos estudantes envolvidos no 

processo, fossem mudanças no modo de se verem ou na adoção de novas posturas e 

comportamentos.  No entanto, por mais que buscássemos ir além, tentando transpor o quintal 

encantado da infância e juventude para o ambiente educacional, o que percebíamos eram ações 

pontuais e superficiais de denuncia para a problemática ambiental nos conduzindo a 

questionamentos e enfrentamentos constantes diante dessas percepções. 

 Um aspecto que sinalizava e clamava por mudanças, era a relação dos estudantes entre 

si, marcada pela falta de solidariedade, de cooperação e de respeito e a relação com o meio 

ambiente, predominando a lógica mercantilista-exploratória, de consumo e descarte. Eram 

pessoas cheias de informações, numa concepção de educação bancária de Freire, P. (2011a), 



 

 

mas com grande dificuldade de refletir, de compreender, sem tempo para lembrar que ‘eram 

homens e não máquinas’22. Enfim, pessoas individualistas, sem conexões com os outros, 

consigo mesmas e com o universo como um todo, pois pouco sentiam, pouco compartilhavam 

e muito menos ainda vivenciavam. Um mundo desencantado, visível na juventude dizimada 

pelas drogas, no esquecimento dos vínculos, na competição feroz, na violência no trânsito, nas 

doenças típicas da atualidade como o stress e a depressão.  

 Maturana e Rezepka (2008, p. 14), nos apontam que  

 

O amor é o domínio de condutas relacionadas através das quais o outro surge 

como um legítimo outro em convivência com alguém e a agressão é o domínio 

dos comportamentos relacionados através dos quais o outro é negado como 

um legítimo outro na convivência com alguém.  

 

 Para os autores, “não pertencemos a uma história evolutiva centrada na agressão como 

a emoção-guia de nosso devir, mas podemos cultivar a agressão” (MATURANA; REZEPKA, 

2008, p. 85), e a vida nada mais seria do que vivenciar uma grande oficina do viver. Se numa 

oficina a cultura for de solidariedade e respeito pelos demais, os sujeitos viverão eticamente e 

aprenderão a serem solidários na afirmação dos laços sociais. Se, por outro lado, a cultura for 

de competição, os frequentadores não viverão eticamente e dela aprenderão a competir e negar 

a importância do social e portanto, da colaboração. Diante do exposto, os princípios éticos não 

têm a ver somente com a razão, mas também têm a ver com a emoção e com a preocupação 

pelas consequências das próprias ações sobre o outro. Nesse sentido “o amor é a emoção que 

funda a preocupação ética” (MATURANA; REZEPKA, 2008, p. 43).   

 Se a escola enquanto instituição social, tem como objetivo explícito além do 

desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas, a dimensão afetiva (LIBÂNEO et al, 

2012), nos restou questionar qual ‘oficina’ nossos estudantes e nossa sociedade estão 

vivenciando? Como esperar sentimentos éticos de cuidado, de atenção, de cooperação, de 

solidariedade se fomos educados e continuamos educando segundo uma maneira de sentir sem 

sentir (BOFF, 2000), se esquecendo que somos pertencentes ao presente de uma história 

amorosa e não de agressão ou competição?  

 Muitas são as percepções de fragmentação da modernidade e suas práticas formalistas 

e mecânicas, assim como do subdesenvolvimento da sensibilidade e a da incapacidade 

emocional. Ou seja, segundo Maturana e Rezepka (2008, p. 16) “não se deve ensinar valores, 

                                                 
22 Alusão ao filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. 



 

 

é preciso vivê-los a partir do viver na biologia do amor; não se ensina cooperação, é preciso 

vivê-la desde o respeito por si mesmo, que surge no conviver mútuo”.   

 Dai a necessidade de se prestar mais atenção ao ‘clima’ dos ambientes educacionais ou 

que emerge dos participantes e a necessidade de se criar espaços mais acolhedores, amorosos e 

não competitivos. Espaços de aceitação do outro em seu legítimo outro; espaços onde se corrige 

o fazer e não o ser (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2011); espaços como ambientes de 

aprendizagem, tendo de um lado um ambiente pedagógico que favoreça a autoria, a 

autoconstrução e a autorreflexão, e do outro, ambientes solidários, de cooperação.  E, 

principalmente, espaços emocionalmente sadios que permitam o aprofundamento da discussão 

sobre o papel da emoção e dos sentimentos (MORAES, 2003), que valorizem metodologias que 

possibilitem a ecovivencialidade, a expressividade no seu processo de ecoformação23 

(PINEAU, 2004; 2008a; 2008b, 2010, 2012). 

 Alguns estudos apontam que a aprendizagem não se limita ao campo cognitivo, mas 

envolve também os processos afetivos e reflexivos. Assmann (2001), Maturana (2001, 2008, 

2009, 2010, 2011), Moraes (2003), afirmam que a interação sensorial impulsiona os 

pensamentos, os sentimentos, as emoções e as sensações no decorrer de nossa existência, não 

sendo a razão que nos leva à ação, mas sim a emoção, segundo Maturana (2009). Além do mais, 

a essência do ato educativo é um ato de amor, pois resulta do compromisso social e do respeito 

a si mesmo, ao outro e à vida, movida pela paixão de viver e pelo sentimento de pertencimento 

ao planeta (LOUREIRO, 2011).  

 Uma canção de Almir Satter24 diz: “É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra 

poder sorrir, é preciso a chuva para florir, cada um de nós compõe a sua própria história, e 

cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz.” Portanto, em consonância com os 

autores citados e parafraseando Satter, talvez caiba à educação desenvolver metodologias e 

estratégias que colaborem para o resgate da inteireza humana, “privilegiando não apenas os 

seus aspectos físicos e cognitivos, mas também anímico, espiritual, afetivo, aspectos estes que 

fazem parte da totalidade humana” (MORAES, 2003, p. 181).  

 Por desconhecer-se o funcionamento complexo do humano, as suas emoções e as suas 

questões subjetivas em geral foram descartadas pela ciência clássica, formalizando-se o 

                                                 
23 Gaston Pineau coordena o Grupo de Pesquisa sobre Ecoformação (GREF), junto ao Laboratório de Ciências da 

Educação da Universidade François Rabelais de Tours. O grupo desenvolve um trabalho de pesquisa em parceria 

com o Laboratório de Concepções Multireferenciais Clínicas de Experiência e Educação Permanente da 

Universidade de Paris e, também, estabelece um trabalho de colaboração com o Grupo de pesquisa em 

Ecoformação e Educação para o Ambiente da Universidade de Montréal/Québec, coordenado pela 

educadora/pesquisadora Lucie Sauvé. 
24 Trecho da música de Almir Satter  ‘Tocando em Frente’. 



 

 

processo cognitivo, separando-se razão de emoção e privilegiando o pensamento lógico. Mas a 

consciência de nós mesmos, assim como do meio social e do meio natural estão organicamente 

ligadas, não se tratando de opor a intuição e a subjetividade à razão, como se as duas não fossem 

faculdades humanas complementares, mas sim de promover alianças, nas quais uma iluminará 

a outra (MORAES, 2004a).  

 Nesta direção ao buscar novos espaços no processo de ensino-aprendizagem nas 

disciplinas de ciências e biologia, percebemos a falta de contato dos estudantes com os 

ambientes naturais e mais especificamente com a terra, observando repulsa em tocá-la e ‘sujar’ 

as mãos. Essa observação, emergente de uma longa caminhada como professora nos levou a 

refletir no quanto a sociedade moderna, vivendo na sua maioria em cidades, tem se afastado da 

vida natural, afinal a cultura pode influenciar a percepção de tal modo que as pessoas verão 

coisas que não existem: pode causar alucinação em grupo. (TUAN, 2012, p. 338). Os quintais 

que um dia foram amplos, abertos, coloridos e alegres, tornara-se restritos, cercados, cinzentos 

e tristes, perdendo seu encanto.  As plantas passaram para pequenos vasos, afastando as aves, 

borboletas e abelhas, que quase não eram mais avistadas. O pomar com suas saborosas frutas 

da estação, que permitiam colher e saborear a vida do alto das árvores, fora substituído por 

alimentos e sucos industrializados. As crianças por sua vez passaram a brincar em espaços com 

muros cada vez mais altos, os quintais de terra trocados por ‘playgrounds’, com calçadas, num 

ambiente planificado, sem graça, sem brilho e os brinquedos eletrônicos imperando. Os finais 

de semana e momentos de lazer foram trocados por cultuadas visitas aos shoppings centers e a 

reclusão diante de um computador e com suas redes sociais e jogos virtuais, onde as felicidades 

gratuitas foram trocadas por felicidades compradas (GADOTTI, 2010). Se o homem foi levado 

a esquecer da sua origem, de que pertence à Terra, de que é filho  da Terra, de que é Terra, de 

que  dela veio e a ela voltará”, como nos aponta Boff (2007, p. 72), é realmente difícil esperar 

nos estudantes a manifestação de prazer e o amor em interagir com a terra, uma vez que 

cresceram num quintal “limpo”, moderno e artificial. 

Espirito Santo (1996), defende que é importante a transgressão de espaços, tentando 

ampliá-los e não se limitando ao universo estático, que na concepção do autor é um obstáculo 

ao desenvolvimento do estudante. Sempre que possível, estávamos em contato com o cotidiano 

ambiental para compreendê-lo e promover a reflexão acerca das pressões que geramos a partir 

dele (DIAS, G. F., 2006), sem perder o foco no estímulo dos vínculos emocionais de encanto 

com a natureza. Uma das premissas estava na transposição das salas de aula para além das 

quatro paredes, aguçando os olhares para o entorno com sentimentos de cuidado, carinho e 

afetividade. Assim, além do meio urbano buscamos  contemplar e vivenciar a natureza, seja em 



 

 

que lugar fosse, com sua pureza e magnitude e a possibilidade de nela interagir e ter momentos 

de lazer. Para Pineau, (2012, p. 90), a vida só consegue se desenvolver graças a esse continente 

obscuro, porém pulsante, da auto-eco-reorganização, sendo assim esses momentos  essenciais 

para o processo de ecoformação.  

 Mesmo com resistências e dificuldades advindas da falta de hábito dos estudantes, ao 

promovermos as vivências ambientais durante as aulas, nos apoiávamos na linguagem da 

natureza (CAPRA, 2012), possibilitando muito mais que a aprendizagem dos aspectos 

conceituais. Pela nossa convicção a aprendizagem não se limita apenas ao aspecto conceitual, 

mas envolve também os processos afetivos e autorreflexivos sobre nossos mundos vividos. Para 

Maturana e Rezepka (2008, p. 31), “a reflexão é um ato na emoção no qual se abandona uma 

certeza [...] o que se opina ou o que se faz pode ser olhado, analisado e aceito ou rejeitado 

como resultado desse olhar reflexivo”. Segundo os autores, diante da reflexão a principal 

dificuldade que se enfrenta é precisamente o medo de perder o que se acredita ter e do 

desconhecido que a mudança traz.  

 Os estudantes, que inicialmente resistem ao novo, a essas mudanças de espaços de 

aprendizagem, são aqueles que talvez nunca tenham vivenciado o saborear de águas das 

nascentes, o penetrar na mata e captar as variadas e ricas expressões da biodiversidade, o ouvir 

o som do vento sobre a mata, o sentir dos cheiros deixados por animais em defesa de seus 

territórios. Ou ainda, não haviam percebido que no seu entorno há um rio poluído, há uma selva 

de pedras impedindo a circulação do vento, há um som desarmônico no meio urbano e os 

cheiros ali presentes estejam prejudicando sua saúde.  

 Estariam numa cegueira ambiental, segundo Gattari (2012), sem percepção, sem 

atitudes, sem valor, sem visão e principalmente sem a topofilia25 que para Tuan (2012, p.19), 

vem a ser “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”.  Segundo o autor, para 

compreender a preferência ambiental de uma pessoa, necessitaríamos examinar sua herança 

biológica, sua criação, educação, trabalho e arredores físicos, ou seja a sua auto-hetero-

ecoformação na concepção de Pineau (2004; 2008a; 2008b, 2010, 2012). Afinal, cada indivíduo 

é o que é como produto de sua história de interações recorrentes, de sua origem, da história do 

seu povo, com seus valores e arquétipos, como sujeitos históricos numa concepção freireana 

(FREIRE, P., 2011b). 

                                                 
25 A Topofilia é um neologismo útil quando pode ser definida como sentido amplo, incluindo todos os laços 

afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Estes por sua vez diferem profundamente em 

intensidade, sutileza e modo de expressão (TUAN, 2012, p. 135). 



 

 

 Na vida moderna, o contato com o ambiente natural é cada vez mais indireto e limitado. 

O contato físico com a natureza produz sensações e emoções. Segundo as pesquisas de 

Maturana (2001, 2008, 2009, 2010, 2011), as emoções são dinâmicas relacionais constituídas 

por reações químicas e neurais que fluem como correntes de energia e de substâncias químicas 

geradoras de estados emocionais. Dependendo da emoção ativada, cria-se um domínio de ação 

e determinadas circunstâncias são estimuladas e inibem ou facilitam certos tipos de 

pensamentos, ações e reflexões. Daí que a estimulação para a percepção e para a vivência 

ambiental são fundamentais para promover uma nova vibração nas aulas, novos olhares ao 

entorno ambiental, ou, como defende Boff, (2007, p. 116), sentimento profundo de 

identificação com a natureza, com suas mudanças, suas estabilidades, enfim, precisa sentir-se 

natureza. 

 Sabemos por vivência própria que as emoções desempenham um papel regulador 

importante no nosso organismo e permitem a conservação da vida. Assim, são as emoções que 

guiarão o fluir do comportamento humano e lhe darão o seu caráter de ação (MATURANA; 

REZEPKA, 2008). O sentido da escola e o sentido da vida de cada um de nós estão diretamente 

ligados ao amor enquanto força conectiva que nos liga ao todo e, ao mesmo, se constitui na 

nossa autoafirmação, condição de produção de autopoiese26. Além do mais, a inteligência está 

profundamente associada à capacidade amorosa (MATURANA; REZEPKA, 2008). Do 

desdobramento de suas pesquisas e estudos biológicos sobre a Biologia do Conhecer, Maturana 

(2001, 2008, 2009, 2010, 2011) elabora a Teoria do Amor. Para o autor, o amor é a emoção 

básica do viver humano, pois teria dado origem à própria espécie, transformando os seres 

humanos através dos tempos. É um fenômeno evolutivo, pois leva ao devir da linhagem 

humana, como também é um fenômeno ontogênico na medida em que vai constituindo nossas 

subjetividades. Dessa forma, é o elemento fundante do humano, que de forma integradora, vai 

articulando a inteligência, a subjetividade e o conhecimento.  

 De acordo com essa perspectiva, o ser e o conhecer são inseparáveis no processo de 

constituição do sujeito e somente são possíveis na ação emocionada do presente 

(MATURANA; PORKESEN, 2004).  Para os autores  o amor “é primeiro remédio para 

qualquer enfermidade” e negá-lo é negar a condição de seres amorosos que surgiram com o 

compartilhar dos alimentos e cuidados (MATURANA; REZEPKA, 2008, p. 39). Implica por 

                                                 
26 Associado ao seu colaborador Francisco Varela, Maturana publicou em 1970, a teoria da Autopoiese, que explica 

a dinâmica constitutiva da organização circular dos seres vivos, considera que a conservação da organização de 

um sistema vivo, estruturalmente acoplado ao meio onde existe, é a condição sine qua non de sua existência 

(MATURANA; VARELA, 1997). 



 

 

sua vez, em cair em comportamentos neuróticos e sujeitos a doenças de todo o tipo que seriam 

consequências de ausência de harmonia interna (relação com nós mesmos) e com os outros. 

Assim, se estamos enfermos, o nosso meio está enfermo e precisamos para tal, exercitar o 

cuidar, que, para Boff (2007, p. 96), “implica em ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, 

respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso, e que a centralidade não é mais ocupada pelo ‘logos’ 

razão, mas pelo  ‘pathos’ sentimento”.  

 Articulando essas ideias com a nossa problemática sentida para a pesquisa, destacamos 

Moraes (2004a, p. 15) defendendo que “pensar a sociedade, o indivíduo e a natureza sem 

reconhecer a complementaridade desses processos não é possível”.  Isso nos leva a pensar e a 

presumir que alguns dos fatores que tem levado a humanidade à destruição do seu meio e assim 

à autodestruição, estão intimamente relacionadas com a falta de uso competente de uma 

linguagem emocional e da valoração ao seu entorno, pois, para Tuan (2012, p. 142), “para 

viver, o homem deve ver algum valor em seu mundo”.  

 Como nos adverte Maturana (2009), a linguagem emocional pode gerar um espaço de 

ação e de reflexão que facilite a construção de conhecimento, o desenvolvimento de atitudes e 

a expressão de certos tipos de comportamentos, de habilidades e competências. Mudando a 

emoção muda-se o domínio de ação e dessa maneira,  

 

As preocupações éticas, a responsabilidade e a liberdade existem apenas no 

domínio da emoção do amor e têm lugar apenas enquanto alguém pode ver o 

outro, a si mesmo e as consequências das ações de alguém nos outros e em si 

mesmo, e age de acordo com a decisão entre querer ou não essas 

consequências (MATURANA; REZEPKA, 2008, p. 75).  

 

 

 Outro aspecto que gostaríamos de abordar, dando continuidade a essa  perspectiva dos 

processos afetivos no sentido da topofilia, diz respeito ao reconhecimento de que o sujeito 

aprendiz participa do seu processo de construção de conhecimento com toda a sua inteireza, 

com toda a sua multidimensionalidade, ou seja, com todos os seus sentimentos, emoções e 

afetos (MORAES, 2004a). Seria um processo de constante autoformação, através de uma 

reflexão sobre os seus percursos pessoais e profissionais. Para Pineau (2010, p.103) “A 

autoformação nas suas fases últimas corresponde a uma dupla apropriação do poder de 

formação; é tomar em mãos esse poder – tornar-se sujeito -, mas é também aplica-lo a si 

mesmo: tornar-se objeto de formação para si mesmo. A autoformação não é tomada neste 

estudo como um processo isolado. Não se trata, como aponta Galvani (2002), da egoformação 

propalada por uma visão individualista e sim um componente da formação considerada como 



 

 

um processo tripolar: entre a ação dos outros (heteroformação) e a do meio ambiente 

(ecoformação), perece existir, ligada a estas últimas e dependentes delas, mas à sua maneira, 

uma terceira força de formação, a do eu (autoformação) (PINEAU, 2010, p. 99).   

 Concordando com Freire, P. (2011a), quando nos fala que os homens se educam em 

comunhão, o processo de formação conduzido pelo pólo hétero inclui a educação, as influências 

sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, das ações de formação inicial e 

contínua, numa aprendizagem conjunta que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às 

emoções. Essa hetero-formação é definida e hierarquizada de maneira heterônima pelo meio 

ambiente cultural. Já a formação conduzida pelo pólo eco se compõe das influências físicas, 

climáticas, dos saberes, das técnicas, das tecnologias, das interações físico-corporais que dão 

forma à pessoa. Ela inclui também uma dimensão simbólica. O meio ambiente físico em todas 

as suas variedades (florestas, meio urbano, meio rural, litoral, entre outros) produz uma forte 

influência sobre as culturas humanas, bem como sobre o imaginário pessoal, que organiza o 

sentido dado à experiência vivida (GALVANI, 2002). Dessa maneira, os novos paradigmas 

educacionais abrem caminhos para a ecoformação, que é fundamentada na afetividade da vida, 

no compartilhar e na construção coletiva de experiências, sentimentos e saberes.  Assim, a 

natureza é um elo essencial no diálogo existente entre todos os campos do conhecimento 

humano, pois parte-se da premissa que ela e os seres humanos são biologicamente dependentes 

um do outro. A vida humana e não-humana seria impraticável em contextos de densa poluição 

do ar, de comprometimento dos recursos hídricos, de solos castigados por resíduos químicos e 

pela falta de vegetação.  

 Para Pineau (2008a), a água, a terra, o fogo e o ar constituem os elementos essenciais à 

vida e, ao mesmo tempo, os principais vetores dos problemas ambientais.  Dessa forma, o autor 

sugere que, em termos de objetivos, a ecoformação deve: conscientizar a população sobre o 

papel que a natureza exerce (através de seus elementos) no processo de constituição e de 

formação do humano; oferecer informações que permitam às pessoas e grupos sociais a 

elaboração de políticas estratégicas e táticas de utilização dos recursos naturais de modo local 

e globalmente sustentável; e, ainda, desenvolver uma iniciação aos elementos (água, terra, fogo 

e ar) que são as bases teóricas e empíricas da auto-hétero-ecoformação. Portanto, sob a ótica da 

ecoformação, a EA é requalificada como Formação Humana Permanente (SILVA, A.T.R., 

2008), uma vez que amplia a consciência para uma ética de cuidado e solidariedade com o outro 

e com a natureza. O amor, por sua vez, “vem a ser o domínio das ações que constituem o outro 

com um legítimo outro na convivência” (MATURANA, 1994, p. 46). Noutros termos, trata-se 

de educar para o entendimento de que os problemas ambientais não são nem necessários, nem 



 

 

contingentes. Não resultam, portanto, de acasos ou de fatalidades, mas sim das escolhas éticas, 

estéticas, técnicas e cientificas que a humanidade fez e faz ao longo da história.  

 Enquanto a institucionalização da escola reduziu a educação à ação das gerações adultas 

sobre as gerações presentes e futuras, os debates sobre a EA e sobre os problemas 

contemporâneos tem o mérito de provocar um retorno a certas formulações. Assim, a discussão 

sobre a autoformação, a heteroformação e a ecoformação, buscam recolocar o humano dentro 

do natural e o natural dentro do humano, assim como o indivíduo dentro da humanidade e a 

humanidade dentro do indivíduo.  Todavia, leva em consideração o papel das emoções e da 

afetividade nos processos educativos, pois para Pineau, (2008b, p. 32) o ensino e a 

aprendizagem de um saber alegre da vida, o amor não é o suficiente, mas parece condição 

necessária. Para tal, é preciso configurar um espaço de convivência desejável para que as 

atividades se desenvolvam, um espaço amoroso e não competitivo, um local agradável e 

emocionalmente sadio não apenas para si, mas também para os outros. Enfim, quintais 

encantados permitindo o fluir no viver/conviver de maneira mais harmoniosa possível.  

 Mas, faz-se necessário considerar a historicidade e o inacabamento da educação, como 

sabiamente aponta Freire, P. (2011b), para quem nenhuma mudança se opera de modo absoluto, 

nem se traduz num rompimento definitivo com a tradição. Há que se ter em conta, também, 

como defende Moraes (2004a, p. 69), que “a afetividade é sempre nutridora e transformadora 

nos sistemas vivos” e para educar nos tempos contemporâneos, é necessária a abertura do 

espírito e da disponibilidade para por à prova as certezas pedagógicas tradicionais que postulam 

a ditadura do ambiente social sobre o indivíduo e deste sobre a natureza. É preciso segundo 

Freire, P. (2011b), uma pedagogia da autonomia centrada em experiências estimuladoras da 

decisão, da responsabilidade e da luta pelos princípios éticos fundamentais como o respeito à 

vida humana, aos animais, aos rios e às florestas. Postura esta que deve estar presente em 

qualquer prática educativa de caráter crítico ou libertador. Dessa maneira, caminhamos na 

direção da terceira vertente temática que fundamenta esse estudo: a emancipação. 

Estabelecemos diálogos entre as dimensões, aproximações e distanciamentos dos pressupostos 

Freireanos com as bases epistemológicas e metodológicas da Pedagogia Ecovivencial, nossa 

proposta de estratégia pedagógica para uma EA Emancipatória, como já anunciamos 

anteriormente. 

 

 

 



 

 

1.3. Os Saberes Freireanos e a Pedagogia Ecovivencial: o papel emancipatório da EA no 

campo 

 

Amor é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 

homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato do amor está em 

comprometer-se com sua causa, a causa de sua libertação (FREIRE, P. 

2011a, p. 111). 

 

 

 Para entender a conjugação entre os Saberes Freireanos e a Pedagogia Ecovivencial, 

procuramos estabelecer diálogos na perspectiva de uma EA crítica junto aos educandos do 

campo, em favor da sua autonomia e da sua emancipação. Fazendo um recorte mais específico 

aos problemas que afligem a educação, com base naquelas observações e vivências enquanto 

professora de Ciências e Biologia no meio urbano, destacamos o comportamento de educandos 

advindos do campo, filhos de agricultores locais. Estes, quando expostos a atividades em 

contato com o meio ambiente, demonstravam desenvoltura, prazer, elos de afetividade 

principalmente na relação com a terra, enfim, uma identificação na concepção de Hall (2012). 

Esse fato inicialmente não era observado nos educandos advindos do meio urbano, como já foi 

mencionado na seção anterior, ao contrário, demonstravam comportamentos de estranheza em 

contato com o meio e até repulsa em estar sobre a terra e nela tocar. A comparação entre esses 

dois universos num mesmo grupo de educandos, reforçavam nossa práxis e nos levavam a 

pensar sobre a importância em estimular e propiciar ecovivências que viessem de encontro com 

os princípios da Ecopedagogia e do papel das emoções e da afetividade para a formação dos 

educandos. 

 Mas, se por uma lado ‘os meninos do campo27’ estabeleciam um diálogo com a terra, 

demonstrando uma topofilia (TUAN, 2012) mais aguçada em relação aos demais, por outro 

lado, em função da origem camponesa, esses educandos frequentemente eram menosprezados 

e inferiorizados. Ao reproduzir-se a hierarquia rural/urbano sob construções estigmatizantes, 

morar no campo é desvalorizado culturalmente (CASTRO, 2009). Esses educandos, ao estarem 

no “ambiente ideal para a formação do cidadão atuante porque é onde o espaço civilizatório 

atingiu um maior grau de desenvolvimento” (RIBEIRO, 2010, p. 183), eram raros os momentos 

no âmbito educacional no qual pudessem expressar e ter seus saberes valorizados afinal, 

estavam inseridos num padrão de homem cultural, segundo Hall (2012). Essas observações nos 

faziam perceber o quanto as relações de desrespeito e desvalorização contribuiam para que 

                                                 
27 Termo carinhoso adotado nesse estudo para referir-se aos educandos moradores meio rural mas cursando escolas 

urbanas. 



 

 

esses educandos negassem a identidade do campo. Tuan (2012, p.96) destaca que se buscarmos 

referências no romantismo natural europeu do século XVIII, a natureza selvagem, até então 

vista como lugar ameaçador, recebeu elogios efusivos e também os seus solitários habitantes – 

o lenhador, o caçador de peles – mas não os agricultores que lutavam para ganhar a vida. 

Essa negação, como argumenta Castro (2009), é fruto da percepção do tempo vivido em uma 

área rural desvalorizada socialmente nos espaços urbanos que frequentam, tanto nas referências 

estigmatizadoras sobre a sua população, quanto pela ‘exclusão’ ao acesso aos serviços públicos 

e mesmo aos privados. Tradicionalmente, a relação entre educação e campo é tomada, ao menos 

nos textos legais28, como educação rural e entende a realidade campesina a partir da oposição 

entre urbano e rural. Nessa oposição, esse último é uma instância inferior da vida social, 

considerando o “camponês brasileiro como matuto, analfabeto, fraco, atrasado, preguiçoso, 

ingênuo, incapaz; um Jeca Tatu que precisa ser redimido pela modernidade” (PEREIRA A.A., 

2009, p. 178). Esse fato é percebido também nas festas juninas, principalmente na região sul do 

Brasil, quando as pessoas da cidade se vestem de ‘caipiras’, trajando roupas velhas e cheias de 

remendos, pintando os dentes para representar as cáries, reforçando um pressuposto descuido 

do homem do campo consigo mesmo, numa ação depreciativa.  

 Segundo Ribeiro (2010), a relação educativa segue essa lógica, a escola rural, além de 

ser um apêndice da escola urbana com currículo, calendário, cartilha e professor, é uma versão 

simplificada dessa. A grande mensagem subliminar ou, às vezes, explícita, é que a educação 

deve levar os jovens que desejam prosperar para a modernidade das cidades. 

 Chauí (2006, p. 20) nos fala que, “lembrar não é re-viver, mas re-fazer, é reflexão, 

compreensão do agora a partir do outrora; é sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua 

mera repetição”. Assim, diante desses achados, a todo momento,  emergiam situações do nosso 

passado enquanto criança e adolescente crescendo com a  estigmatização no meio urbano diante 

da essência e dos hábitos do campo, que reforçavam nossa autoestima como de um ‘patinho-

feio do campo’ diante dos ‘cisnes glamorosos da cidade’. Talvez a identificação com essa 

problemática, tenha despontado a necessidade de investigação, pois, como nos apontam Laville 

e Dionne, (1999), a observação e o questionamento dos fenômenos sociais, do cotidiano pessoal 

e profissional à luz dos teóricos, são instrumentos privilegiados do pesquisador para conhecer. 

                                                 
28 Segundo as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, a educação do campo, 

tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da 

pecuária, das minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos 

e extrativistas. O campo, nesse sentido, é mais do que um perímetro não urbano (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2004, p. 176). 



 

 

Freire, P. (2011b) afirma que é no respeito às diferenças entre as pessoas, na coerência 

entre o que se faz e o que se diz, que há o encontro entre elas. Freire, P., foi um professor que 

através da sua vida não só procurou perceber os problemas educativos da sociedade brasileira 

e mundial, mas propôs uma prática educativa para resolvê-los: o dialogar, o estar com o outro 

e o se importar com o outro. Nesse sentido e com o olhar voltado para o cotidiano e o ‘sentido 

das coisas’, como apontam Gutiérrez e Prado (2008), outro aspecto fundamental para esse 

processo investigativo, era a observação da busca incessante das famílias do campo advindas 

do semiárido potiguar, para o centro urbano, no caso Natal, no estado do Rio Grande do Norte. 

Essas famílias tentam sobreviver em meio ao caos da cidade grande com todos os seus 

problemas sociais, pois viver dignamente no campo estava cada vez mais difícil. Essa 

observação nos remete a Freire, P. (2012b), quando ele defende que para o homem viver 

autenticamente, deve estar integrado criticamente com sua realidade, pois, caso contrário, se 

sentirá dolorosamente como um estrangeiro.  

 Mas a consciência do passado é um elemento importante no amor pelo lugar (TUAN, 

2012, p. 144) e talvez devido a esse fato, muitas famílias insistem em perseverar em suas terras. 

Por não tomarem consciência de seu estado de opressão, “aceitam fatalisticamente a sua 

exploração” (FREIRE, P., 2011a, p.71), servindo muitas vezes de mão-de-obra barata para os 

grandes latifundiários do agronegócio29, perdendo, dessa forma, sua essência de camponês, suas 

raízes (PEREIRA A. A., 2009). Para remediar tal situação, são assistidas por meio de 

transferência de renda dos programas governamentais (BRASIL, 2013). 

 A partir desse contexto econômico, social, político e ambiental, “a visão moderna da 

cidade em contraposição ao arcaico do campo tem justificado a adoção de políticas para 

superar o atraso camponês” (RIBEIRO, 2010, p. 184). Entre elas está o projeto neoliberal 

defendido pela aristocracia rural brasileira, com sua política para educação rural, transformando 

a educação dos camponeses e trabalhadores rurais para a reprodução social do capital. Escolas 

rurais estão sendo nuclearizadas, criando-se escolas-polo, de ensino fundamental nos 

municípios, deslocando alunos e professores pelo transporte escolar (RIBEIRO, 2010). A 

finalidade é a racionalização dos meios e os recursos correspondentes ao custo/aluno, de 

educandos do campo, mas com ensinamentos da realidade urbana, ou seja, desestruturando a 

sua cultura. 

                                                 
29 Stédile (2007), organizador da coletânea A questão agrária no Brasil, define agronegócio como a articulação 

entre as empresas transnacionais (que são parte do capital internacional e financeiro que domina a agricultura no 

Brasil) e os grandes proprietários de terra (os chamados fazendeiros modernos, ou latifundiários). O agronegócio, 

também chamado de agrobusiness, é o conjunto de negócios nacionais e internacionais relacionados à agricultura 

em grande escala para exportação baseada na monocultura. 



 

 

 A realidade camponesa do Brasil, campesina, rural, agrícola, é abordada de uma forma 

multifacetada e de diferentes concepções de mundo, afinal, é formada por boias frias, caboclos, 

meeiros, sem terras, agregados, povos das florestas, ribeirinhos, roceiros, lavradores, caipiras, 

quilombolas, indígenas, pescadores, assentados e reassentados, ilhéus, e de forma quase que 

total, de pequenos agricultores (RIBEIRO, 2010). Todos esses não encontram lugar na terra 

sedimentada pela ótica do agronegócio. Pode-se abstrair, dessa forma, que os povos do campo 

são excluídos tanto em caráter social como educacional. Por isso, pensar o campo a partir da 

categoria educação do campo requer o entendimento deste enquanto lugar de vida, diferente da 

concepção implícita na educação rural30. 

 Freire, P. abre uma discussão sobre essa prática comum no processo de educação, que 

rompe com a verdadeira natureza do conhecimento. O autor travou intensos diálogos com o 

propósito de revelar a necessidade dos homens e mulheres se libertarem de uma das 

manifestações instrumentais da ideologia da opressão - a doação dos saberes conquistando sua 

emancipação. Suas obras (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013 e 2014) fazem referência 

constante aos camponeses e sua opressão: “os camponeses que conhecemos em nossa 

experiência educativa [...] esses homens, mulheres, meninos desesperançados... mortos em 

vida, sombras de gente” (CALDART, 2004, p. 15). Para Freire (2011a) emancipação significa 

o processo de deixar o outro ou deixar-se a si mesmo caminhar de forma autônoma, como não-

oprimido, tendo a educação um papel fundamental, contribuindo para que o indivíduo liberte-

se tanto do opressor que limita externamente a sua liberdade, como do opressor internalizado, 

que cerceia o movimento desse indivíduo em direção a sua auto-libertação. Ainda de acordo 

com Freire, ao conquistar a emancipação, o homem estaria mais próximo da satisfação do seu 

desejo de Ser-Mais e teria assim de volta a humanidade da qual estaria privado sob o jugo da 

opressão.  

 Portanto, a emancipação e a liberdade seriam alcançadas, na visão desse autor, a partir 

da conscientização sobre a relação de opressão vivida em um contexto de lutas entre diferentes 

classes sociais, que possuem ou que são privadas de bens materiais. Assim, esses indivíduos 

mais desfavorecidos, os oprimidos, coletivamente organizados, ao desvelarem o seu mundo, 

como forma de transposição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica podem 

transformar suas existências concretas, libertando-se da opressão.  Contudo, Freire, P. (2011a) 

advertia que o oprimido não se libertará sem libertar o seu opressor. A alternativa para um 
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 Ribeiro (2010) distingue educação rural de educação do campo, como sendo a primeira instrumento do capital 

proposta pelo estado e a segunda surgindo com forte influência do movimento de educação popular, da Teologia 

da Libertação e das pedagogias da prática, o que pode ser constatado em seus princípios. 



 

 

futuro melhor para a humanidade não é a eliminação do inimigo, mas a superação da 

contradição entre os dois e, para tal, a educação colabora transpondo a situação de oprimido 

para a situação de emancipado. Assim, Freire, P. (2013, p.42) expõe que “o conhecimento não 

se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se 

constitui na relação homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações”. Para o autor, a verdadeira natureza do conhecimento 

requer curiosidade do sujeito, exigindo deste que seja ator do processo e não, objeto. Além do 

mais, a ação do homem sobre o mundo não constitui apenas uma ação sobre a natureza, mas 

também uma ação social, a partir do reconhecimento da condição do ser enquanto responsável 

pela sua própria construção cultural e história.  

 Uma ação que altere esse conteúdo histórico e cultural também altera a identidade do 

sujeito. Tal ação será construção ou desconstrução da identidade, dependendo de como essa 

alteração foi realizada. Além do mais, “a identidade do indivíduo está entrelaçada às 

identidades coletivas e pode ser estabilizada apenas em uma rede cultural que, tal como a 

língua materna, não pode ser apropriada como propriedade privada” (HALL, 2012, p. 77). 

 Ao tratarmos da educação rural/campo, faz-se necessário expor suas aproximações e 

distanciamentos. Segundo Ribeiro (2010), a diferença entre educação do campo e a educação 

rural já está implícita em suas diferentes origens, pois, como nos lembra Tuan, (2012, p. 209) 

“os cidadãos viviam na cidade, já os servos viviam no campo”. A educação rural acentua a 

figura do homem do campo como um ‘caipira’, ‘bicho do mato’ e coloca, enquanto função 

educativa, a necessidade de ‘civilizar’ o homem do campo. A educação do campo por sua vez, 

surge na década de 1990, no contexto de luta pela terra, que demanda uma educação para além 

do aprendizado mecânico dos conteúdos isolados, da educação bancária e para além das ações 

empiristas e despolitizadas, como foram as desenvolvidas pela pedagogia rural (RIBEIRO, 

2010).  Sendo assim, segundo a autora, é uma educação voltada aos interesses dos trabalhadores 

do campo enquanto a educação rural está vinculada ao estado e à burguesia nacional para 

resolver inicialmente o problema do êxodo rural de forma assistencialista. No âmbito das 

políticas públicas, uma das conquistas foi a aprovação das Diretrizes Operacionais para a 

Educação no Campo junto ao Conselho Nacional de Educação. Entre as diretrizes elencamos a 

que reconhece como fundamental a identidade da população do campo além da investigação e 

articulação de estudos e experiências para a sustentabilidade no campo (PEREIRA, A. A., 

2009). 

 Diante desse contexto, com a possibilidade de aprofundar a reflexão sobre a educação, 

a escola e a prática que nela se efetiva (ABÍLIO et al., 2010), entendemos que para a 



 

 

sobrevivência das identidades locais, a escola do campo tem muito a contribuir, valorizando a 

vida no campo, como um instrumento útil para a manutenção da juventude, das famílias, da 

cultura dos povos do campo, de forma sustentável numa concepção de Pedagogia da Terra 

(GADOTTI, 2010). Ao cultivar os saberes da terra, valorizando as vivências e experiências, 

referenciamos os mundos particulares, pois como afirma Freire, P. (2012a, p. 39): 

 

Sou um ser no mundo e com ele, tenho não um pedaço imediato do suporte, 

mas possuo o meu mundo mais imediato e particular: a rua, o bairro, a cidade, 

o país, o quintal da casa onde nasci, aprendi a andar e a falar, onde tive os 

meus primeiros sustos, meus primeiros medos. 

 

 Este processo de valorização da vida no campo de maneira sustentável, nos leva ao 

seguinte questionamento: será possível pensar e materializar uma EA emancipatória?  

 É sabido que a nova educação deve apoiar-se também em outras formas de percepção e 

conhecimento, não menos válidas e produtivas, buscando a mudança nas relações humanas, 

sociais e ambientais, e assim a EA na perspectiva dos oprimidos, promove a emancipação como 

matriz possível na resistência cultural que projeta uma ação conscientemente crítica. Loureiro 

(2004), defende que para permitir um perceber/compreender do cotidiano imediato e a rede de 

intersubjetividades que compõem nosso trato nas relações com o ambiente, a EA crítica procura 

cumprir o papel de permitir o reencontro como sujeito, construindo alteridade e, igualmente, o 

processo de constituição identitária (HALL, 2012). Na ótica de Figueiredo (2007), para termos 

uma educação verdadeiramente ambiental, numa leitura popular, precisamos superar as bases 

conservadoras, indo na direção de uma EA dialógica. Os dois autores defensores da esfera 

crítica, buscam superar as matrizes educacionais centradas na conservação ecológica, 

incorporando dimensões sociais, culturais, políticas e ambientais, ou seja, as condições básicas 

para a sustentabilidade.  

 A EA crítica, ao promover a percepção de que o processo educativo não se restringe ao 

aprendizado individualizado dos conteúdos escolares, mas na relação do um com o outro, do 

um com o mundo, afirma que a educação se dá na relação, vindo de encontro aos saberes 

freireanos de que “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens educam 

entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, P., 2011a, p. 95).  Assim, trabalham a 

perspectiva da construção do conhecimento contextualizado, problematizado, enfim uma 

educação libertadora e emancipatória, para além da ação de levar, transferir, depositar, como 

nos apresenta o autor, uma educação bancária. Entendemos que as ações pedagógicas 

ambientais de caráter crítico estimulam a auto-estima dos educandos/educadores e a confiança 



 

 

na potencialidade transformadora da ação pedagógica, ou seja, seu papel emancipatório, 

fundamental diante da problemática que vem-se discutindo. Parte do pressuposto que as práticas 

educativas referem-se às práticas libertadoras, comprometidas com a emancipação dos 

oprimidos. Estas, na concepção freireana, 

estão comprometidas com a conscientização de seus agentes. Conscientização esta que implica  

[...] que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para 

chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 

cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica. Por esta 

mesma razão, a conscientização não consiste em “estar frente à realidade” 

assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode 

existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade 

dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o 

mundo que caracteriza os homens. Por isso mesmo, a conscientização é um 

compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na 

história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e 

refazem o mundo (FREIRE, 1979, p. 15). 

 

A EA crítica, tendo como foco conscientização para a promoção da emancipação 

coadunando com Freire, reconhece a historicidade de cada um, como sujeito ativo, participante 

do conjunto de relações sociais que mobilizam e transformam a realidade, como autor e ator da 

própria história, que, por sua vez, é entendida como o modo de relacionar-se com outros e com a 

natureza. Além do mais, exercitam a emoção como forma de desconstrução de uma cultura 

individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento de pertencimento 

ao coletivo (GUIMARÃES, 2004). Integram nesse sentido a autoformação, a heteroformação e 

a ecoformação (PINEAU, 2004; 2008a; 2008b, 2010, 2012), como já foi discutido na seção 

anterior.  

O desenvolvimento da proposta da ação pedagógica da EA crítica através de projetos 

que se voltem para além das salas de aula, pode ser metodologicamente viável, desde que os 

educadores que a realizam conquistem em seu cotidiano a práxis de um ambiente educativo de 

caráter crítico. Assim como Freire, P. (2011b) leva em consideração a inconclusão do ser 

humano num movimento contínuo de busca, pautado numa ética, denominada ‘ética universal 

dos seres humanos’, defende também que a atividade docente exige a pesquisa.  Porém, para 

pesquisar e compreender criticamente, é necessário pensar, duvidar de suas próprias certezas e 

se questionar acerca de suas verdades. É preciso desenvolver a ‘curiosidade epistemológica’, 

promovendo a criticidade. Nos aponta ainda, que  devemos reconhecer a educação como 

ideológica e que é uma forma de intervenção no mundo, tendo  a  certeza que fazemos parte de 

um processo inconcluso onde há sempre possibilidades de interferir na realidade de modo a 

modificá-la, pois, concordando com Freire, P. (2011b, p. 20), “o inacabamento do ser ou sua 



 

 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre 

mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”. 

Loureiro (2004, 2006) e Figueiredo (2007), apontam Paulo Freire como marco de 

referência aos educadores que projetam o pensar no campo, na EA crítica e emancipatória, 

numa perspectiva que podemos nomear de ecodesenvolvimento num universo freireano. 

Segundo Loureiro (2006, p. 59),  

 

Freire trabalhou na construção de uma pedagogia de superação das relações 

sociais vigentes por um processo de conscientização, de construção coletiva e 

intersubjetiva do conhecimento, de ação dialógica e politicamente 

comprometida com as classes populares.  

 

Esta educação pode então ser entendida como uma forma de educação popular, 

principalmente por estar pautada na educação de massa e de classe, voltada para a 

transformação social a partir de princípios humanistas, como nos aponta Freire, P. (2011b, p. 

44):  

Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível 

ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância de experiências 

informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos 

pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal 

administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação. 

 

 Poderíamos afirmar diante desse contexto que a pedagogia de Freire, P. é uma teoria de 

humanização, pois trata das relações entre as pessoas em seus aspectos de opressão e 

dominação, humanização essa que se opõe e luta contra a desumanização. As duas, “[...] dentro 

da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres 

inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (FREIRE, P., 2011b, p. 40). A desumanização 

é fato histórico, a humanização é vocação humana. O homem é projetado para ser mais. Se a 

ordem existente não possibilita isso, ela não está de acordo com a natureza humana, sendo, 

portanto, injusta.  

 O caminho da emancipação humana por meio do resgate de sua verdadeira humanização 

é tarefa histórica do ser humano e está situada num contexto social e objetivo concreto, 

envolvendo pessoas e comunidades reais. Dentro da proposta de Freire, P., emancipação ganha 

o significado de humanização. Assim sendo, a pedagogia do oprimido também é social, pois 

reconhece que essa opressão encontra-se enraizada e reforçada dentro das estruturas da 

sociedade, por meio de suas leis e instituições. Surge como 

[...] aquela que tem de ser forjada com ele [oprimido] e não para ele, enquanto 

homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. 



 

 

Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 

libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE,P., 2011a, p.43). 

 

 Possui, além disso, a preocupação de ser luta através da conscientização de que os 

oprimidos vivem sob os ideais dos opressores, e por isto, a aplicação do conhecimento para 

libertação das pessoas.  

 Freire, P. (2011b, p. 34) lembra que  

 

Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de 

comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo 

isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo [...] É por isso 

que transformar a experiência em puro treinamento técnico é amesquinhar o 

que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 

formador. 

 

 Portanto, a pedagogia do oprimido, não poderia deixar de ser uma crítica da educação 

tradicional/rural sendo ao mesmo tempo, uma proposta de construção de outra forma de 

entender e praticar o conhecimento, a aprendizagem e a escola e, por assim dizer, a EA crítica. 

Daí que ousaríamos falar numa pedagogia ecológica popular, inspirada na pedagogia do 

oprimido, “ressignificada por princípios de sustentabilidade e diversidade cultural”, como nos 

aponta Leff (1999, p.121). Portanto, na educação formal, certamente esse processo educativo 

não se basta dentro dos muros de uma escola, o que explicita a interface entre esta EA com foco 

na emancipação e a Pedagogia Ecovivencial. Quando nos dispomos a dialogar com uma 

proposta de EA emancipatória junto de educandos do campo, os saberes freireanos tornam-se 

alicerces fundamentais. Primeiro, porque compreende a educação como um ato político, posto que 

constrói por meio das relações sociais e pedagógicas a base instrumental, a consciência política 

e a capacidade crítica para se agir na história, na busca permanente e dinâmica da sociedade 

que desejamos. Segundo, porque entende o processo de luta profundamente ancorado na ética. 

De luta contra qualquer tipo de violência, seja a “violência contra a vida das árvores, dos rios, 

dos peixes, das montanhas, das cidades, das marcas físicas de memórias culturais e históricas. 

De violência contra os fracos, os indefesos, contra as minorias ofendidas” (FREIRE, P., 2014, 

p, 61). Terceiro, porque acredita na amorosidade entre mulheres e homens, entre os seres 

humanos e destes com o mundo. O autor nos fala que “gostaria de ser lembrado como alguém 

que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água, a vida” (FREIRE, P.; 

FREIRE, A., 2005, p. XX, prefácio da obra). 



 

 

 Assim, os princípios enunciados por Freire, P. (2011b), respeitam e querem bem aos 

educandos, compreendendo a leitura do mundo de cada um como ponte de libertação e 

autonomia de ser pensante, participativo e pró-ativo no seu próprio desenvolvimento e essa 

postura deve estar presente em qualquer prática educativa de caráter crítico ou libertador. O 

indivíduo é autor e ator da própria história, que, por sua vez, é entendida como o modo de 

relacionar-se com outros e com a natureza. Daí uma perspectiva de EA emancipatória para o 

educando do campo como proposto neste estudo. 

Ao discorrermos neste primeiro capítulo sobre as fontes teóricas fundamentais para a 

materialização da Pedagogia Ecovivencial, nos apoiamos simbolicamente na reflexividade do 

elemento água. No próximo capítulo, daremos destaque ao preparo empregado para essa 

materialização, simbolizado reflexivamente pelo elemento terra, abordando por sua vez, sobre 

a organização e o delineamento metodológico da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

ARANDO E FERTILIZANDO A TERRA 

DA PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL 

 

 
Fonte: Dorion (2014) 

 
 

“Na vida da metáfora, há como que uma lei de ação e reação: buscar a terra 
estável, com um grande desejo de estabilidade. É tornar estável uma terra 

figidia. O ser mais notável deseja ter raízes”  
(BACHELARD, 2003, p. 244). 

  



 

 

 Ao considerar o processo de pesquisa em sua totalidade, nos propomos a passar da 

percepção intuitiva do problema a ser resolvido – e de sua eventual solução – para seu domínio 

metódico, racional, ou seja, a objetivação da problemática. Nesta passagem, os valores 

metodológicos “são os que nos fazem estimar que o saber construído de maneira metódica, 

especialmente pela pesquisa, vale a pena ser obtido, e que vale a pena seguir os meios para 

nele chegar” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.96). 

 Para uma melhor explanação e detalhamento dos passos metodológicos, este capítulo 

está organizado em três seções. Na primeira, destacamos a abordagem epistemológica da 

pesquisa, que permitiram uma aproximação da problemática. Na segunda seção, abordamos 

sobre o intinerário da pesquisa, por meio do seu campo empírico, da caracterização dos 

participantes e dos intrumentos para a obtenção de dados. Na última seção, enfatizamos os 

procedimentos para a sistematização, a organização e o tratamento dos dados. 

 Na busca por explicar de forma mais ampla as dinâmicas possíveis da pesquisa, Brito e 

Leonardos (2001) propõem um quadro analítico (com base num triângulo equilátero) em que o 

pesquisador interage com ele mesmo por meio da sua subjetividade, com a literatura por meio 

dos referenciais teóricos e de suas produções acadêmicas, e com o objeto/sujeito de sua 

pesquisa. Destacam ainda as relações de poder e as preocupações éticas presentes nas práticas 

e interações da pesquisa. Na relação subjetividade/objetividade do pesquisador e de sua posição 

de poder no contexto da pesquisa, a perspectiva da pesquisa apontada pelas autoras indica a 

necessidade de situar historicamente o pesquisador e que este tenha consciência de sua 

subjetividade para poder lidar com as situações de tensão oriundas das relações intrínsecas e 

complexas de poder no ato da investigação (BRITO; LEONARDOS, 2001).  

Considerando esse estudo, destacamos esse ponto primordial, uma vez que, situado 

historicamente no contexto da nossa investigação, precisamos estar atentos sobre a 

subjetividade e a posição do pesquisador para que este saiba lidar com as situações apresentadas 

no ato da pesquisa. A contaminação mútua do investigador e da realidade é condição 

indispensável para alcançar a compreensão da troca de significados (SACRISTÁN; GÓMEZ, 

1998). Por isso, o processo de investigação exigiu a vivência prolongada no âmbito da realidade 

natural na qual se produzem os fenômenos cujo sentido queremos compreender, bem como a 

autenticação dos métodos e instrumentos de análise. 

Outra questão a ser considerada dá-se entre o pesquisador e a literatura científica, na 

qual há uma busca pela legitimação e difusão do conhecimento produzido. Nessa relação, a 

comunidade científica geralmente é composta por pesquisadores das linhas de pesquisa, que 

coadunam de investigações e de temáticas com que tenham afinidades. A partir dos 



 

 

pressupostos teóricos selecionados, alguns temas mais significativos foram sendo identificados 

e serviram para ir reconfigurando o cenário epistemológico. 

 Para tal, buscamos como já mencionado anteriormente os pressupostos teóricos da 

Ecopedagogia, da Biologia do Amor, além da concepção freireana da educação emancipatória. 

A partir deles, foi se identificando um conjunto de macroconceitos importantes capazes de 

fundamentarem o que estamos chamando de Pedagogia Ecovivencial. 

 Na relação pesquisador-objeto/sujeito, a mediação ocorre por meio da metodologia, ou 

seja, configura-se no elo dessa relação (BRITO; LEONARDOS, 2001). E, dessa maneira, a 

explicitação e justificação detalhadas, contribuirão para a descrição das dinâmicas dessa 

pesquisa, situando o campo empírico, as estratégias metodológicas, as técnicas e seus 

instrumentos, assim como os sujeitos escolhidos. Apresentamos as abordagens metodológicas 

que nos orientam às interpretações dos dados e a elaboração teórica da nossa compreensão, no 

sentido de iluminar, entender e construir um saber.  

 Embora indicadas previamente, as categorias de análise tais como caracterização sócio-

cultural e econômica, coesão e inclusão social – ação coletiva, identidade cultural, 

escolarização/profissionalização, percepção ambiental puderam ao longo da pesquisa, se re-

configurar em novas significações num processo interativo pesquisadora-objetos/sujeitos 

pesquisados.  

  

2.1 Abordagem Epistemológica da Pesquisa 

 

 As teorias, segundo Laville e Dionne (1999), são igualmente generalizações da ordem 

das conclusões ou das interpretações. Portanto, o valor de uma teoria é, primeiramente 

explicativo, uma vez que busca uma generalização de explicações concordantes tiradas dos 

fatos que foram estudados para sua construção. “Mas para o pesquisador, seu valor é sobretudo 

analítico, pois lhe servirá para o estudo e a análise de outros fatos da mesma ordem” (p. 93).  

  Fundamentar teoricamente uma pesquisa exige o desenvolvimento de conceitos que 

permitirão a leitura do social, o seu questionamento e o seu conhecimento, nomeando aquilo do 

que se trata, distinguindo uma realidade de outra, falando dela com outros havendo mútua 

compreensão (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

 Diante disso, os pressupostos teóricos que permitiram uma aproximação da 

problemática, fundamentando essa pesquisa estão baseados nas concepções da Ecopedagogia 

de Gutiérrez e Prado (2008), que tem entre suas características marcantes a cotidianidade e a 

pedagogia da demanda, compreendendo o ato de educar como aquele que promove a 



 

 

aprendizagem do ‘sentido das coisas’ a partir da vida cotidiana, pela vivência sentida pelos 

participantes, por suas experiências. A Ecopedagogia considera a EA como uma mudança de 

mentalidade em relação à qualidade de vida, associada à busca do estabelecimento de uma 

relação saudável e equilibrada com o contexto, com o outro e com o ambiente, dando o tom da 

nossa pesquisa 

 No caso específico desta tese, partimos do entendimento de que a Pedagogia 

Ecovivencial, em diálogo com a Ecopedagogia, ao promover momentos de experiencialidade 

com o meio em que estamos inseridos, ou seja, com a ecovivencialidade, em contato com as 

mais variadas realidades ambientais, promove a aprendizagem do sentido das coisas. Essa 

educação é concebida dentro de uma concepção freireana em que a reflexão sobre a realidade 

é tida como possibilidade de buscar o desvelamento de seus elementos opressores.   

 Nesta concepção, a ação transformadora sobre esta realidade é um caminho para a 

emancipação do sujeito, e para essa construção teórica, mergulhamos nos saberes de Freire, 

P.(2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013 e 2014). Ao ser uma das referências fundadoras do 

pensamento crítico na educação brasileira, o autor insiste, em toda sua obra, na defesa da 

educação como formação de sujeitos sociais emancipados, isto é, autores de sua própria história. 

Nesse sentido, situamos os educandos do campo com suas demandas para buscar e alcançar o 

desvelamento de seus elementos opressores, em favor da sua autonomia, como sujeitos ativos, 

participantes do conjunto de relações sociais, mobilizadores e transformadores da realidade. 

 Os ensinamentos de Maturana (2001, 2008, 2009, 2010, 2011) e o papel da emoção e 

da Biologia do Amor também vem fundamentar epistemologicamente nessa pesquisa a 

afetividade. Propomos uma reflexão sobre nossa conduta educativa a partir do fluir do viver 

cotidiano, fluir este que não se distingue segundo o lugar em que a pessoa se encontra, mas, 

sim, em função da emoção que orienta suas atitudes no mundo em que vive.  

 Neste sentido, educar não se resume a transferir conhecimentos e conteúdos, tampouco 

em apenas formalizá-los e a aprendizagem não se limita ao campo cognitivo.  Educar é, sim, 

propor-se a uma relação pessoal cooperativa, de abertura ao novo, a partir de um emocionar 

específico de aceitação que leve à aceitação mútua, envolvendo também os processos afetivos 

e reflexivos. Maturana afirma que a interação sensorial impulsiona os pensamentos, os 

sentimentos, as emoções e as sensações no decorrer de nossa existência, fundamentais para 

querer bem ao outro e ao seu meio. 

 A forma de pensar a educação proposta pelos autores elencados para essa pesquisa estão 

em acordo com características marcantes do que estamos propondo como estratégia pedagógica 

para uma EA emancipatória com a Pedagogia Ecovivencial qual seja: a inseparabilidade entre 



 

 

a ecovivencialidade no meio em que estamos inseridos, com postura amorosa e ao mesmo 

tempo crítica buscando a transformação e a emancipação dos indivíduos. Esta perspectiva, 

integra conceitos como cotidianidade, percepção ambiental, vivência sentida, 

experiencialidade, sustentabilidade (GUTIÉRREZ; PRADO, 2008), opressão, conscientização, 

identidade, autonomia, autoformação, criticidade, emancipação (FREIRE,P., 2011a, 2011b, 

2012a, 2012b, 2013 e 2014), emoções, afetividade, amorosidade, cuidado (MATURANA, 

2001, 2008, 2009, 2010, 2011). 

Entendemos que não existe uma única realidade no âmbito do social, em geral, e do 

educativo, em particular, mas múltiplas realidades que se complementam mutuamente 

(MINAYO, 2008).  Segundo a autora, a intencionalidade e o sentido de toda investigação 

educativa é a transformação e o aperfeiçoamento da prática, transpondo o vazio entre a 

investigação e a ação, formando e transformando o conhecimento e a ação dos que participam 

na relação educativa.  

 O mundo social não é fixo, nem estático, nem acabado, mas dinâmico, mutante devido 

ao seu caráter inacabado e construtivo, é histórico e interdisciplinar (MINAYO, 2008). Além 

do mais, para a autora, quando se procura apreender valores, representações e peculiaridades 

de um grupo ou indivíduo, a pesquisa quantitativa se torna insuficiente. Dessa forma, o 

conhecimento que se pretende elaborar neste modelo de investigação encontra-se incorporado 

ao pensamento e à ação dos que intervêm na prática, às relações sociais e às estruturas sociais, 

bem como as construções humanas significativas, que são de natureza qualitativa (MINAYO, 

2008; BRITO; LEONARDOS, 2001; LAVILLE; DIONNE, 1999) ou também denominada 

interpretativa (SACRISTAN; GÓMEZ, 1998).   

No âmbito social, igualmente importante são as representações subjetivas dos fatos 

como os próprios fatos; ou melhor, os fatos sociais são redes complexas de elementos subjetivos 

e objetivos. São importantes as características observáveis de um acontecimento como a 

interpretação subjetiva que os que participam do mesmo fazem (SACRISTAN; GÓMEZ, 

1998). 

Para o enfoque interpretativo, todo processo de investigação é, em si mesmo, um 

fenômeno social, e como tal, caracterizado pela interação, uma vez que o homem é um animal 

suspenso em redes de significados que, em grande parte, ele mesmo contribuiu para tecer 

(SACRISTAN; GÓMEZ, 1998). Sem vivências compartilhadas não se alcança a compreensão 

do mundo de significados. Sem se envolver emocionalmente e criticamente não existe autêntico 

conhecimento dos processos latentes, ocultos e subterrâneos que caracterizam a vida social dos 



 

 

grupos de pessoas. Dessa forma, o percurso metodológico da presente pesquisa caracteriza um 

extenso e diversificado campo interpretativo.  

Estando essa investigação inserida numa concepção descritiva e  interpretativa, 

adotamos como pensamento filosófico para sustentá-la, a Fenomenologia antropológica ou da 

corporificação de Merleau-Ponty (MERLEAU-PONTY, 1994; MOREIRA, D. A. 2004; 

MOREIRA V.; CAVALCANTI JR, 2008; MATTHEWS, 2010; CERBONE, 2012). Nossa 

opção se deu em função de seu caráter corporal da experiência vivida em sua facticidade, 

enraizada no mundo, como nos aponta Cerbone (2012), fundamental para nosso estudo aos 

buscarmos descrever o seu significado. Assim em vez de perseguir a essência tendo por base a 

Fenomenologia eidética transcendental de Husserl, “o pesquisador deixa de praticar a redução 

fenomenológica, para assumir sua posição ‘mundana’ evitando o pensamento de sobrevôo na 

forma de uma suposta neutralidade científica” (MOREIRA V.; CAVALCANTI JR, 2008, p. 

250). Assumimos a compreensão centrada na pessoa que conduz a análise, para compreender o 

significado da experiência vivida, importantes no processo de ecoformação e emancipação dos 

educandos envolvidos nesse estudo. Além disso, também está relacionada ao campo empírico, 

a partir do qual a apreensão exige uma consulta aos sujeitos, valorizando a subjetividade e, por 

sua vez, o humano e seus sentimentos, significativos assim, para o trabalho com as comunidades 

escolares do campo e os seus saberes na relação com a terra. 

 

2.2 Itinerário da Pesquisa 

 

 Entendemos ser conveniente apresentar os caminhos metodológicos seguidos e os 

arranjos estabelecidos no decurso desta investigação, pois, como nos apontam Laville e Dionne 

(1999, p.96), “os valores metodológicos forçam a aceitação do pesquisador: sem eles, não 

poderia haver ciência. São como valores obrigatórios”. Dessa maneira, apresentamos a 

trajetória metodológica da pesquisa cujo objetivo foi estabelecer junto aos estudantes do Centro 

de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, em Bananeiras (PB), as bases 

epistemológicas e praxiólogicas para uma Pedagogia Ecovivencial.   

 A realização desta pesquisa envolveu processos como: caracterização da área de estudo, 

espaço de observação e coleta e análise de dados (Figura 5). Os procedimentos que adotamos 

para obtenção de dados levou em consideração a necessidade de alcançar a consistência e o 

rigor dos dados e conclusões provisórias mediante procedimentos metodológicos que ressaltam 

a identificação de diferentes pontos de vista e perspectivas ou ângulos diferenciadores. Como 

os vários métodos racionais podem oferecer dados interessantes, mas nenhum definitivo, 



 

 

Sacristan e Gómez (1998) propõe como estratégia básica a utilização da sobreposição 

metodológica, que consiste em um pluralismo metodológico ou uma triangulação de 

instrumentos, de procedimentos metodológicos, de fontes de informações.  

 Em concordância com os autores, adotamos para a obtenção de dados uma combinação 

entre:  

 questionário semi-aberto (LAVILLE; DIONNE, 1999), com questões objetivos e 

subjetivas, aplicados no início (pré-teste) e ao final das intervenções (pós-teste);  

 o Jogo de Areia (KALFF,1980; WEINRIB, 1993; AMMANN, 2004; SCOZ, 2011),  

utilizado como fonte geradora de diagnóstico e acompanhamento no processo da 

dimensão afetiva para com o ambiente, sendo aplicado em três momentos distintos 

(início, durante e final);  

 09 ecovivências junto aos sujeitos da investigação, por entendermos ser fundamental 

as vivências compartilhadas para se alcançar a compreensão do mundo de significados 

dos participantes; 

  observação participante do tipo periférica (MACEDO, 2004; MINAYO, 2008; 

ANGROSINO, 2011), objetivando captar os significados latentes dos acontecimentos 

observáveis nesse processo permanente de indagação, reflexão e comparação durante 

as ecovivências. 

 

 Como instrumento para o registro e relato dos dados, impressões e acontecimentos 

observados, utilizamos o Diário de Campo, registrando e sem excessiva preocupação pela 

estrutura, ordem e esquematização sistemática. Como registro técnico (SACRISTAN; 

GÓMEZ, 1998), foram realizadas fotografias e gravações em áudio, posteriormente transcritas, 

para reter, além da própria lembrança seletiva dos investigados, reflexos da realidade 

observada. Tais registros são de um valor inquestionável, não apenas para ampliar as 

observações dos investigados e facilitar o processo de análise e realização do informe, mas 

também para servir de comparação nos processos de triangulação.  

 Dessa forma, este foi um estudo de intervenção, pois desenvolveu uma ação pedagógica 

junto aos participantes da pesquisa, englobando avaliações antes da intervenção, durante a 

mesma e após, com os quais se buscou realizar um diagnóstico e acompanhamento do processo. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 05: Mandala Reflexiva da Pedagogia Ecovivencial - Esquema do Itinerário da Pesquisa. 

 

 

Fonte: a autora (2013). 

 

Percebemos ao longo desta pesquisa, os desafios inerentes ao estudo que envolve temas 

instigantes, como o que se refere à inseparabilidade entre a ecovivencialidade no meio em que 

estamos inseridos, com postura amorosa e ao mesmo tempo crítica, na busca da transformação 

e a emancipação dos indivíduos. Ao refletirmos sobre esse aspecto, percebemos que a crítica 

que Maffesoli (1998) faz a ausência do ‘pensar crítico’ estaria justamente na separação que 

ainda se impõe no contexto contemporâneo entre o inteligível e o sensível. Chamamos a atenção 

sobre o papel que o pesquisador (social) exerce ao buscar um equilíbrio que englobe essas duas 

formas de razão e, nessa articulação, não sobrepondo uma à outra, mas considerando os 

elementos inerentes a cada forma de ver e perceber. Portanto o desafio, nesta pesquisa, foi 

adotar a objetividade para transformar traços subjetivos em fontes de conhecimento, que vão 



 

 

além de um pensar crítico, uma vez que possibilitam ao pensador muito mais do que estabelecer 

uma leitura crítica da realidade, mas problematizar e nela intervir. 

 

2.2.1 Campo empírico  

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias, 

CCHSA, antigo Centro de Formação de Tecnólogos – CFT, que compõe o Campus III da 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, uma instituição educacional multi-campi. O CCHSA 

está situado entre os municípios de Bananeiras e Solânea, com 640 metros de altitude, no Brejo 

Paraibano, a 141 Km de João Pessoa (Figura 6). 

A história do CCHSA se iniciou antes da própria UFPB. Sua gênese foi em 1913, com 

a criação do Patronato31 Agrícola Vidal de Negreiros pelo Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio, no final do Governo do Presidente Venceslau Brás. O Patronato Agrícola de 

Bananeiras, foi um dos projetos pioneiros instalados no Nordeste, tendo por objetivo receber 

crianças do campo, filhos de agricultores da região, “crianças sem o mínimo de sobrevivência” 

(SILVA, M. L., 2004, p. 37). 

 

Figura 06: Em A, inserção do estado da Paraíba no Brasil, em B o mapa do estado da Paraíba com 

destaque para a cidade de Bananeiras, locus dessa pesquisa. 

 

 

 

  
Fonte: adaptado e modificado de Agência UFPB, 2013 Disponível em 

http://www.agencia.ufpb.br/mapas/bananeiras/bananeiras.html. Acesso em abr. 2013. 

 

Posteriormente, o Patronato foi transformando em Escola Agrícola, num período em 

que já era tradicional o seu ensino e compromisso com as questões agrárias do Estado da 

                                                 
31 Em 1918 o Serviço de Povoamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, iniciou a criação das 

instituições agrícolas, chamadas Patronato Agrícola, para receber crianças pobres, meninos de rua na completa 

promiscuidade com o objetivo de transformá-los em jovens agricultores (SILVA, M. L., 2004) 
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Paraíba. Em 1976, a então Escola Agrícola Vidal de Negreiros - CAVN foi vinculada à UFPB, 

quando se criou o Centro de Formação de Tecnólogos, juntamente com o Curso Técnico de 

Nível Superior em Cooperativismo, que já teve suas atividades encerradas. Segundo Silva, M. 

L. (2004), em março de 2008, por meio de consulta democrática, a comunidade acadêmica 

determinou a mudança do nome do Centro de Formação de Tecnólogos - CFT para Centro de 

Ciências Humanas Sociais e Agrárias – CCHSA (Figura7). 

Atualmente, o CCHSA oferece os cursos Técnicos em Agropecuária, Agroindústria e 

Aquicultura; de Graduação são oferecidos Bacharelado em Agroindústria, Licenciatura em 

Ciências Agrárias, Bacharelado em Administração, Pedagogia e Agroecologia; na pós-

graduação disponibiliza o mestrado em Agroecologia. O  CCHSA é uma unidade da UFPB 

voltada para o Ensino Médio, a Educação Profissional, os ensinos de Graduação e de Pós-

Graduação, voltados prioritariamente para as áreas de Agricultura, Pecuária, Agroindústria, 

Gestão e Educação. Sua finalidade precípua consiste na realização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão que contemplem as formações científicas e tecnológicas indispensáveis ao 

desenvolvimento regional. 

 

Figura 7: Em A, vista aérea do CCHSA em Bananeiras-PB. Em B, vista parcial do pátio central com 

destaque para salas de aula do CAVN.  

                  A                                    B

  
Fonte: a autora (2012). 

 

A escolha deste campo empírico se deu por duas razões: a primeira, por ser uma 

instituição de ensino voltada aos saberes do campo por meio das áreas citadas. O CCHSA, tem 

na sua proposta educacional fundamentos, e práticas sustentáveis para o desenvolvimento local 

e para o convívio com o semiárido nordestino, daí a nossa identificação com o Campus, nos 

parecendo ser um local adequado, pois vem de encontro com o objetivo dessa pesquisa;  a 

segunda motivação se deu em função das observações feitas ao caminharmos pelo Campus e 



 

 

das conversas informais com professores, coordenadores, funcionários e educandos, 

percebendo-se receptividade em contribuir com a pesquisa e dessa forma, como nos aponta 

Moraes (2003),  criando um campo energético e vibracional que nos envolveu e acolheu. 

Nossa interação com a instituição, para efeito desta pesquisa, ocorreu em outubro de 

2011, estendendo-se até maio de 2013. Inicialmente, os contatos informais permitiram-nos a 

aproximação com os sujeitos, bem como tivemos acesso às informações da instituição tais como 

cursos, turmas, horários, nos permitindo criar uma logística de encontros quinzenais num 

horário comum para os participantes. Observamos que o período mais adequado que permitia 

o envolvimento da maioria dos cursos oferecidos pelo Campus seria na sexta-feira, no período 

vespertino. Diante dessa informação, organizamos uma apresentação em multimídia, contendo 

a proposta do projeto que chamamos Pedagogia Ecovivencial, com seus objetivos e a 

metodologia que se pretendia desenvolver no ano letivo de 2012. Fizemos a divulgação junto 

aos educandos das turmas que teriam a sexta-feira no período vespertino livre, fazendo a 

inscrição dos interessados e formando o grupo inicial. 

A direção nos indicou o acompanhamento do projeto Pedagogia Ecovivencial pela 

professora do Campus, a Dra. Jussara Frazão, fundamental para articulação do projeto e 

acompanhamento de todo o percurso investigativo, estando em certos momentos como 

observadora e, em outros, como suporte tecnológico em Ciências Agrárias para as ecovivências 

que se realizaram. Esse período representou também, o momento de busca da aprovação da 

pesquisa junto ao Comitê de Ética da UFPB (ANEXO A). Tal envolvimento possibilitou-nos 

estudar o espaço do Campus e seus arredores nas cidades de Bananeiras e Solânea e realizar a 

seleção e o planejamento das ecovivências que fariam parte do projeto, em atendimento às 

pretensões do objetivo dessa pesquisa. Durante esse processo, as reflexões que emergiam no 

diálogo que estava se iniciando com os inscritos no projeto, permitiram, segundo Bogdan e 

Biklen (1994), delinear os primeiros dados da investigação, orientando seu caminho no que se 

refere às possibilidades práticas e teóricas do estudo pretendido.  A exploração no campo 

empírico se deu a partir da organização de algumas estratégias de análises, considerando o 

processo de pesquisa em sua totalidade, como nos indicam Brito e Leonardos (2001). 

 

2.2.2 Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

 

Entendemos que várias vozes compõem o âmbito social, não existindo uma única 

realidade, mas múltiplas realidades que se complementam mutuamente (MINAYO, 2008) e 

compreendê-las é fundamental para perceber-se o caminhar e suas transformações durante  o 



 

 

percurso investigativo numa pesquisa interpretativa. Assim, dos sujeitos investigados, fizeram 

parte dessa pesquisa incialmente em torno de 40 estudantes dos cursos de Licenciatura em 

Ciências Agrárias, Pedagogia, Bacharelado em Agroecologia, Pós-Médio em Agropecuária e 

Ensino Médio/Técnico em Agropecuária.  

Ao longo do processo, como já esperado, houve uma redução no número de 

investigados, motivados principalmente pelo longo período de paralização (greve) na maioria 

das universidades federais, que começou no mês de maio e se estendeu até o mês de setembro 

de 2012. Durante essa paralização, objetivando manter o vínculo e aproximar os participantes, 

foi criado o grupo ‘Pedagogia Ecovivencial’ na rede social Facebook32, permitindo a troca de 

materiais, filmes, fotos, discussões, reflexões de temas da Educação Ambiental, da Pedagogia 

do Campo e sua emancipação, da sustentabilidade, da agroecologia, entre outros. 

Diante dessa longa pausa, O CCSHA, objetivando maximizar a recuperação dos dias 

letivos paralisados, reorganizou os horários das aulas de todos os educandos, promovendo, 

dessa forma, conflitos com o horário do projeto Pedagogia Ecovivencial. Portanto, muitos dos 

participantes tiveram o período da sexta-feira à tarde realocado com aulas curriculares, não 

permitindo mais continuar no projeto e no nosso percurso investigativo.  

Permaneceram significativamente após o período de paralização, treze sujeitos, sendo 

quatro do 3º ano do curso de Pedagogia; um do 3º ano do curso de Bacharelado em 

Agroecologia; sete do 1º ano do curso Pós-Médio em Agropecuária; e um 1º. ano do curso 

Ensino Médio/Técnico em Agropecuária, todos no 1º. ano. A faixa etária desses estudantes 

variou entre 17 e 30 anos, sendo seis do sexo feminino e sete do sexo masculino, todos solteiros, 

com seu nível de escolaridade anterior cursado em escolas públicas (APÊNDICE A1). 

Desse total, oito sujeitos são moradores da área rural, vindo ao encontro com nosso 

objetivo de pesquisa, ou seja, a investigação dos estudantes do campo. Os demais, (cinco) são 

moradores da área urbana, mas também importantes na nossa investigação, uma vez que seus 

futuros campos profissionais estarão inseridos com a realidade do campo. Com relação ao nível 

de escolaridade dos pais, na sua grande maioria (dez) possuem apenas o Ensino Fundamental I 

completo ou incompleto. Em suas narrativas, assinaram com pseudônimos escolhidos por eles 

mesmos, tendo como temática as flores do semiárido e também assinaram o termo de 

consentimento livre de participação na pesquisa. 

Com relação à caracterização parental, todos os estudantes moram com os pais, dois 

deles são filhos únicos e os demais tem irmão (s); outros dois estudantes  tem outros membros 

                                                 
32 Disponível em https://www.facebook.com/groups/113209272159501/members/. 
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familiares no convívio domiciliar, representando um número maior de membros (oito) ao 

compararmos com os demais (APÊNDICE A2).  

 Ao analisarmos a renda familiar em salário mínimo (SM) dos sujeitos investigados 

(APÊNDICE A3), observamos que nove deles, possuem na composição da mesma, auxílio dos 

programas de transferência de renda do governo (bolsa família). Dos oito alunos do campo, três 

deles não possuem renda advinda da terra, provavelmente manejando-a apenas para o sustento 

da família. Além do mais, todos os investigados possuem outras rendas para a complementação, 

perfazendo no total de um salário mínimo para sete sujeitos; cinco deles com dois salários 

mínimos e um deles com três salários mínimos.  

Com referência às condições de infra-estrurura domiciliar (APÊNDICE A4), todos os 

sujeitos participantes possuem energia elétrica, dos moradores do campo, cinco possuem 

cisterna e os outros três alternam com poço ou barragem. Os moradores no meio urbano são 

assistidos pela rede (CAGEPA). Ao observamos a situação referente ao destino do lixo 

(resíduos sólidos) todos os sujeitos, tanto do meio rural quanto urbanos, não possuem 

destinação adequada, sendo conduzidos aos lixões ou então queimados, apontando apenas o 

sujeito ‘Xique-Xique 1’, com uma segunda opção além do lixão que é a reciclagem, muito 

provavelmente dos resíduos orgânicos. No aspecto saneamento básico, a maioria dos sujeitos 

possui saneamento básico e apenas ‘Ipê-Amarelo’ e ‘Juazeiro’ não o possuem. 

 Ao observarmos os sujeitos participantes do campo (oito primeiros do quadro) e a 

relação com a sua propriedade (APÊNDICE A5), cinco deles são minifundiários de 

assentamentos, sendo ‘Ipê-amarelo’ e ‘Jurema’ assalariados e um deles, ‘Xique-Xique 2’,  sem 

terra. Ou seja, um valor expressivo de sujeitos assistidos pela reforma agrária, que no estado da 

Paraíba corresponde aos mais altos índices relativos de assentamentos do pais (PEREIRA, A. 

A., 2009).  

 Com relação ao perfil da propriedade dos sujeitos investigados do campo (APÊNDICE 

A6), a agricultura prevalece para a maioria, variando entre hortaliças, cereais e entre a pecuária, 

apenas três deles. O interessante é que são comercializados preferencialmente nas feiras da 

comunidade, livres de atravessadores.  

 Depois de analisarmos o perfil da propriedade, buscamos saber como era a estratégia de 

produção desses sujeitos do campo (APÊNDICE A7). Apenas um deles, ‘Xique-Xique 2’ não 

tem a força de trabalho familiar, uma vez que produz cana-de açúcar para vender aos engenhos, 

como nos aponta no apêndice A6. A grande maioria não é mecanizada e o trabalho é braçal; 

com exceção de ‘Jurema’ que relatou possuir um pequeno trator e tração animal. Referente ao 

uso de insumo industrial, a maioria não o faz, apenas ‘Palma’. Com relação ao apoio 



 

 

governamental, metade faz uso do crédito rural (Banco do Nordeste), correspondendo aos que 

recebem assistência técnica da EMATER. Provavelmente uma parceria estabelecida para 

garantir que os empréstimos bancários sejam utilizados adequadamente no campo. 

 A respeito de como os sujeitos participantes se percebem nas relações sociais com a sua 

comunidade (APÊNDICE A8), nove deles indicaram serem as pessoas do seu entorno pouco 

diferentes e três apontaram para serem muito diferentes. Esses últimos, indicaram que essas 

diferenças por sua vez causam problemas, gerando violência, tendo como causas diferenças tais 

como a disputa pela posse de terras; entre homens e mulheres e de desigualdade social e 

financeira. Essa tendência se confirma com o Apêndice 5, com os sujeitos minifundiários dos 

assentamentos. O sujeito ‘Ipê-amarelo’ vai além dessas causas, relatando também o fato da sua 

homossexualidade.  

 Com relação à vida social do sujeitos participantes (APÊNDICE A9), apenas dois dos 

alunos do campo participaram de três eventos sociais no mês com a comunidade, estando os 

demais presentes em apenas um evento ou nenhum, demonstrando a falta de acesso cultural 

desses jovens. Com relação aos sujeitos do meio urbano (cinco últimos do quadro), a frequência 

em eventos sociais mensal aumenta consideravelmente, observando-se no ‘Cacto Branco’, sete 

vezes e no ‘Cacto 2,’ seis vezes. Esses achados nos remetem a vida social no meio urbano com 

mais oportunidade e opções, inclusive para a vida social.  

 Referente ao envolvimento dos sujeitos em ações coletivas (APÊNDICE 10), sete deles 

estão envolvidos em atividades comunitárias, tais como campanhas do promovidas pela igreja 

e os demais não se encontram envolvidos com os movimentos sociais. Quanto ao participar de 

associações, também sete deles o faz por meio principalmente dos sindicatos rurais e das 

associações de moradores, estando os demais novamente sem envolvimento com a comunidade.  

 No aspecto referente a reivindicar melhorias para a comunidade, quatro deles nunca se 

manifestaram, vindo de encontro com o fato de não estar envolvido nas atividades comunitárias 

e associações. Os sujeitos mais ativos nesse aspecto são os mesmos que participam de 

atividades comunitárias e frequentam associações, denotando-se dessa maneira, um maior 

amadurecimento político (FREIRE,P., 2011a). 

 Quanto as fontes de acesso a informação, todos relataram ser por meio da televisão e 

rádio e, a maioria internet, em função do ambiente escolar permitir por meio da sua infra-

estrutura. Outras fontes, tais como jornal impresso, boletins da comunidade, grupos ou 

associações, líderes da comunidade, não foram citadas por nenhum dos sujeitos investigados, 

remetendo-nos a deduzir que o hábito de leitura e o contato com as lideranças e grupos 



 

 

comunitários não se fazem presentes para essa função, ou seja, de estar informado sobre sua 

realidade local e global. 

  

2.2.3 Fase de obtenção de dados 

 

 Esta fase da pesquisa se caracteriza pela organização dos intrumentos para obtenção dos 

das que envolveram as técnicas como o questionário semi-aberto, o Jogo de Areia, as 

ecovivências, o diário de campo e a observação participante do tipo periférica, à luz de Minayo 

(2008),  Brito e Leonardos (2001), Laville e Dionne (1999) e Sacristan e Gómez (1998), a partir 

das quais se constituiu uma estrutura de informações inter-relacionadas, usada, neste estudo, 

como fonte de conhecimentos. 

 Estabelecendo conexões entre a fase de obtenção de dados e a mandala, como podemos 

observar na abertura desse capítulo, tem no seu centro o homem do campo, numa concepção 

matrística33, segundo Maturana e Verden-Zöller (2011). Harmonicamente, dele irradia energia 

tanto para a sua extremidade como converge ao seu centro. Esse movimento de fluxo, de vida, 

de trocas, foi a premissa na relação pesquisador-objeto/sujeito, materializada por meio da 

metodologia desse estudo seja por meio: da interação do pesquisador com ele mesmo por meio 

da sua subjetividade; do olhar e da escuta sensível, permitindo ao pesquisador ler nas 

entrelinhas aquilo que o sujeito da pesquisa queria revelar (ou esconder); ou ainda dos 

conhecimentos teóricos, possibilitando em alguns momentos, leituras semelhantes, mas, em 

outros, contraditórias.  Portanto, a explicitação e justificação detalhada, contribuirão para a 

descrição das dinâmicas dessa pesquisa, situando as estratégias metodológicas e as técnicas e 

os instrumentos da pesquisa.   

 Diante do exposto, para a investigação, pautamo-nos na apreensão de dados através de 

técnicas como o questionário semi-aberto (LAVILLE; DIONNE, 1999), contendo questões 

fechadas (objetivas) e questões abertas (subjetivas), aplicados como diagnose inicial (pré-teste) 

e como diagnose final (pós-teste), após as intervenções. Segundo Tuan (2012, p. 91),  

 

Para compreender a preferência ambiental de uma pessoa, necessitaríamos 

examinar sua herança biológica, criação educação, trabalho e arredores 

físicos. No nível de atitudes e preferências do grupo, é necessário conhecer a 

                                                 
33 O termo ‘matrístico’ tem o propósito de conotar uma situação cultural em que a mulher tem uma presença 

mística, que implica a coerência sistêmica acolhedora e libertadora do maternal fora do autoritário e do hierárquico. 

A qual homens e mulheres podem participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não-hierárquica. 

É portanto o contrário de ‘matriarcal’ e ‘patriarcal’ no qual relações de poder e hierarquia estão presentes.  



 

 

história cultural e a experiência de um grupo no contexto de seu ambiente 

físico.  

 

  

 Em consonância com o autor, para orientar o levantamento de dados nos diagnósticos 

foram estabelecidas cinco categorias visando a mapear o universo dos educandos pesquisados, 

sendo elas: caracterização sócio-cultural e econômica; coesão e inclusão social – ação coletiva; 

identidade cultural; escolarização/profissionalização; percepção ambiental (APÊNDICES C1 

e C2).  

No momento deste levantamento, alguns fatores considerados relevantes para a captação 

de dados foram respeitados. Entre eles, a divisão em dois momentos tanto para o questionário 

pré-teste quanto para o pós-teste, objetivando não cansar os educandos investigados diante da 

quantidade de perguntas. Também foi levado em consideração o estabelecimento de um 

ambiente descontraído que permitisse um estado de fluição durante o preenchimento e, para tal, 

colocamos música ambiente. O tempo não foi cronometrado, a fim de que todos pudessem 

usufruir com calma de suas ideias. Foi dada aos educandos investigados autonomia no que 

concerne ao preenchimento de todos os campos do questionário de pesquisa, deixando bem 

claro seu objetivo. 

Por se tratar de uma pesquisa de intervenção pedagógica, as ecovivências constituíram 

outra técnica de coleta de dados, pois, segundo Sacristan e Gómez (1998), sem se envolver 

emocionalmente, não existe autêntico conhecimento dos processos latentes, ocultos e 

subterrâneos que caracterizam a vida social dos grupos de pessoas. Sem ecovivências 

compartilhadas, a partir de suas experiências, seus olhares, da sua praxis naquele ambiente, não 

se alcança a compreensão do mundo de significados (SCHULZ, 2013). 

 Portanto, ao longo do projeto, no período de março a dezembro de 2012, 

quinzenalmente nas sextas-feiras à tarde, foram desenvolvidas 09 ecovivências (APÊNDICES 

B1 à B9), junto aos sujeitos da investigação.  

Cada ecovivência era planejada levando em consideração alguns aspectos tais como: 

uma contextualização para com a realidade a ser trabalhada, os objetivos esperados, as 

categorias de análise que poderiam emergir; as etapas e os procedimentos para realizá-la; as 

referências teóricas que a fundamentavam.  

Sacristan e Gómes (1998) defendem que os relatos de investigação, dentro de uma 

perspectiva interpretativa pretendem ser menos esquemáticos e conclusivos, pois não existem 

modelos-padrão de uso generalizado. Em consonância com o autor, ressaltamos que o 

planejamento de cada uma das 09 ecovivências foi se dando ao longo do processo de 



 

 

investigação, conforme as necessidades de investigação emergiam, sendo assim o reflexo fiel 

do estilo singular de indagar e comunicar do próprio investigador.   

Utilizamos, durante as ecovivências, a observação participante do tipo periférica, 

(MACEDO, 2004; MINAYO, 2008; ANGROSINO, 2011), na tentativa de captar os 

significados latentes dos acontecimentos observáveis, nesse processo permanente de indagação, 

reflexão e comparação. Diante da natureza da pesquisa, essa técnica é imprescindível para ir 

além das meras verbalizações sobre o pensamento ou a conduta, detectando o reflexo na prática 

das representações subjetivas. Segundo Minayo (2008), essa técnica é um processo pelo qual 

se mantém a presença do observador numa situação social com a finalidade de realizar uma 

investigação científica, estando em relação face a face com os observados, ou seja, inserido no 

grupo observado.  

 Na relação subjetividade/objetividade do pesquisador e de sua posição de poder no 

contexto da pesquisa, Moraes (2003, p. 175) aponta  “um relacionamento mútuo entre 

observador e objeto observado reconhecendo que o ato de observação altera a natureza do 

objeto”. Dessa forma, o conhecimento do objeto depende do que ocorre dentro do sujeito, da 

sua subjetividade, constituindo três elementos integrantes de uma totalidade, ou seja, o sujeito 

observador, o objeto observado e processo de observação, como destaca a autora.  

 Partimos do pressuposto que “os dados não são apenas aquilo que se recolhe no decurso 

de um estudo, mas a maneira como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de 

investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.200). Para obtermos sucesso na técnica da 

observação participante, utilizamos do Diário de Campo para o registro e relato dos dados, 

impressões, interpretações e acontecimentos que emergiam nas ecovivências.  

 Segundo Laville e Dionne (1999, p.96), a apreensão dos dados “exige curiosidade e 

ceticismo, a confiança na razão e no procedimento científico e também a aceitação de seus 

limites”. Assim, os registros se deram sem excessiva preocupação pela estrutura, ordem e 

esquematização sistemática (SACRISTAN; GÓMEZ, 1998). No Diário de Campo foram 

registrados estratégias, observações e reflexões do pesquisador.  

 Tínhamos ciência da importância de que os dados representam um momento, que está 

em constante construção e que o ‘silêncio’, apresentado em alguns momentos, também merecia 

ser considerado. Para o registro técnico foram realizadas fotografias e gravações em áudio, que 

foram posteriormente transcritos, para reter, além da própria lembrança seletiva dos 

investigados, os reflexos da realidade observada. Tais registros são de um valor inquestionável, 

não apenas para ampliar as observações dos investigados e facilitar o processo de análise e 

realização do informe, mas também para servir de comparação nos processos de triangulação. 



 

 

Outra ferramenta utilizada para obtenção de dados foi o Jogo de Areia ou sandplay 

(KALFF, 1980; WEINRIB, 1993; AMMANN, 2004; SCOZ, 2011). Essa técnica foi 

desenvolvido por Kalff (1980), na Inglaterra, como método terapêutico. A caixa, campo 

concreto para a vivência do Jogo de Areia, foi idealizada por Margaret Lowenfeld com as 

seguintes dimensões: aproximadamente 75 x 50 x 7 cm, correspondendo ao campo de visão de 

uma pessoa que se encontra sentada diante da caixa. Pode ser revestida internamente com 

plástico ou metal azul, de modo a se tornar impermeabilizada para permitir o uso de areia e 

água para a modelagem. A areia é considerada por Kalff (1980) um material extremamente 

importante por conter, como a terra, elementos naturais primordiais que remetem às cenas e 

brincadeiras da infância. Além disso, a areia permite inúmeras sensações táteis e uma grande 

mobilidade, como criar espaços elevados, depressões, fazer buracos, entre outros. Uma coleção 

de miniaturas deve ser disponibilizada para a construção dos cenários nas Caixas de Areia, 

diversificando ao máximo as temáticas universais e multiculturais, priorizando objetos 

reutilizados e elementos naturais para compor a coleção, condensando e enriquecendo os 

valores. Implementos para a modelagem da areia, outros materiais para composição de 

personagens, elementos da natureza e da vida urbana, devem ser incluídos para fazer fluir a 

imaginação daquele que entra no jogo de construir imagens na areia. Assim, desencadeia-se o 

encontro simbólico com diversos objetos e miniaturas, numa caixa de areia, que foram dando 

forma, cor, beleza e poesia, revelando experiências e descobertas significativas (FIGURAS 01, 

02, 03 e 04). 

Ou seja, o Jogo de Areia ou Sandplay, é uma técnica que permite o brincar, 

entrelaçando-se o sentir e o criar, possibilitando a reflexividade a partir da subjetividade dos 

sujeitos que dela participam. Nela, segundo Scoz (2011), a produção de sentidos pode ser 

compreendida pela dimensão simbólica, pois não há construção simbólica fora de uma rede de 

sentidos já construídos pelos sujeitos.  Essa ferramenta tem sido utilizada como recurso 

educativo (PEREIRA, L. S. S., 2011; OLIVEIRA, 2011), possibilitando a reflexividade de 

temas a serem estudados, compreendidos e corporalizados, favorecendo a autoformação com a 

percepção de si e do meio.  

Na Caixa de Areia, a partir de uma questão problematizadora, os participantes do jogo 

(sujeitos da investigação), dispostos sentados em forma de círculo, criam cenários que 

respondem à problemática apresentada no início do processo. Para Tuan (2012), estar disposto 

formando um círculo, é um símbolo junguiano de totalidade e harmonia que reconcilia os 

opostos.  



 

 

Segundo Bachelard (2008a, p. 160), a miniatura faz sonhar e aplicar esse método, nos 

permite explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os para as questões 

existenciais, usando a linguagem da natureza, regados pela criatividade, sensibilidade e 

amorosidade. Portanto preparar o ambiente previamenste é fundamental, permitindo que os 

participantes se sintam acolhidos e confortáveis, numa atmosfera harmoniosa. Entre os 

preparativos estão o revestimento do chão que irá receber o Jogo de Areia, sendo forrando com 

mantas e tendo no centro uma mandala contextualizada com a problemática da atividade, além 

de música ambiente. 

Em consonância com Gadotti (2000, p. 94), para quem “primeiro se vive, se 

experimenta, se elabora e depois se dá o nome e se proclama”, depois do cenário elaborado na 

Caixa de Areia, o participante passa a descrever oralmente o significado de cada construção 

imagética e refletir sobre sua criação. Estabelece, dessa maneira, conexões com o outro, consigo 

mesmo, com os saberes e com o mundo, por meio da escuta solidária, de curiosidade existencial 

de si e do outro, pois  as miniaturas estendem-se até as dimensões de um universo. O grande, 

mais uma vez, está contido no pequeno (BACHELARD, 2008a, p. 165). A socialização dos 

cenários ajuda a tornar mais concreta a experiência com o inconsciente, pois reitera e reforça a 

mudança no criador assim como no expectador, pois este, segundo Weinrib (1993), pode 

também ser afetado, como se o inconsciente do criador do cenário estivesse lhe falando. 

O registro das imagens criadas na Caixa de Areia produz um arquivo imagético das 

representações mais significativas daquele momento do processo de aprendizagem. Dessa 

forma, essa técnica foi aplicada em três momentos diferenciados. O primeiro Jogo de Areia se 

deu no início dos encontros com os sujeitos investigados, tendo como objetivo o diagnóstico da 

percepção destes com a terra, vindo de encontro com a temática daquela fase inicial do projeto 

(APÊNDICE D1). Teve como questão problematizadora: Qual a importância do elemento 

terra para você?  

A aplicação do segundo Jogo de Areia veio de encontro com a temática emergente no 

período, ou seja, a falta da chuva e o início da seca na região, que se prolongaria por muitos 

meses e que configurou-se na pior seca no semiárido nordestino dos últimos tempos 

(APÊNDICE D2). Assim, objetivando o acompanhamento do processo de investigação, teve 

como questão problematizadora: Qual a importância do elemento água para você? 

 A última aplicação do Jogo de Areia ocorreu no final das ecovivências, objetivando a 

avaliação e a compreensão das contribuições  do Projeto Pedagogia Ecovivencial para os 

sujeitos investigados (APÊNDICE D3). Para tal, a questão problematizadora foi: Qual a 



 

 

contribuição do Projeto Pedagogia Ecovivencial para sua autoformação pessoal e 

profissional? 

 Diante de cada questão problematizadora, os cenários se modificavam a cada instante 

em que o sujeito vivenciava novas experiências e conseguia construir novos saberes relativos 

aos aspectos considerados relevantes, observados durante os encontros.  

É um recurso investigativo que articula várias aptidões humanas como criação, reflexão, 

emoção, desvenda verdades ignoradas ou difíceis de serem visualizadas e compreendidas pelo 

sujeito que participa do jogo, propiciando a criação de estratégias para resolverem suas 

dificuldades.  Daí a sua relevância em pesquisas de abordagem interpretativas como a 

Fenomenologia merleau-pontyana, pois, como defende Maffesoli (1998, p. 27), “a aparência, 

o senso comum ou a vivência, retomam uma importância que a modernidade lhes havia negado. 

É preciso imediatamente, mobilizar todas as capacidades que estão em poder do intelecto 

humano, inclusive as da sensibilidade”.  

 A aplicação destas técnicas de pesquisa juntos aos sujeitos investigados realizou-se de 

acordo com a disponibilidade manifestada, pelo grupo, de integrar-se ao processo. Para esta 

finalidade, os sujeitos foram esclarecidos sobre as formas de aplicação das técnicas e a respeito 

dos objetivos de investigação. Na ocasião, todos os pesquisados foram informados de que suas 

identidades seriam mantidas em sigilo, assumindo assim os codinomes de flores do semiárido 

por eles escolhidos. Além do mais, foram conscientizados que suas informações seriam usadas 

apenas para fins científicos, conforme Certidão de Aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Paraíba (ANEXO A). 

 

2.3 Procedimentos para a Sistematização, Organização e Tratamento de Dados  

 

Pesquisar no âmbito social é estar aberto para a diversidade de palavras, sentidos 

significados, entendendo que não existe uma única realidade, mas múltiplas  que se 

complementam mutuamente. Assim, tão importantes quanto as representações subjetivas dos 

fatos, são os próprios fatos, apresentando-se como redes complexas de elementos subjetivos e 

objetivos (BRITO; LEONARDOS, 2001). Para o enfoque interpretativo, todo processo de 

investigação é, em si mesmo, um fenômeno social e seu propósito não é comprovar hipóteses, 

mas mergulhar na complexidade dos acontecimentos reais, recolhidos pelas mais diversas 

técnicas. O investigador mergulha num processo permanente de indagação, reflexão e 

comparação, para captar os significados latentes dos acontecimentos observáveis 

(SACRISTAN; GÓMEZ, 1998). 



 

 

A credibilidade da investigação é um objetivo claro que exige a constatação da 

consistência dos dados, encontrada na comparação permanente das indagações, das inferências 

provisórias e das hipóteses de trabalho que vão aparecendo como fruto de reflexão, do debate 

e da comparação. Dai que exige-se uma boa sistematização dos dados coletados para visualizar 

bem o conteúdo significativo contido nos resultados de uma pesquisa interpretativa.  

Tão importantes como as características observáveis de um acontecimento é a 

interpretação subjetiva dos que participam do mesmo fazem. Portanto, para análise dos dados, 

recorremos a Bardin (2011), com a análise de conteúdo. Segundo esse autor, a análise de 

conteúdo consiste num conjunto de técnicas de análise das comunicações (quantitativos ou não) 

que aposta no rigor do método como forma de não se perder na heterogeneidade de seu objeto. 

Visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis inferidas na 

mensagem. Bardin (2011) organiza em três as fases da análise do conteúdo, ou seja, a pré-

análise, a exploração do material e por fim o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Na etapa de exploração do material, são feitos recortes em unidades de contexto 

e de registro, ou seja, a etapa da codificação no qual a categorias são criadas conforme emergem 

dos autores. Essa etapa se deu por meio da leitura flutuante. Para o autor, categoria é uma forma 

de pensamento e reflete a realidade, de forma resumida, em determinados momentos e 

categorizar em geral, é um processo de classificação de elementos constitutivos em um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento, segundo o género (analogia), 

com os critérios previamente definidos. No processo de escolha de categorias adotamos como 

critério a análise estrutural de temáticas, nos permitindo, de acordo com Bardin (2011), a junção 

de um número significativo de informações organizadas em duas etapas: inventário, onde 

isolam-se os elementos comuns; e classificação, onde dividem-se os elementos e impõem-se 

organização de acordo com o conteúdo observado.  

Ilustra ainda que esta categorização deve seguir alguns princípios. São eles: exclusão 

mútua de dados, ou seja, cada elemento não poderá existir em mais de uma divisão; o da 

homogeneidade dos elementos, que pressupõe que um único princípio de classificação deve 

ordenar a organização dos dados da pesquisa; a questão da pertinência, que diz que uma 

categoria só é pertinente quando está adaptada ao material da análise de conteúdo; os princípios 

de objetividade e fidelidade, que determinam que as diferentes partes de um mesmo material, 

ao qual se aplica a mesma grelha categorial, devem passar pela mesma maneira pela 

codificação; e, por último, a produtividade, que pressupõe o fato de toda categoria ter em si 

índices férteis, produtivos em si. Para questões referentes à percepção ambiental nos apoiamos 



 

 

nas categorias de Sauvé, 2005; Abílio, 2011; Tamaio, 2002 além da análise temática de Bardin 

(2011). Assim, os resultados da análise de conteúdo devem refletir os objetivos da pesquisa e 

ter como apoio indícios manifestos e capturáveis no âmbito das comunicações emitidas. 

A análise de conteúdo (BARDIN, 2011) tem um significado bastante explícito e 

pressupõe a comparação dos dados, obtidos mediante discursos e símbolos, com os 

pressupostos teóricos de diferentes concepções de mundo, sociedade e de indivíduo, levando 

em consideração quem é esse sujeito, qual a sua realidade histórico-social.  

Outro aspecto importante nessa fase, refere-se à relação literatura-objeto/sujeito da 

pesquisa, apontada por Brito e Leonardos (2001), que permeia-se na relação entre o senso 

científico e o senso comum. Assim a importância de buscar um equilíbrio entre ambos, não 

desvalorizando nem superestimando um em detrimento do outro. Segundo Santos B.S. (2003), 

todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum, por considerar que, ao 

resgatar o senso comum como princípio e fim da pesquisa, estaremos aproximando a ciência da 

vida, transformando a sociedade.  

Ao discorrermos neste segundo capítulo sobre o percurso metodológico, nos apoiando 

simbolicamente na reflexividade do elemento terra, constatamos que os valores metodológicos 

nos fazem estimar que o saber construído de maneira metódica, é fundamental para transpor a 

nossa problemática sentida para uma problemática racionalizada. No próximo capítulo, 

daremos destaque à transformação do material empírico em dados de pesquisa e a 

materialização da Pedagogia Ecovivencial por meio da reflexividade com o elemento fogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

DO CRU PARA O COZIDO: MATERIALIZANDO A PEDAGOGIA 

ECOVIVENCIAL 

 
  Fonte: Dorion (2014) 

 

 

 

O Fogo sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de levar a vida a seu 
termo, a seu além. O ser fascinado ouve o apelo da fogueira. Para ele a 

destruição é mais do que mudança, é uma renovação. 
(BACHELARD, 2008b, p. 25). 

 

 

 



 

 

 ‘Do cru para o cozido: materializando a Pedagogia Ecovivencial’, foi o título que 

escolhemos para esse terceiro capítulo, em alusão ao primeiro volume de As mitológicas, de 

Claude Lévi-Strauss, chamado “O Cru e o Cozido”34. Em nossa escolha, levamos em 

consideração os pressupostos do pesquisador ao demostrar que o homem tornou-se 

culturalmente mais desenvolvido quando passou a utilizar o fogo como tecnologia para a 

preparação de alimentos. Uma analogia ao elemento fogo, simbolizando a queima, a energia 

vibrante, a transformação do material empírico em dados da nossa pesquisa, enfim, a 

materialização do nosso objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial. Como já mencionamos no 

segundo capítulo, nossa pesquisa caracterizou-se em um estudo de intervenção, pois 

desenvolveu uma ação pedagógica junto aos participantes da pesquisa, englobando avaliações 

antes, durante e após as intervenções, com os quais se buscou realizar um diagnóstico e 

acompanhamento do processo.  

Este capítulo está organizado em três seções, sendo que na primeira nomeada 

‘Adicionando elementos das ecovivências: observação participante, diários de campo, Jogo de 

Areia’, discorremos sobre a intervenção pedagógica das ecovivências, assim como as 

avaliações processuais dos Jogos de Areia. Já no segundo bloco, nomeado ‘Materializando a 

Pedagogia Ecovivencial’, contemplamos a diagnose inicial comparada com a diagnose final dos 

sujeitos quanto ao objeto de estudo, facilitando dessa maneira a interpretação e a análise dos 

resultados obtidos. Por fim, na terceira seção, reaplicamos o Jogo de Areia, como instrumento 

de avaliação da Pedagogia Ecovivencial, objetivando perceber se houve mudanças e quais 

seriam essas, convalidando dessa maneira a tese que defendemos quanto a viabilidade da 

Pedagogia Ecovivencial, ao ser fundamentada em bases afetivas, materializar uma Educação 

Ambiental Emancipatória. 

 

 

 

                                                 
34 LARAIA (2006) Hoje em dia, essa afirmação pode parecer óbvia, mas representou para a 

época da sua publicação, uma visão nova, já que o domínio do fogo era considerado mais em 

relação à sua importância para a sobrevivência do que para o desenvolvimento cultural.  

 

 

 

 



 

 

3.1 Adicionando elementos das ecovivências: observação participante, diários de campo, 

Jogos de Areia. 

 

 Como já mencionamos, por se caracterizar num estudo de intervenção pedagógica, 

inicialmente realizamos um processo investigativo que perpassou durante o percurso, nos 

servindo de parâmetro para guiar o planejamento dessas interveções, as ecovivências. 

 Cabe destacar que buscando identificar vivências em EA que fundamentassem e que 

exprimissem a implementação da Pedagogia Ecovivencial, encontramos na Ecopedagogia de 

Gutiérrez e Prado (2008) um dos elementos epistemológicos. Segundo o autor, para a criação 

de espaços na vida cotidiana a partir dos quais possa promover-se a vida, um requisito prévio 

faz-se necessário: senti-la, mas senti-la visceralmente, amando-a, desfrutando-a, cantando-a, 

celebrando-a (GUTIÉRREZ; PRADO, 2008, p.97). Emergia assim um dos princípios da 

Pedagogia Ecovivencial: a ecovivencialidade.  

 Outro elemento epistemológico foi encontrado nos ensinamentos de Maturana e sua 

Biologia do Amor (2001, 2008, 2009, 2010, 2011) defendendo que o amor vem a ser o domínio 

das ações, constituindo o outro como um legítimo outro na convivência. Era a afetividade 

surgindo para se caracterizar como segundo princípio da Pedagogia Ecovivencial. Sentíndo a 

falta de um terceiro elemento epistemológico, que justificasse a dimensão política dos seres 

humanos, o encontramos na concepção emancipatória de Freire, P. (2011a, 2011b, 2012a, 

2012b, 2013 e 2014), quando nos fala que somos seres no mundo, com o mundo, e com os 

outros, por isso seres da transformação e não da adaptação a ele. (FREIRE, P., 2012a, p. 37).  

 As ecovivências (APÊNDICES B1 à B9), foram planejadas e aplicadas mediante 

demandas que emergiam ao longo do processo de investigação, sendo assim o reflexo fiel do 

estilo singular de indagar e comunicar do próprio investigador. Em todas elas, buscamos 

dialogar à luz das vertentes epistemológicos adotadas, vivenciando com entrega amorosa, 

alegria e ludicidade, cientes da construção de conhecimentos coletivos pelos participantes.  

Cabe ressaltar que utilizamos durante as ecovivências a observação participante do tipo 

periférica, (MACEDO, 2004; MINAYO, 2008; ANGROSINO, 2011), necessária para captar 

os significados latentes dos acontecimentos observáveis, nesse processo permanente de 

indagação, reflexão e comparação. Como instrumento para o registro e relato dos dados, 

impressões e acontecimentos observados, utilizamos o Diário de Campo, registrando o que nos 

impactava sem excessiva preocupação pela estrutura, ordem e sistematização. Como registro 

técnico (SACRISTAN; GÓMEZ, 1998), foram realizadas fotografias e gravações em áudio, 



 

 

posteriormente transcritas, para reter, além da própria lembrança seletiva dos investigados, 

reflexos da realidade observada. 

 Diante do exposto, esta seção está organizada em cinco sub-seções, que agrupa um 

conjunto de questões específicas direcionadas às intervenções pedagógicas e sua avaliação 

referente ao objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial.  Iniciou-se com as ecovivências 

referentes ao elemento terra (APÊNDICES B1 e B2), intitulado ‘Se rendendo aos encantos da 

terra’. Em seguida, com objetivo de avaliar este primeiro bloco de ecovivências, aplicamos o 

primeiro jogo de areia, (APÊNDICE D1) intitulado ‘A subjetividade dos meninos do campo: 

sentidos da relação com a terra’, no qual fizemos uma análise da subjetividade dos sujeitos da 

pesquisa. A terceira sub-seção, intitulada ‘Se rendendo aos encantos da água’ diz respeito às 

ecovivências aplicadas tendo como temática o elemento água (APÊNDICES B3 e B4). Na 

quarta sub-seção, objetivando avaliar o segundo bloco de ecovivências, aplicamos o segundo 

jogo de areia, (APÊNDICE  D2) intitulado ‘A subjetividade dos meninos do campo: sentidos 

da relação com a água’, no qual fizemos uma análise da subjetividade  dos sujeitos da pesquisa 

a luz de Scoz (2011).  Na última sub-seção, intitulada ‘Se rendendo aos saberes do campo’, 

aplicamos cinco ecovivências dialogando com os saberes acadêmicos e os saberes populares do 

campo  (APÊNDICES B5 à B9). A seguir apresentamos as sub-seções de modo esquemático, 

para favorecer uma melhor visualização. 

 

Quadro 1– Esquema do capítulo 3 

Sub-

Seção 

Título Empiria Instrumentos 

1 Se rendendo aos encantos da Terra Apêndices 

B1 e B2 

Ecovivências com o 

Elemento Terra 

2 A subjetividade dos meninos do 

campo: sentidos da relação com a 

terra 

Apêndice 

D1 

1º Jogo de Areia – 

Elemento Terra 

3 Se rendendo aos encantos da água Apêndices 

B3 e B4 

Ecovivências com o 

Elemento Água 

4 A subjetividade dos meninos do 

campo: sentidos da relação com a 

água 

Apêndice 

D2 

2º Jogo de Areia – 

Elemento Água 

5 Se rendendo aos saberes do campo Apêndices 

B5 à B9 

Ecovivências com os 

Saberes do Campo 

Fonte: a autora (2012) 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.1 Rendendo-se aos encantos da TERRA 

Pois bem, quanto mais observamos as formas de 

comportar-se e de pensar de nossos camponeses, mais 

parece que podemos concluir [...] que entre eles e seu 

mundo natural há um forte cordão umbilical que os liga. 

(FREIRE,P., 2013, p. 36). 

 

A primeira ecovivência (Apêndice B1), intitulada: ‘Quem somos? O que buscamos?’ 

iniciou-se com a aplicação de uma dinâmica relacional de apresentação, objetivando promover 

entrosamento inicial com a criação de vínculos de afetividade, além de compreender a 

expectativa de cada sujeito com o Projeto Pedagogia Ecovivencial, no qual iriam participar. Na 

sequência, buscando promover o encanto e a autorreflexividade à formação dos sujeitos por 

meio do elemento terra, além da reflexão para os diferentes modos de produção agrícola, houve 

exposição do filme /documentário “estado de resistência”. 

Nesse primeiro encontro, compareceram em torno de 52 estudantes do campus, locus 

da pesquisa, advindos de vários níveis e cursos. Mostraram-se motivados e interessados 

(Figura 8). 

 

Figura 8: Momento lúdico durante a dinâmica relacional da ecovivência ‘Quem somos? O que 

buscamos?’. 

 
     Fonte: a autora (2012) 

 

 

A segunda ecovivência (Apêndice B2), intitulada: ‘Se rendendo aos encantos da terra - 

preparo e plantio da mandala agroecológica’ foi realizada em dois encontros, um para o preparo 



 

 

da terra e outro para o plantio. Tinha como objetivos possibilitar o encanto e a 

autorreflexividade à formação do sujeito, promover a reflexão para o modo de produção 

agrícola no sistema mandala e estimular o ‘saber cuidar’ por meio do elemento Terra. 

Inicialmente houve um momento reflexivo no qual abordamos aspectos técnicos inerentes ao 

modo de produção agrícola no sistema mandala com auxílio da professora Dra. Jussara, que nos 

acompanhava durante esse processo de intervenção. 

Buscamos contemplar o processo educativo no manejo com a terra, tendo em vista que 

trabalhar com esse sistema mandala é fundamental, pois permite a religação aos fundamentos 

básicos da alimentação, essenciais à vida através da integração com os ciclos naturais de plantio, 

de cultivo, de compostagem, de reciclagem, da água, das estações e assim por diante, formando 

conexões na teia da vida, o arquétipo que reconcilia os opostos (TUAN, 2012, p. 36). Além do 

mais, a educação por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento intelectual da 

ecologia, como cria vínculos emocionais com a natureza. 

A maioria dos participantes do encontro anterior, 43 sujeitos, compareceram motivados 

e vestidos adequadamente para interagir com a terra. Como se tratava de uma plantação de 

algodão colorido pronta para ser colhida e tomada por ervas daninhas em determinada parte da 

mandala, a meta era colher o algodão e preparar a terra para um novo plantio (Figura 9A).  

Mesmo com o calor intenso, houve participação ativa de praticamente todos os sujeitos, 

havendo momentos de revezamento com o uso dos instrumentos.  

Muitos não conheciam o algodão colorido, mostrando-se curiosos e encantados com a 

descoberta (Figura 9B).  Também havia um pequeno plantio de espinafre para ser colhido, nos 

chamando a atenção o fato de alguns alunos não conhecerem a hortaliça, nem seu uso e 

benefícios. Aproveitamos o momento para uma reflexão sobre a importância da hortaliça na 

alimentação humana. 

Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 29) defendem que a vida humana, como toda vida 

animal, é vivida no fluxo emocional que constitui, a cada instante, o cenário básico a partir do 

qual surgem nossas ações. Em consonância com os autores, observamos que nesta ecovivência 

todos se envolveram e acabaram se rendendo aos encantos da terra. Mas destacamos 

principalmente o envolvimento dos sujeitos Ipê-amarelo, Juazeiro e Palma, demonstrando 

iniciativa, garra e vontade, num sentimento de fusão com a natureza que não é simples 

metáfora, pois os músculos e as cicatrizes testemunham a intimidade física do contato. (TUAN, 

2012, p. 141) Houve um momento lúdico com a presença de um dos participantes vestido de 

espantalho, gerando muita descontração e alegria entre os participantes ali presentes. 

 



 

 

Figura 9: Rendendo-se aos encantos da TERRA. Em A, preparo da terra na mandala 

agroecológica; em B, momento de encantamento com o algodão colorido. 

   A                           B 

   
Fonte: a autora (2012) 

 

 

3.1.2 A subjetividade dos meninos do campo35: sentidos da relação com a TERRA 

 

No decorrer da intervenção pedagógica, após duas ecovivências realizamos o primeiro 

Jogo de Areia com os sujeitos, intitulado ‘A autorreflexividade e o elemento terra por meio do 

jogo de areia’ (APÊNDICE D1). O jogo de areia ou sandplay (KALF,1980; WEINRIB, 1993; 

AMMANN, 2004; SCOZ, 2011), ferramenta utilizada para a coleta de dados, consiste numa 

técnica pedagógica e metodológica de caráter transdisciplinar, que visa o desenvolvimento da 

sensibilização para o autoconhecimento, a autoformação (PINEAU, 2010).   

 Cabe aqui uma observação: durante o processo tradicional com o Jogo de Areia, não há 

uma consigna para a realização de cenas, a pessoa cria a cena que deseja, a que surge naquele 

momento. Entretanto, na nossa pesquisa com os ‘meninos do campo’, havia a necessidade de 

um direcionamento por meio de uma questão problematizadora, uma vez que os objetivos a 

serem alcançados eram mais específicos, tratava-se de utilizar o Jogo de Areia também como 

recurso avaliativo, que possibilitasse compreender os sentidos que iam produzindo nas 

ecovivências, em seus processos de relação com os elementos terra, água e o objeto de estudo, 

a Pedagogia Ecovivencial. Diante do exposto, na caixa de areia os sujeitos criariam cenários 

simbolizando uma questão problematizadora, vindo de encontro com as ecovivências 

realizadas: ‘Qual a importância do elemento terra para você?’.   

                                                 
35Termo carinhoso adotado nesse estudo para referir-se aos sujeitos da nossa pesquisa, em sua maioria moradores 

do meio rural. 



 

 

 Compareceram 38 participantes, que foram orientados a se organizarem em duplas. Ao 

apresentar a metodologia, tínhamos no nosso imaginário (CASTORÍADIS, 2007) a resistência 

dos sujeitos em participar, pois tratava-se de um ambiente e de um método até então não 

vivenciado por eles. Nesse sentido, providenciamos um ambiente no qual todos se acomodariam 

confortavelmente sentados no chão (forrado com tecidos coloridos), ao redor de uma mandala 

reflexiva36, organizados de forma que cada dupla teria sua caixa de areia (Figura 10A). Além 

do mais, tinham à sua disposição um conjunto de miniaturas para a simbolização na caixa de 

areia (Figura 10B) e se houvesse necessidade, poderiam explorar e buscar do ambiente externo 

objetos compatíveis para sua construção. 

 

Figura 10: Preparando o Jogo de Areia: em A, a mandala reflexiva ao centro; em B o conjunto 

de miniaturas privilegiando objetos naturais como bonequinhos de argila, sementes, flores 

desidratadas, entre outros. 

   A                       B 

   
 Fonte: a autora (2012) 

 

Todas as caixas foram numeradas para facilitar a identificação posterior (Figura 11).  

Embora os sujeitos, pudessem começar o processo com alguma desconfiança, ceticismo ou 

constrangimentos, para nossa alegria a adesão foi geral. Alguns sujeitos demonstraram 

ansiedade e expectativa. Entretanto durante a nossa explicação sobre os objetivos da pesquisa 

e o histórico do Jogo de Areia, foram se acalmando, demonstrando curiosidade e alegria, 

principalmente diante das miniaturas, pois lembravam as brincadeiras da infância. Foi-se 

criando uma atmosfera de  concentração e seriedade. Observamos a necessidade, por parte de 

alguns, em pegar mais miniaturas do que o necessário, não se preocupando com os demais 

                                                 
36 Para a mandala reflexiva do elemento terra, buscamos também elementos naturais como as sementes e as flores 

de algodão colorido, colhidos numa das ecovivências. 



 

 

participantes. Intervimos no sentido de conscientização para o saber compartilhar, para o saber 

conviver em conjunto (DELORS, 2012).  

Aos poucos foram se solidarizando, redistribuindo as miniaturas entre si, entregando-se 

à atividade e deixando as memórias lúdicas fluírem para a construção dos cenários, onde as 

verbalizações eram mínimas. Nessa metodologia, segundo Weinrib (1993, p. 62), o adulto 

brinca como a criança, com seriedade. O aspecto lúdico parece propiciar aos adultos uma 

entrada ou um rito de iniciação no sentimento, no afeto e no mundo da criança.  

  

Figura 11: Jogo de Areia: ‘A autorreflexividade e o elemento terra por meio do jogo de areia’. 

 
              Fonte: a autora (2012) 

 

 Um dos nossos objetivos era estimular a oralidade e estabelecer conexões com o outro, 

consigo mesmo, com os saberes e com o mundo por meio da escuta sensível, na produção dos 

sentidos em seus processos de relação com o elemento terra, pois rever o antes visto quase 

sempre implica ver ângulos não percebidos antes e a leitura posterior do mundo pode 

constituir-se de forma mais crítica, menos ingênua, mais rigorosa. (FREIRE,P., 2012a, p. 40). 

Dessa maneira, após a realização dos cenários, as próprias criações induziam os sujeitos a 

explicitar o que haviam construído, e se isso não ocorresse, nós os convidávamos a descrever o 

cenário e a relatar oralmente seus sentimentos e lembranças.  

 Percebíamos a areia como elemento desencadeador de emoções, e consequentemente, 

de produção de sentidos, corroborando com Maturana e Verden-Zöller, (2011, p. 09) quando 

afirmam que ao viver, fluímos de um domínio de ações a outro, num continuo emocionar 



 

 

(vivenciar as emoções) que se entrelaça com o nosso linguajar. Foram emergindo falas e 

cenários imagéticos carregados de sensibilidade, de sentido do homem do campo, que foram 

selecionados contemplando os treze sujeitos que permaneceram até o final da pesquisa.  

 Ao fotografar, consideramos alguns critérios utilizados pelos analistas do Jogo de Areia 

no qual fotografamos a caixa do ângulo de visão do autor da cena, para que se possa 

compreender seu esquema de interpretação espacial (KALF,1980; WEINRIB, 1993; 

AMMANN, 2004).  

Ao coletar dados a respeito das ecovivências com o elemento terra, essa metodologia 

nos permitiu a entrada no espaço lúdico dos cenários e libertavam-nos, segundo Scoz (2011, p. 

62), da camisa de força dos métodos clássicos de lidar com o conhecimento. Seguindo os passos 

propostos por essa mesma autora, apresentaremos a seguir os cenários construídos com a 

descrição detalhada dos mesmos. A seguir apresentamos sua narrativa, que foi transcrita a partir 

das falas gravadas dos sujeitos. Por fim, apresentamos a análise das cenas articuladas com as 

narrativas dos sujeitos.  Como foram realizados em duplas, contemplamos para essa análise os 

dados individuais do sujeito que permaneceu até o final das intervenções pedagógicas. 

Vale ressaltar que um dos desafios, consistiu na integração das diferentes fontes de 

dados para a pesquisa, com diferentes formas de expressão – os questionários, as observações 

de campo, os cenários e as narrativas. Em alguns momentos, eles possibilitavam leituras 

semelhantes, mas, em outros, contraditórias. Tal fato exigiu, além dos conhecimentos teóricos 

sobre o que nos propusemos a investigar e sobre as próprias vivências, manter um olhar e uma 

escuta que nos permitissem ler nas entrelinhas aquilo que o sujeito da pesquisa queria revelar 

(ou esconder). Nesse momento percebemos a importância de ter exercitado a escuta e o olhar 

em nossa atuação como professora e como educadora ambiental em socorro à pesquisadora. 

 Iniciaremos essa seção com Ipê-Amarelo. Em seu cenário (Figura 12) o sujeito faz uma 

divisão, estando o lado esquerdo repleto de resíduos sólidos, algumas plantas (sementes em 

amarelo) e no quadrante superior, há uma pessoa e uma casa (pequena). No lado direito, no 

quadrante superior, também há uma casa (maior que no lado esquerdo), uma flor e algumas 

pedras coloridas. No quadrante inferior uma flor, o sol e um bastão de madeira e no centro uma 

cobertura de palha. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12: Cenário de autoria de Ipê-amarelo intitulado ‘Cuidado’.  

 
     Fonte: a autora (2012). 

  

 Comentários de Ipê-amarelo a respeito do seu cenário: 

Estou aqui pra mostra o que o home faz com a terra. Aqui eu dividi em 

duas partes: a poluição e aqui se divertinu.  Desse lado da poluição 

está um peixe morto em decomposição, a terra toda esburacada, que a 

qualquer momento pode desabar. Poucas pessoas consegue vive nesse 

local, já que não tem plantas pra sustentar o solo, iria desabar tudo e 

cai matano milhões e milhões de pessoas como já aconteceu muitas 

vezes. A natureza ela é um ser vivo, que a gente tem de zelar, 

principalmente a parte que está poluída, não só a que está limpa. Não 

é todo lixo que a gente pode pegar e joga do lado de fora. Se a gente 

come alguma coisa, pega, tira, enrola e coloca no bolso e não se joga 

de qualque jeito. Desse lado (direito) é o home se divertindo, zombando 

da natureza, porque é descuidado, não trata, não faz nada pra 

melhorar, só piora a situação. Ali tem até o sol, está triste com que o 

home faz. 

 

Com o nosso olhar reflexivo para o cenário de Ipê-amarelo, observamos uma cisão, uma 

dicotomia no modo de se relacionar com o ambiente. Em seu depoimento, quando diz que , a 

natureza ela é um ser vivo, que a gente tem de zela, principalmente a parte que está poluída, 

não só a que está limpa, percebe-se a preocupação com o ‘cuidado’ (título do cenário), 

necessário para com o meio. Ou seja, por um lado, é possível ter um ambiente cuidado, mais 

harmônico e próspero, como foi simbolizado no cenário por meio da casa maior, as flores e o 

sol. Ao analisarmos o lado esquerdo do cenário, o sujeito nos sinaliza a necessidade da mudança 

de hábitos e atitudes com relação ao meio em que vivem, evitando a erosão, êxodo rural, morte 

da vida animal e vegetal, como diz Ipê-amarelo: poucas pessoas consegue viver nesse local, já 



 

 

que não tem plantas pra sustenta o solo.  Evidencia o descompromisso das pessoas e a dimensão 

afetiva, pois até o sol está triste com o que o home faz. Essa reflexão do sujeito nos remete aos 

ensinamentos de Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 113), quando nos lembram que por sermos 

muitos no planeta contaminamos tudo com uma quantidade crescente de detritos, e dessa 

maneira,  geramos miséria ao nosso redor, movidos pelo desejo de um enriquecimento ilimitado 

pela apropriação de tudo a qualquer custo. Um aspecto importante a ser observado diz respeito 

ao bastão de madeira presente no cenário, unindo os dois lados e cruzando essas observações 

com o depoimento de Ipê-amarelo quando diz Se a gente come alguma coisa, pega, tira, enrola 

e coloca no bolso e não se joga de qualque jeito, sinalizando a sua auto-implicação como sujeito 

que não pode estar no mundo de luvas, apenas constatando como defende Freire, P. (2011b)  

 Macambira ao construir seu cenário (Figura 13) destacou dois ambientes de forma bem 

distinta. O lado esquerdo ocupou uma área maior, contendo uma diversidade de plantas, estado 

colorido e com a presença de três pessoas. No quadrante inferior há uma representação para um 

corpo hídrico, com uma suposta plantação ao lado. No quadrante superior, há dois cestos de 

palha, um repleto de sementes e outro com flores e algumas sementes ao lado de uma vela. No 

lado direito, menor, observamos elementos escuros, uma única pessoa e uma única planta no 

quadrante inferior e no quadrante superior a representação para um corpo hídrico sendo tomado 

por areia. 

 

Figura 13: Cenário de autoria de Macambira intitulado ‘Sabedoria’.  

 
     Fonte: a autora (2012). 

 

 



 

 

Comentários de Macambira a respeito do seu cenário: 

Nosso objetivo foi mostrar o contraste do manejo adequado do solo e 

do manejo inadequado. Aqui no manejo adequado, entra a parte social, 

a parte cultural, há o roçado, há plantas nativas, aqui embaixo tem um 

açude com plantas nas margens. Há o homem, a mulher as crianças, 

com os animais, tudo interagindo, uns com os outros. No outro lado, a 

parte ruim, está com desmatamento, foi queimado, há o assoreamento, 

não tem mais nenhuma planta, e está ocorrendo erosão, tomando conta 

aqui do açude. Os animais estão magros sem ter o que comer. Mas 

apesar de tudo isso, todas as coisas ruins que estão aqui, ainda nasceu 

uma plantinha: a esperança de que isso aqui possa mudar.  

 

 Ao visualizar o cenário de Macambira novamente percebemos a visão dicotômica de 

Ipê-amarelo, focando um meio preservado ou um meio devastado, o que se confirma na sua 

fala. Como especificidade do Jogo de Areia, este atua como elemento facilitador para a 

compreensão da construção da subjetividade, por meio da dimensão do fazer, como nos sugere 

Scoz (2011). Dessa maneira as dimensões cultural e social emergem, como bem diz Macambira: 

Aqui no manejo adequado, entra a parte social, a parte cultural, há o roçado, há plantas 

nativas, aqui embaixo tem um açude com plantas nas margens. Há o homem, a mulher as 

crianças, com os animais, tudo interagindo, uns com os outros. Essa fala corrobora os 

princípios da ecoformação, que se inscreve no desenvolvimento de uma teoria tripolar da 

formação – o eu, os outros, as coisas, como nos lembra Pineau (2008a).  

 Um aspecto que merece destaque do nosso olhar reflexivo é a planta presente no 

ambiente devastado, como representado no cenário. Para o sujeito, representa a esperança de 

que tudo isso possa mudar. Assim, seguindo os ensinamentos de Freire, P. (2011b), é a partir 

desse saber fundamental – mudar é difícil mas é possível – que podemos programar nossa ação 

político-pedagógica. 

 Palma representou um cenário harmônico e colorido (Figura 14), explorando desníveis 

na areia. O lado esquerdo apresenta uma plantação de alguma cultura, tendo duas pessoas, uma 

delas ao lado de um cesto com alguma colheita, mas não está cheio. No quadrante superior há 

uma casa, bem menor que a do lado direito. Do lado direito uma pessoa descansando e uma 

criança, e uma fada verde ao redor de um corpo hídrico (lago) com peixes no centro. No 

quadrante inferior há uma casa mais imponente que a casa do outro lado. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 14: Cenário de autoria de Palma intitulado ‘Responsabilidade’ 

 
     Fonte: a autora (2012). 

 

   

 Comentários de Palma a respeito do seu cenário: 

O que vamos relatar aqui, parte é sobre o que nós devemos faze e outra 

sobre os lagos, os peixes, todos mortos. Enquanto um ser humaninho 

tem uma boa vida, com a paisagem bonita, mas desgastada, outro está 

trabalhano, lutano pelos seus direitos.  Há também um anjinho pra 

cuidar da natureza, que significa o cuidado especifico da natureza, que 

tá sendo desgastada enquanto alguns ficam na mordomia e os outros 

estão cultivano, semeando, trabalhano pra ganha o pão de cada dia. O 

que está na mordomia está sujano, sujano os rios, lagos, mares e as 

ruas, viveno numa casa de luxo e zombando de quem trabalha.  

  

 Ao observamos o cenário de Palma, vários aspectos nos chamam a atenção, pois 

novamente é um cenário apresenta cisão. O que mais nos despertou a curiosidade e um olhar 

mais reflexivo, foi a voz emergente de luta na terra, pela preservação da sua fonte de sustento, 

de vida, tão bem evidenciada em sua fala: Enquanto um ser humaninho tem uma boa vida, com 

a paisagem bonita, mas desgastada, outro está trabalhano, lutano pelos seus direitos.  Os 

sujeitos da pesquisa, além de trazer para a caixa de areia a vida pessoal, encontram-se 

envolvidos num momento histórico que vivem (e que a sociedade vive).   Sendo a emoção 

que define a ação, como aponta Maturana (2009), nesse depoimento, Palma revela suas 

emoções diante da situação que estava enfrentando, como filha da agricultura familiar num 

assentamento do interior da Paraíba, percebendo-se por um lado a angústia e indignação em sua 

fala, mas por outro a ‘responsabilidade’, título do seu cenário. Já a resistência, primeira 



 

 

característica do elemento terra, como nos lembra Bachelard (2008a), ao contrário dos outros 

elementos é imediata, é constante. Uma luta diária para o não isolamento no seu modo de vida 

e de produção, uma luta pela terra, diante das relações rígidas e verticais que vem constituindo 

historicamente a consciência camponesa como consciência oprimida (FREIRE, P., 2011a). 

 O cenário de Coroa-de-frade (Figura15) representa uma área sendo cultivada de várias 

formas, seja nos quadrantes direito e esquerdo superior, e na margem inferior central criação de 

animais. Há pessoas ao lado dessas colheitas, numa delas (quadrante esquerdo superior) há uma 

casa e alguns animais. No quadrante esquerdo inferior há uma coruja com um chapéu de palha. 

 

Figura 15: Cenário de autoria de Coroa-de-frade intitulado ‘Adaptação’.  

 
     Fonte: a autora (2012). 

  

 Comentários de Coroa-de-frade a respeito do seu cenário: 

A gente representou o solo como um organismo vivo, que a agricultura 

familiar, ao usa bem a terra, garante o seu sustento. Aqui a gente 

retratou o agricultor familiar como polo de cultivo, com consórcio de 

culturas, tendo também os animais, como a ovelha, tamém pode ser um 

caprino, pois são muito resistente para o semiárido. No quintal da 

família agricultora, sempre a mãe quer plantar suas ervas. Aqui no 

canto eu tô usando a coruja como o saber da terra, o saber do 

agricultor, que todo agricultor tem o seu saber e a gente tem que saber 

respeita. A gente também representou o cata-vento como energia eólica 

e as fezes dos animais como biodigestor, para não usar energia elétrica 

no sustento da agricultura. 

 

 

 No olhar reflexivo para o cenário de Coroa-de-frade observamos uma representação 

integrada da sua relação com a terra. Há no cenário a simbolização da agricultura familiar 



 

 

autossustentável, ‘adaptada’, como intitula o cenário, refletindo a vida pessoal do autor como 

aluno do curso bacharelado em Agroecologia e seus saberes acadêmicos para com o manejo 

adequado da terra. O campo simboliza a vida, revelada nos frutos da terra, nas coisas verdes 

que crescem, na água pura e no ar limpo, na saudável família humana. Em seu depoimento 

quando diz Aqui no canto eu tô usando a coruja como o saber da terra, o saber do agricultor, 

que todo agricultor tem o seu saber e a gente tem que saber respeita, percebemos a integração 

tão bem representada no cenário, desses saberes. A ascensão do paradigma ecológico contribuiu 

para a descoberta dessa unidade vital e de sua hipercomplexidade de auto-eco-re-organização 

permanente segundo Pineau (2012, p. 95) e assim sendo, segundo o autor, para resolver esses 

problemas de relação, não basta, ao que parece, estudar separadamente os elementos que se 

reúnem supostamente em razão da sua dinâmica intrínseca.  

 Observamos no cenário de Cacto Branco (Figura16) cinco seções bem distintas. No 

lado esquerdo, no quadrante superior há uma diversidade de animais, com uma pessoa ao 

centro. No quadrante inferior há uma variedade de plantas. Ao centro há uma mandala de 

sementes. No lado direito, no quadrante superior há um lar mobilidado e duas pessoas e no 

quadrante inferior há uma pessoa ao lado de sementes. 

 

Figura 16: Cenário de autoria de Cacto Branco intitulado ‘Respeito’.  

 
     Fonte: a autora (2012). 

 

 

 Comentários de Cacto Branco a respeito do seu cenário: 

A gente tentou resgatar um pouco da diversidade do plantio, como 

exemplo do algodão, caju, frutas, flores. Essa diversidade que a gente 

tem da terra. Mas a gente também quis ressaltar a perda desses valores 



 

 

da terra, que está ocorrendo com pessoas que moram na zona rural e 

estão abandonando suas casas, estão saindo de lá e perdendo valores, 

desacreditando na grande produção que eles podem ter, na grande 

melhoria que eles podem trazer. Estão mudando para a zona urbana, 

que a gente tentou retratar com uma indústria. É tentar resgatar a 

cultura da pessoa rural que mora no meio rural, para que ela consiga 

cada vez mais se sentir valorizada, sabendo que ela pode sim, ter meios 

de ter qualidade de vida e passar para os filhos e para as novas 

gerações. 

  

 Ao analisarmos o cenário de autoria de Cacto Branco, a mandala de sementes com flores 

centralizadas nos remete a Tuan (2012), quando menciona que os seres humanos, 

individualmente ou em grupos, tendem a perceber o mundo com o ‘self’, como o centro. Não 

percebemos uma cisão no cenário como em alguns já apresentados nessa pesquisa, mas ao 

cruzarmos as falas transcritas do seu depoimento, a dicotomia se faz presente na dimensão 

cultural, como tão bem aponta Cacto Branco: a gente também quis ressaltar a perda desses 

valores da terra, que está ocorrendo com pessoas que moram na zona rural e estão 

abandonando suas casas, estão saindo de lá e perdendo valores [...]. Estão mudando para a 

zona urbana, que a gente tentou retratar com uma indústria.  

 Embora as dimensões corporal e imagética não estejam tão enfatizadas no Jogo de 

Areia, as narrativas que surgem ao narrar o cenário podem contribuir para revelar como o 

narrador interpreta as coisas, ou seja, os sentidos das coisas para ele, que neste caso é a 

preocupação com o resgate da cultura da pessoa rural. Nossa geração atual descobre que ela 

pode deixá-la inabitável para as futuras gerações. Dura descoberta que exige aprendizagens 

inéditas, vitais, responsáveis, nas quais múltiplos níveis estão articulados: pessoal-íntimo, 

social-local, regional-territorial, nacional-internacional, planetário, todos fundamentais, 

segundo Pineau (2008a). E Cacto Branco, como graduanda no curso de Pedagogia, tendo o 

olhar voltado para a educação do campo, nos diz: É tentar resgatar a cultura da pessoa 

rural[...], para que ela consiga cada vez mais se sentir valorizada, sabendo que ela pode sim, 

ter meios de ter qualidade de vida e passar para os filhos e para as novas gerações. São os 

saberes freireanos emergindo em sua fala, onde ninguém sabe tudo, assim como ninguém ignora 

tudo, o saber começa com a consciência do saber pouco e é sabendo que sabe pouco, que uma 

pessoa se prepara para saber mais. (FREIRE, P., 2013, p. 57). É o sujeito reflexivo podendo 

analisar os mecanismos simbólicos presentes nas cenas e podendo entender ao que ele reage e 

porque, onde isso o afeta e em que nível.  

 Em seu cenário (Figura17), Mandacarú2 apresentou vários elementos naturais como 

folhas verdes, folhas secas, sementes, pedras coloridas, todos distribuídos de forma harmônica. 



 

 

 

Figura 17: Cenário de autoria de Mancadarú2 intitulado ‘Preservação’.  

 
               Fonte: a autora (2012). 

  

Comentários de Mandacarú2 a respeito do seu cenário: 

 

O que a gente aprendeu até agora no projeto Pedagogia Ecovivencial, 

a gente tá tentano representa mais ou menos a ecovivência da mandala. 

A gente fez a semeadura e usou a cobertura morta que serve tanto pra 

reter a umidade e também como matéria orgânica pra cultura que a 

gente tentou planta. 
 

 Ao observarmos o cenário de Mandacarú2 percebemos a vegetação predominando, mas 

a ausência do homem, vindo de encontro à Tipologia de Meio Ambiente de Sauvé (2005), com 

a categoria de Ambiente natural, que correspondente a concepção de ambiente como natureza 

para ser apreciado e preservado, não estando o homem nele inserido.  

 Em sua fala transcrita, revela a preocupação com o manejo adequado da terra e com a 

‘preservação’, título do seu cenário. Mandacarú2 traz para a caixa de areia a vida pessoal, o 

momento histórico que vive, pois é estudante do curso técnico em Agropecuária e por viver 

num sítio com os pais, vem à procura do saber acadêmico para integrar com o saber popular da 

‘lida com a terra’ e tentar recuperar áreas degradadas, como menciona numa das perguntas do 

questionário que versava sobre a expectativa de continuar vivendo no meio rural. Cabe destacar 

que atualmente Mandacarú2 realizou um de seus sonhos e é aluno de graduação em Ciências 

Agrárias em Areia(PB) no campus II da UFPB. 

 



 

 

3.1.3 Rendendo-se aos encantos da ÁGUA 

 

 Dando continuidade à intervenção pedagógica propusemos novas ecovivências, 

atentando para o outro elemento emergente na fala dos sujeitos, a água. Ao ser intitulada ‘modos 

de ler o ambiente: reconhecendo os corpos hídricos da região – rio Bananeiras no meio urbano’ 

(APÊNDICE B3), veio de encontro ao caráter perceptual apontado na diagnose inicial que será 

descrita na próxima seção. Tínhamos como objetivos possibilitar o encanto e a 

autorreflexividade à formação do sujeito, por meio do elemento água, estimulando sua 

percepção dos corpos hídricos da região e sua co-responsabilidade para com esses, fomentando 

a conscientização para a importância e conservação dos corpos hídricos, através de reflexões 

sobre o uso racional da água. 

 Compareceram 28 participantes, havendo uma redução (10 sujeitos) no grupo em 

função de incompatibilidade de horário disponível para participar do projeto Pedagogia 

Ecovivencial.  Assim, nos deslocamos do Campus, caminhando e observando as margens do 

Rio Bananeiras até a sua porção coberta pelo calçadão na região central da cidade, observando, 

as marcas deixadas na natureza pelo homem, como nos propõe Bachelard (2008a). E entre essas 

marcas a presença de um forte odor, a presença excessiva de algas (eutrofização), além da 

presença de resíduos sólidos (Figura 18A). Sentamos nas proximidades e iniciamos um debate 

focado nestas observações (Figura 18B), reflexões que vinham de encontro à dimensão 

emancipatória de Freire, quando nos indica que é necessário que o indivíduo reflita sobre o 

porquê do fato, sobre suas conexões com outros fatos, no contexto global que se deu 

(FREIRE,P.,  2013, p. 66). Foi interessante que os sujeitos apontarem como responsáveis para 

aquela situação os próprios alunos do campus, direcionando a discussão para os próprios 

alojamentos, mal cuidados e sem destinação adequada dos resíduos gerados.  

 Embora devamos lutar pelas macrossoluções, as quais correspondem aos governos, às 

empresas, às grandes entidades sociais, nossa preocupação imediata era levantar soluções que 

estão ao nosso alcance e que estão fortemente marcadas por ações de sobrevivência e por uma 

qualidade de vida melhor, como argumenta Gutiérrez e Prado (2008). Frente a essas reflexões, 

alguns sujeitos, em especial Mandacarú 1 e Jurema, se propuseram a procurar no campus, junto 

ao setor responsável, a possível reorganização e destinação adequada dos resíduos gerados nos 

alojamentos. Cacto Branco mencionou a necessidade de um trabalho de conscientização dos 

internos. 

 



 

 

Figura 18: Rendendo-se aos encantos da ÁGUA: em A, estudo de meio no canal do Rio 

Bananeiras; em B, momentos de reflexão e de co-responsabilidade no centro da cidade. 

    A              B 

           
Fonte: a autora (2012). 

 

 No encontro seguinte, prosseguimos na reflexividade com o elemento água, por meio 

da ecovivência intitulada ‘Modos de ler o ambiente: reconhecendo os corpos hídricos da região 

– Cachoeira do Roncador no meio rural’, loalizada no município de Borborema (PB), nas 

proximidades de Bananeiras (PB) (APÊNDICE B4). Nossos objetivos para esse momento iam 

além dos esperados na ecovivência anterior, buscávamos também estimular o espírito de equipe 

e de companheirismo, além da autoestima e da perseverança diante das dificuldades 

encontradas na trilha que fariam com vários níveis de dificuldades e obstáculos geográficos 

(Figura 19A). Ao chegarmos à cachoeira, depois de uma hora de caminhada no meio da Mata 

Atlântica37, percebemos o cuidado e a solidariedade entre os sujeitos, além do cansaço e da 

satisfação do desafio vencido, enfim, momentos de entrega, de encantamento. Para alguns 

sonhadores a água é o movimento novo que nos convida à viagem jamais feita (BACHELARD, 

2013, p. 78), e assim foi, para a grande maioria dos sujeitos, o primeiro contato com uma trilha 

contendo trechos bem acidentados em meio a mata densa, o primeiro contato com águas 

aparentemente cristalinas desaguando e criando um belíssimo cenário natural (Figura 19B). 

Essa co-naturalidade micro e macrocósmica torna os elementos potencialmente performativos 

para efetuar uma ecoformação, articulando, conscientemente, o centro do cotidiano aos ritmos 

do mundo (PINEAU, 2008a, p. 49). Depois de prazeroso banho em meio às águas frescas e 

cristalinas, restituindo as chamas ao olhar, como nos aponta Bachelard, (2013), foi o momento 

do círculo de diálogos, da escuta sensível, da autorreflexão. Segundo Freire, P. (2013, p. 51) O 

diálogo é o encontro amoroso entre os homens que, mediatizados pelo mundo, o ‘pronunciam’, 

                                                 
37 Bananeiras (PB) e região estão inseridos no microclima do brejo composto pela Mata Atlântica, tendo o 

agreste e o semiárido ao seu redor. 



 

 

isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanização de todos. Foi o 

momento de anunciar que as águas por hora cristalinas e aparentemente potáveis, onde todos 

se banharam festivamente, era um dos  afluentes do mesmo rio observado no encontro anterior, 

o rio Bananeiras, compondo bacia do rio Taperoá (BARBOSA, et al., 2006). Esses rios 

atravessavam várias cidades sendo impactados negativamente e ao seguir o seu curso montanha 

abaixo, parte desses corpos hídricos transformava-se na cachoeira do Roncador no município 

vizinho, Borborema (PB).    

 Foram momentos de espanto, indignação, curiosidade, encantamento, enfim uma 

mescla de sensações diante da ação da natureza e da reflexão para a visão sistêmica de nossas 

atitudes ambientais, que muitas vezes são locais, mas podem estender-se a outras regiões, outras 

comunidades, apontada por Capra (2011) como sistemas aninhados, redes dentro de redes. 

 

Figura 19: Trilha reflexiva na Cachoeira do Roncador: em A, momentos de companheirismo e 

cuidado na trilha; em B momentos de entrega e encanto com o elemento água. 

   A           B 

  
Fonte: a autora (2012). 

  

   

3.1.4 A subjetividade dos ‘meninos do campo’: sentidos da relação com a ÁGUA 

 

 Após essas duas ecovivências junto aos recursos hídricos da região, aplicou-se o 

segundo Jogo de Areia (KALFF, 1980; WEINRIB, 1993; AMMANN, 2004; SCOZ, 2011) 

intitulado ‘A autorreflexividade e o elemento água por meio do Jogo de Areia’ (APÊNDICE 

D2). Como o grupo havia reduzido em relação aos primeiros encontros, comparecendo agora 

25 participantes (3 sujeitos saíram novamente por incompatibilidade de horário), alguns alunos 

optaram por fazer individualmente e outros o fizeram em duplas. Para nossa análise, novamente 

contemplamos os sujeitos individualmente que permaneceram até o final do projeto Pedagogia 

Ecovivencial. 



 

 

 Nessa perspectiva, além da capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os 

para as questões existenciais, também tínhamos como objetivo estimular a oralidade e 

estabelecer conexões com o outro, consigo mesmo, com os saberes e com o mundo, na produção 

dos sentidos em seus processos de relação com o elemento água. 

Cabe ressaltar que buscávamos também coletar dados avaliativos a respeito das ecovivências 

com o elemento água.  

 Para Ammann (2004, p. 47) o espaço livre a ser construído na caixa de areia é muito 

importante na atual sociedade, na qual as cabeças estão saturadas de conhecimentos, 

informações, barulhos, ansiedades, sentimentos represados. Segundo a autora, é bem 

compreensível que os adultos também se sintam espontaneamente atraídos pela areia intocada, 

onde tudo ainda é possível, principalmente porque podem se dedicar à criação de imagens, 

livres e sem obrigações de resultados.  

 Dessa maneira, nessa segunda experiência com essa metodologia, observamos mais 

harmonia e solidariedade na distribuição dos materiais e a organização junto à mandala 

reflexiva. Estavam mais familiarizados com a dinâmica e menos ansiosos. Na caixa de areia os 

sujeitos criaram cenários simbolizando a questão problematizadora, ‘Qual a importância do 

elemento água para você?’.   

Para análise dos cenários criados, novamente nos apoiamos nos passos propostos por 

Scoz (2011), solicitando apresentação inicialmente do cenário e uma breve descrição do 

mesmo, seguido de sua narrativa que foi transcrita a partir das falas gravadas dos sujeitos e por 

fim, a análise das cenas articuladas com as narrativas dos sujeitos. Cabe lembrar que em alguns 

momentos, eles possibilitavam leituras semelhantes entre si, mas, em outros, contraditórias, 

exigindo manter um olhar e uma escuta que nos permitissem ler nas entrelinhas aquilo que o 

sujeito da pesquisa queria revelar (ou esconder).  

 Eis que seguem os cenários imagéticos e as falas transcritas dos sujeitos dessa pesquisa, 

a começar por Macambira. Em seu cenário (Figura 20), a autora apresenta uma região central 

com a representação de um corpo hídrico contendo animais como peixes, tartarugas, conchas e 

pedras coloridas. No lado esquerdo, no quadrante inferior há vegetação com uma fada ao lado 

de uma pessoa. No quadrante superior há uma vela, animais e vegetação. No lado direito no 

quadrante superior há sementes e flores secas com gravetos, uma pessoa e um cesto contendo 

muitas sementes. No quadrante inferior há uma pessoa. 

 

 

 

 



 

 

Figura 20: Cenário de autoria de Macambira intitulado ‘Esperança’.  

 
          Fonte: a autora (2012). 

 

  

 Comentários de Macambira a respeito do seu cenário: 

 

 

A água é um elemento fundamental para todos os seres vivos, que 

dependem desse elemento para sobreviver, ele é muito importante no 

consumo humano tanto, para beber, cozinhar, lavar, tomar banho em 

resumo sem água seria impossível a sobrevivência dos seres vivos em 

particular o ser humano. De um lado foi representado a vida as plantas, 

os animais e os seres humanos a natureza em perfeitas condições o 

verde das plantas e tudo isso por causa do elemento água; do outro 

lado a devastação, a seca, o sofrimento com a falta de água, e no meio 

o lago representando a água com alguns animais representando a vida, 

a harmonia dos seres com a natureza e a importância do elemento 

água. 

 

 Ao analisarmos o cenário de Macambira, intitulado ‘esperança’, observamos a água na 

centralidade, fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, para a vida, enfim, um elemento 

endógeno, percebido como um componente orgânico do seu próprio corpo, numa relação 

imediata e como bem diz a autora: A água é um elemento fundamental para todos os seres 

vivos, que dependem desse elemento para sobreviver. Também podemos perceber uma visão 

dicotômica, simbolizada com o lado esquerdo preservado, vivo, e o lado direito com a seca e a 

falta desse elemento vital. Essas observações nos remetem a Bachelard (2013, p. 109) quando 

defende que a água tempera os outros elementos. Destruindo a secura, é vencedora do fogo e 

esse poder de ligar substantivamente, se dá pela comunhão de vínculos íntimos para com a 

terra. A dimensão simbólica presente no Jogo de Areia resulta em vivências muito intensas que 



 

 

facilitam a compreensão dos sentidos produzidos pelos sujeitos e, ao mesmo tempo, a leitura 

de suas emoções. Observamos isso na fala de Macambira, quando nos diz: do outro lado a 

devastação, a seca, o sofrimento com a falta de água. Para Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 

10), é a emoção a partir da qual se faz ou se recebe um certo fazer que o transforma numa ou 

outra ação, ou que o qualifica como um comportamento dessa ou daquela classe.  

 No cenário de Jurema (Figura 21), observamos uma divisão central, contendo do lado 

esquerdo elementos como sementes, flores todos secos, um cubo e pedaços de madeira, 

conchinas e no quadrante inferior, uma pessoa. Do lado direito, a areia se apresenta molhada, 

com plantas verdes, apresentando no quadrante superior um cesto com sementes ao lado de um 

chapeu de palha e no quadrante inferior, um recurso hídrico (lago) com um peixe. 

 

Figura 21: Cenário de autoria de Jurema intitulado ‘Preservação’.  

 
         Fonte: a autora (2012). 

 

 

 Comentários de Jurema a respeito do seu cenário: 

 

A água é a vida, o sustentáculo do ser, sem a mesma não existiríamos. 

Somos dependentes de elemento que nos fortalece e faz que sejamos e 

tenhamos a beleza da vida. A água é um elemento vital para os seres 

vivos, como as plantas, os animais e em especial os seres humano, 

sendo muito importante no consumo tanto para beber, cozinhar, lavar, 

tomar banho. Em sumo de um lado foi representada a vida que a água 

expressa, tendo o verde, os animais, plantas entre outros seres vivos, 

mas do outro lado a tristeza, a isolação de valores e predominância da 



 

 

derrota, pela ausência da mesma, tornando o ambiente desértico, 

fraco, pobre, bem simplificado. 

  

 Ao analisarmos reflexivamente o cenário de Jurema, a água novamente aparece como 

elemento essencial para a vida, mas também como elemento divisor, como podemos observar 

tendo do lado esquerdo a representação de uma região seca e no lado direito uma região úmida 

com a presença da água. Fato que se comprova com seu depoimento transcrito: de um lado foi 

representada a vida que a água expressa tendo o verde, os animais, plantas entre outros seres 

vivos, mas do outro lado [...] o ambiente desértico, fraco, pobre, bem simplificado. Sendo um 

símbolo uma parte que tem o poder de sugerir um todo, como lembra Tuan, (2012), um outro 

aspecto que nos chamou a atenção diz respeito à dimensão emocional, quando Jurema faz 

referência à  tristeza, à isolação de valores e predominância da derrota pela ausência da 

mesma.  

 Para que os recursos naturais, os valores, a ideias, ou os símbolos apareçam em nossas 

diferenciações como fatores ou elementos que norteiam o curso de nossa vida, já surgira antes 

– independentemente deles próprios – o emocionar que os tornou possíveis como orientadores 

de nosso viver, segundo Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 11). Ou seja, percebemos em 

Jurema, por meio dessa dimensão, a luta na ‘preservação’, título do seu cenário, que vai muito 

além da vida como condição material, mas a vida contida nos saberes acumulados ao longo das 

gerações em contato com o fazer, com o viver na terra.  

 Jurema nos sinaliza a dimensão emancipatória da educação de acordo com Freire, P. 

(2012a, p. 51) que defende: Enquanto educador progressista não posso reduzir minha prática 

docente ao ensino de puras técnicas ou de puros conteúdos, deixando intocado o exercício da 

compreensão crítica da realidade. O sujeito nos sinaliza para esse caráter, que além de afetivo, 

demonstra estar no mundo não apenas como espectador mas como sujeito consciente e co-

responsável para com o seu meio. Em resposta dada a uma das perguntas do questionário, que 

versava sobre a expectativa de continuar morando no meio rural, relatou que pretende 

permanecer e desenvolver trabalhos na sua comunidade referentes à sustentabilidade na terra.  

 Mandacarú1 em seu cenário (Figura 22), faz uma divisão em cujo lado esquerdo não 

apresenta areia, mas pedaços de plantas (gramínea), no quadrante superior uma flor de algodão 

colorido e no quadrante inferior, duas pessoas. Do lado direito há areia molhada, tendo uma 

pessoa na região central ao lado de uma tartaruga e de plantas. Há sementes vermelhas, conchas 

e pedras coloridas. 

  



 

 

Figura 22: Cenário de autoria de Mandacarú1 intitulado ‘Cuidado’.  

 
            Fonte: a autora (2012). 

 

 Comentários de Mandacarú1 a respeito do seu cenário: 

 

Eu entendo que a água é um elemento da natureza essencial para a 

sobrevivência da humanidade. A água é um dos elementos que não 

pode faltar para o homem, para as plantas e para a natureza. Sem água 

não sobreviveríamos, não existiria vida no planeta. Cabe ainda 

salientar que a economia de água tem sido uma das preocupações da 

humanidade, pois é preciso economizar esse elemento muito rico e 

importante. Pelo jogo de areia eu representei uma ilha, em que existem 

pessoas se divertino à beira da água, com plantações (o verde da 

grama) e animais aquáticos como a tartaruga. Tudo isso formano um 

sistema natural da vida. 

 

  

Ao observarmos reflexivamente o cenário de Mandacarú1, este apresenta-se novamente 

com uma cisão, como um divisor. Na busca dessa simbologia que liga o mundo concreto das 

coisas palpáveis ao mundo da alma espiritual como defende Ammann (2004), percebemos em 

seu depoimento essa separação dos mundos, quando diz eu representei uma ilha, em que 

existem pessoas se divertino à beira da água, com plantações (o verde da grama) e animais 

aquáticos como a tartaruga. Tudo isso formando um sistema natural da vida. A dimensão 

afetiva novamente se faz presente por meio do elemento água nessa fala de Mandacarú1. Essa 

percepção vem de encontro aos devaneios bachelardianos quando nos lembra que a água pura 

é tão valorizada que nada, parece, pode pervertê-la, é uma substância do bem  (BACHELARD, 

2013, p. 147). Uma sensação de alívio diante da situação emergente em que Mandacarú1 e sua 

comunidade enfrentavam, com o longo período de estiagem, realidade emergente da época, na 



 

 

qual a falta desse elemento essencial para a vida era vivenciada em muitas comunidades do 

semiárido. Essas falas subjetivas expressas por meio do Jogo de Areia, podem parecer irrisórias, 

mas são vitais para o sujeito, uma vez que elas o articulam com seu meio ambiente, na 

construção de um si como ator social co-responsável por seu meio, por sua comunidade. 

 Xique-xique1 e Mandacarú2, que juntamente construíram esse cenário (Figura23), 

apresentam uma divisão transversal: a parte superior contendo areia seca e alguns gravetos 

secos, a parte inferior contendo areia molhada, sementes coloridas, folhas verdes e algodão 

colorido no quadrante esquerdo. 

 

Figura 23: Cenário de autoria de Xique-xique1 e Mandacarú2 intitulado ‘Sabedoria’. 

 
         Fonte: a autora (2012). 

  

 Comentários de Xique-xique1 a respeito do seu cenário: 

 

Quis representar na imagem um sitio cortado por um rio onde de um 

lado seu proprietário faz o manejo correto do solo aproveitando os 

elementos disponíveis na natureza como matéria orgânica. Nesse local 

temos uma diversidade de plantas e animais, ou seja, tudo é feito 

baseado na agroecologia e a valorização e o respeito pelo meio 

ambiente. Já a outra margem do rio representamo o sitio de um cidadão 

que não tem o mínimo de compromisso com o meio ambiente. 

Observamo o solo degradado pelo monocultivo, o rio assoreado e o 

solo pobre em nutrientes indicado pela cor esbranquiçada do mesmo. 

A água é um elemento fundamental para a vida. Ela é o regulador da 

vida, pois a vida depende dela. Todo animal e vegetal é formado à base 

de água. 

 



 

 

 Comentários de Mandacarú2 a respeito do seu cenário: 

 

A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com 

todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento 

agrícola e industrial aos valores culturais e religioso na sociedade. 

Deste lado superior da imagem mostra uma área em que está isenta de 

água, onde se torna muito difícil as prática e utilização para a 

irrigação e favorece uma agricultura de qualidade. Esse outro mostra 

as riqueza que a água tem a nos favorecer fazeno com que tenhamo 

uma agricultura de precisão e sucesso onde a água é uma dos 

principais componente para a obtenção de grandes resultados dentro 

do ramo da agricultura. 

 

 Ao analisarmos o cenário de Xique-xique1 e Mandacarú2, a água novamente aparece 

como elemento essencial para a vida, estando em posição central e também como elemento 

divisor,  em destaque considerável por sua vez, diante da proporção destinada à sua  

simbolização no jogo de areia. No depoimento de Xique-xique-1 essa separação acontece por 

conta do manejo inadequado na borda inferior e o manejo adequado na borda superior.  Xique-

xique1 em seu depoimento valoriza o conhecimento quando diz que tudo é feito baseado na 

agroecologia e a valorização e o respeito pelo meio ambiente, fator essencial para a 

sustentabilidade da vida no semiárido. Essa percepção nos remete a Pineau (2008a, p. 52) 

quando defende que habitar não consiste apenas em hábitos mais ou menos reflexos de se alojar; 

habitar exige novas aprendizagens e torna-se uma competência individual e coletiva para 

construir e para aprender. Mandacarú2 chama atenção para a aplicação das técnicas aprendidas 

quando nos fala: deste lado superior da imagem, mostra uma área em que está isenta de água 

onde se torna muito difícil as prática e utilização para a irrigação e favorece uma agricultura 

de qualidade. Demonstra a dialogicidade do homem do campo, em sua relação com o mundo, 

através da sua ação consciente sobre ele, encontrando-se marcado pelos resultados da própria 

ação, como nos lembra Freire, P. (2013, p. 31), daí o cenário ser intitulado ‘sabedoria’, 

denotando-se a valoração desta para com os dois tipos de manejos. 

 Cacto apresenta em seu cenário (Figura 24), uma região central sem areia, com quatro 

conchinhas indicando um recurso hídrico (lago/açude). Do lado esquerdo há pedrinhas 

coloridas, tendo flores no quadrante superior e no quadrante inferior há sementes e uma pessoa 

ao lado de vegetais. No lado direito, no quadrante superior, há sementes, uma galinha, uma 

pessoa e uma flor de algodão colorido. No quadrante inferior há sementes vermelhas, assim 

como folhas verdes, todos dispostos de forma ordenada, lembrando uma plantação. 

  



 

 

Figura 24: Cenário de autoria de Cacto intitulado ‘Esperança’. 

 
         Fonte: a autora (2012). 

 

 Comentários de Cacto a respeito do seu cenário: 

 

 

A água é fonte da vida. Dessa forma, ela é essencial para viver. Ela é 

de fundamental importância para a vida de todas as espécies,e 

sobretudo para o homem, tendo em vista que cerca de 80% de nosso 

organismo é composto por água. No entanto, por maior que seja a 

importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e suas 

nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas. E 

ainda, está havendo um grande desperdício desse recurso natural, no 

seu uso destinado principalmente para as atividades econômicas. Se 

nós que vivemos na cidade, ditos “conhecedores, estudiosos e etc” por 

aquele que é do campo, fazemos o que está sendo feito com esse bem 

natural e com seu uso indevido e sentindo na pele a falta da mesma, 

imagine quem é do campo e vive exclusivamente do que se planta e 

colhe, o que está passando? É preciso haver consciência de que, o mau 

uso desse recurso poderá gerar graves consequências futuras. A vida 

no campo sempre ofereceu menores oportunidades de desenvolvimento 

ao indivíduo, sempre foi muito árdua. E assim, se tem uma imagem da 

vida na cidade bem longe e irreal da imagem romantizada da vida no 

campo. Nestes cenários a disponibilidade do recurso hídrico tornou-se 

um fator importantíssimo e até mesmo competitivo, sendo cada vez mais 

importante saber usar cada gota d'água disponível. A água é um 

recurso natural essencial. 

 

 Ao analisarmos o cenário de Cacto, intitulado ‘esperança’ a água é facilmente percebida 

como elemento central, tendo ao seu entrono, na sua dependência, a diversidade de vida tanto 

animal quanto vegetal. Bachelard (2013, p. 97) nos lembra que em especial a água é o elemento 



 

 

mais favorável para ilustrar os temas da combinação de poderes, ela assimila tantas 

substâncias, traz para si tantas essências. Poderes percebidos no depoimento de Cacto quando 

diz por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e suas 

nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas.  

 Cacto é do meio urbano e demonstra preocupação com a falta desse recurso, diante da 

estiagem que vem se prolongando sobre a região e ainda assim, sendo desperdiçada. Emerge 

também em sua fala a percepção dualista do homem rural e do homem urbano como 

observamos em seu depoimento: Se nós que vivemos na cidade, ditos “conhecedores, 

estudiosos e etc” por aquele que é do campo [...] A vida no campo sempre ofereceu menores 

oportunidades de desenvolvimento ao indivíduo, sempre foi muito árdua. Essa percepção 

dicotômica é analisada por Tuan (2012, p. 156) quando defende que é amplamente aceito que 

o campo seja a antítese da cidade, independente das verdadeiras condições de vida desses dois 

meios ambientes. Ao cruzarmos a simbologia apresentada no cenário com o depoimento de 

Cacto, percebemos por um lado, a visão sistêmica, integradora com a água como elemento 

central. Ao mesmo tempo o sujeito nos fala dessa água como divisora de dois mundos, duas 

culturas, dois modos de se relacionar: o meio rural e o meio urbano.  

Na maioria dos cenários, seja para o elemento terra como para o elemento água, 

novamente a terra é apontada como sustento, como elemento exógeno e a água como vida, 

como elemento endógeno, central, divisor de situações: área próspera, com vida x área 

improdutiva, sem vida. Os saberes, os conhecimentos, por sua vez, emergem como 

fundamentais para o uso adequado e responsável da água.  

 Outro aspecto presente na maioria dos cenários, diz respeito à visão fragmentada, 

dicotômica, vindo de encontro com os depoimentos dos autores, na qual a água está no centro 

dessa dicotomia. Esses achados nos remetem à concepção bancária da educação, que segundo 

Freire, P. (2011a, p. 87),  

 

implica em vários aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens, 

ora explicitados, ora não, em sua prática. Sugere uma dicotomia 

inexistente homens-mundo. Homens no mundo e não com o mundo e 

com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. 

 

 Por outro lado, observamos emergir da subjetividade dos ‘meninos do campo’ por meio 

do Jogo de Areia, a viabilidade da sustentabilidade no campo, tendo como pano de fundo a 

educação, o conhecimento, os saberes. Esses achados nos sinalizaram para a dimensão 

emancipatória da EA, na concepção da educação libertária, oposto da bancária, implicando na 



 

 

negação do homem isolado, abstrato, solto, desligado do mundo, assim como também a 

negação do mundo como uma realidade ausente dos homens (FREIRE, P., 2011a, p. 98). 

 

3.1.5 Rendendo-se aos saberes do campo 

 

 Dentro do desenho da nossa pesquisa, uma outra intervenção pedagógica consistiu na 

ecovivência intitulada ‘Trocando saberes populares e acadêmicos - visita ao sitio Bom Sucesso 

no município de Solânea-PB’, localizado nas proximidades de Bananeiras (PB) (APÊNDICE 

B5). Tínhamos como objetivos a observação da sustentabilidade local e a promoção da troca de 

saberes populares e acadêmicos. Cabe destacar que o conhecimento não se estende do que se 

julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento se constitui nas relações 

homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas 

relações (FREIRE, P., 2013, p. 43). Portanto a escolha desse sítio deu-se em função de ser 

referência na região por se tratar de uma área de assentamentos do INCRA, sem fornecimento 

de energia elétrica. Está localizado numa região chamada Curimataú, que é caracterizada por 

ser transição entre o brejo e a caatinga propriamente dita, uma região com baixo índice 

pluviométrico, característico do semiárido. Essa região, como outras mais do Nordeste 

brasileiro, enfrentava um longo período de estiagem em 2012, que perdurou até 2013, quando 

muitas famílias abandonaram suas terras. (Figura 25).  

 Figura 25: Região de Curimataú em Solânea (PB) em período de estiagem prolongada. 

 
         Fonte: a autora (2012). 



 

 

 Para muitos sonhadores, a raiz é o eixo da profundidade. Ela nos remete a um passado 

longínquo, ao passado de uma raça (BACHELARD, 2003p. 230), passado esse percebido pelos 

sujeitos da pesquisa ao conversarem informalmente com Da Irene, moradora/proprietária 

responsável pelo viveiro, enquanto o marido toma conta dos afazeres domésticos38. 

Os saberes de Da Irene foram herdados da mãe, da avó, ou seja, passados de geração a 

geração, provendo encantamento com a destreza e precisão da sabedoria popular para o cultivo 

e a propagação de mudas (Figura 26A). Os sujeitos também puderam trocar saberes, ensinando 

determinadas técnicas para auxiliar na irrigação local, por meio do uso sustentável de garrafas 

PET (Figura 26B). Mostraram-se solidários, com destaque para Mancadarú 1, ao coletar junto 

ao restaurante universitário do campus, embalagens de plástico (feijão, arroz) para encaminhar 

ao sítio, permitindo reutilizar  como vasos para a propagação de mudas.  

 O nativo tem uma atitude complexa derivada da sua imersão na totalidade de seu meio 

ambiente... somente pode ser expressa com dificuldade e indiretamente por meio do 

comportamento, da tradição local, conhecimento e mito (TUAN, 2012, p. 96). Assim sendo, 

no retorno ao campus, os sujeitos se mostravam encantados com a docilidade e com a resiliência 

de Da. Irene. Sendo o amor o domínio das ações que constituem o outro como um legítimo 

outro na convivência, como defende Maturana (1994), apelidaram-na carinhosamente de 

‘Moranguinho do Nordeste’. Juazeiro mencionou que diante desta ecovivência, tinha agora a 

clareza do tema para o seu trabalho de conclusão de curso (técnica em agropecuária): iria 

desenvolver um projeto paisagístico/educativo para as praças de sua cidade com espécies 

nativas da flora do semiárido. Este relato do sujeito nos sinaliza para a categoria da EA que 

considera o Meio Social e o Cultural inserido ao Ambiente Natural como defende Abílio (2011), 

por meio de um processo de formação-informação e do desenvolvimento da consciência crítica 

sobre as questões ambientais. Ou ainda como trata Gutiérrez e Prado (2008) na dimensão 

sociopolítica da Ecopedagogia, se materializando à medida em que grupos específicos e seus 

interesses diversos agem na sociedade, ao estar empenhado na direção da sua própria vida, no 

seu cotidiano, adquirindo poder político. Dai ser a categoria por nós almejada num processo de 

formação em EA que se intitula emancipatória. 

 

 

 

                                                 
38 Esse fato nos chamou a atenção em função da troca de papéis ditos de gênero, ser incomum nas regiões 

interioranas e mais tradicionais (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997). 



 

 

Figura 26: Visita ao Sítio Bom Sucesso: em A o encantamento dos sujeitos da pesquisa com a 

diversidade e o colorido do viveiro de mudas; em B a confecção de um irrigador/gotejador feito 

de garrafa PET. 

              A                        B 

   
Fonte: a autora (2012). 

  

Dando sequência e aproveitando a sensibilização gerada na visita ao Sítio Bom Sucesso, 

propusemos outra ecovivência intitulada ‘As belezas do semiárido: transplante e propagação de 

mudas de espécies de plantas ornamentais suculentas e cactáceas’ (APÊNDICE B6). Nossos 

objetivos eram estimular a percepção dos sujeitos para as espécies nativas ornamentais do 

semiárido e a sua co-responsabilidade para com estas, além de instrumentaliza-los para o 

transplante e propagação de mudas de espécies ornamentais do semiárido. Para tal contamos 

com os conhecimentos técnicos da professora Dra Jussara, que gentilmente nos acompanhava 

em cada atividade ecovivencial (Figura 27A).  

 Para viver, o homem deve ver algum valor em seu mundo e para o agricultor não é 

exceção. A natureza produz sensações deleitáveis. Assim o trabalhador rural não emoldura a 

natureza em lindos quadros, mas pode estar profundamente consciente da sua beleza, como 

nos adverte Tuan (2012, p. 141). Comparecerem 18 participantes39, se mostrando motivados e 

interagindo de “corpo e alma” na ecovivência, (Figura 27B), reforçando os ensinamentos de 

Maturana (2001), quando defende que o ser e o conhecer são inseparáveis no processo de 

constituição do sujeito e somente são possíveis na ação emocionada no presente. 

 A estiagem persistia cada vez mais severa e sem previsão para cessar sobre a região 

Nordeste, castigando cada vez mais todos que tentavam resistir diante da falta de água, fosse 

para a agricultura e pecuária de subsistência, fosse para a população, tendo reflexos com a falta 

                                                 
39 Segundo os relatos, 07 sujeitos haviam desistido em função longo período de paralização (greve) na maioria das 

Universidades Federais, necessitando de um novo calendário acadêmico e um novo horário das disciplinas, ficando 

incompatível com o horário do projeto Pedagogia Ecovivencial 

. 



 

 

de água inclusive no campo da pesquisa. Resolvemos dessa forma, adentrar nas trilhas da mata 

que circundam o campus para a ecovivência intitulada ‘Meu amigo, meu guia - trilha reflexiva’ 

(APÊNDICE B7).  A maioria das pessoas durante sua vida faz pouco uso de seus poderes 

perceptivos. A cultura e o meio ambiente determinam em grande parte quais os sentidos são 

privilegiados[...] dá-se à visão em detrimento dos outros sentidos (TUAN, 2012, p. 337).  

  

Figura 27: Transplante e propagação de mudas de espécies ornamentais do semiárido: em A, 

Professora Jussara explicando as técnicas; em B, momento de cuidado e alegria ao transportar 

as mudas para o viveiro do campus. 

               A                     B 

  
Fonte: a autora (2012). 

 

  Dialogando com o autor e com a realidade local diante da forte estiagem, 

tínhamos como objetivos possibilitar a vivencia nos ambientes por meio dos outros sentidos e 

sem a visão, pois diante do ritmo urbano acelerado, estamos perdendo o envolvimento suave e 

inconsciente com o mundo físico, aquele que prevaleceu no passado, quando o ritmo de vida 

era mais lento e do qual as crianças ainda desfrutavam (TUAN, 2012, p. 140). Procuramos 

dessa maneira também estimular o espírito de equipe e de companheirismo, além de 

desenvolver a autoestima e a perseverança diante das dificuldades que estavam enfrentando, 

seja nas suas vidas enquanto moradores do semiárido, com seus longos períodos de estiagem, 

seja no campus, enquanto alunos em regime de internato,  onde estudavam e vivenciavam outros 

enfrentamentos. 

 Depois de um bom trecho de mata adentro, em local seguro, os sujeitos foram 

organizados em duplas, na qual um dos membros teria os olhos vendados e o outro seria seu 

guia, trocando depois de alguns metros de caminhada (Figura 28A). Esses momentos nos 

remeteram a Pineau (2008a, p. 53) quando defende que aprender a habitar a Terra passa, 



 

 

necessariamente, por aprender a habitar seu corpo, ligando-o a outros corpos, terrestres e.... 

celestes.  

 Ao finalizar a trilha reflexiva, já fora da mata, foi o momento do círculo de diálogos, da 

escuta sensível, da autorreflexão (Figura 28B).  

   

Figura 28: Trilha reflexiva ‘meu-amigo, meu guia’: em A, com momentos de cuidado e 

redescoberta pelos sujeitos; em B autorreflexão ao final da ecovivência. 

    A            B 

  
Fonte: a autora (2012). 

 

 Na pecepção de que a visão é a imagem da ciência moderna, os olhos por sua vez obtêm 

informações muito mais preciosas e detalhadas sobre o meio ambiente do que os ouvidos, mas 

geralmente somos mais sensibilizados pelo que ouvimos do que pelo que vemos (TUAN, 2012, 

p. 25) e assim foi. O solo encontrava-se muito seco e ao caminharmos no substrato ressequido, 

provocava um som que era acentuado ao ter os olhos vendados, causando a sensação de 

estranheza, de redescoberta, segundo reflexão de Juazeiro. Cacto comentou que nunca havia 

escutado os próprios passos e segundo Coroa-de-frade, agora entendia o que seu pai sentia 

diante da deficiência visual causado por glaucoma há alguns anos. Xique-xique2, ofertou para  

‘sua amiga, sua guia’ Cacto,  uma flor coletada no caminho, em sinal de gratidão ao cuidado 

empreendido40. Mandacarú2 comentou sobre a falta de água, também observada na mata com 

vegetação ressequida, novamente emergindo a situação latente da seca prolongada. Portanto, 

nos apoiamos na dimensão emancipatória de Freire quando defende que  

 

A afirmação ideológica segundo a qual ‘as coisas são assim porque não 

podem ser de outra maneira’, é no fundo, um dos muitos instrumentos 

de luta dos dominantes com que tentam inibir ou abortar na raiz a 

resistência necessária dos dominados. Quanto mais ‘anestesiados 

                                                 
40 Para a trilha os sujeitos foram orientados que não deveriam  tirar  nada do local, a não ser fotos. Assim, o sujeito 

apanhou uma flor já desidratada, mas em bom estado de conservação para ofertar a sua guia. 



 

 

historicamente’, quanto mais fatalistamente imersos na realidade 

impossível de ser ‘tocada’, imagine-se transformada, tanto menos 

futuro temos. (FREIRE, P., 2012a, p. 134). 

 

 Lançamos uma provocação, aproveitando o momento: o que fazer? Cruzar os braços? 

Ou agir, mudar, transformar a realidade?  Assim, surgiu como proposta dos sujeitos o plantio 

de árvores a começar pelo campus, pela trilha, se estendendo para suas comunidades. Eram os 

indícios, ainda tímidos, de uma EA emancipatória, transformadora e com clareza política, para 

também promover a compreensão coletiva das responsabilidades dos cidadãos, criando novas 

formas de ser e de estar no planeta, impregnando de sentido as práticas, os atos cotidianos, 

como sustentam Gutiérrez e Prado (2008). 

 Nos dois encontros seguintes compareceram 13 participantes41, contemplando a 

necessidade emergente e a sugestão levantada pelos sujeitos, realizamos as ecovivências 

intituladas ‘Semeando e Plantando sonhos com o Ipê- amarelo’ (APÊNDICES B8 e B9), 

objetivando estimular a percepção das áreas verdes da região e a sua co-responsabilidade para 

com esta, além de fomentar a conscientização para a importância e conservação das áreas verdes 

com espécies nativas. Cabe ressaltar que escolhemos o Ipê-amarelo em função de haver uma 

árvore florida na região frontal do campus, promovendo magia e encantamento no pátio, 

coincidindo com o fato de ser uma espécie nativa da Mata Atlântica, além de termos sementes 

saudáveis prontas para serem semeadas e mudas no viveiro do campus em estágio de transplante 

final (Figura 29). 

 Iniciamos a atividade com uma sensibilização, refletindo sobre a importância da 

cobertura vegetal, principalmente de espécies nativas, tendo o auxílio técnico da professora Dra 

Jussara para o plantio das sementes de Ipê-amarelo de modo adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Outra redução no número de sujeitos em função longo período de paralização (greve) e os novos horários das 

disciplinas, sendo incompatível com o horário do projeto Pedagogia Ecovivencial 



 

 

Figura 29: Sujeitos da pesquisa ‘sonhando com o Ipê-amarelo’ no pátio frontal do campus 

locus da pesquisa.   

 
            Fonte: a autora (2012). 

  

 Cabe relatar que antes do plantio propriamente dito, solicitamos a cada um dos sujeitos 

a mentalização, por alguns segundos, de um sonho a ser plantado por meio daquelas sementes. 

E quando amamos uma realidade com toda a nossa alma, é porque essa realidade já é uma 

alma (BACHELARD 2013, p. 120), dessa maneira prontamente todos aderiram e com todo 

cuidado e carinho o fizeram: plantaram sonhos (Figura 30A).   

 No encontro seguinte promovemos o plantio de várias mudas nativas, inclusive da 

árvore Ipê-amarelo ao longo das trilhas da mata, que continham pequenas clareiras, frutos de 

desmatamento crescente em toda a região, assim como em algumas áreas do campus. Os 



 

 

sujeitos da pesquisa se mostravam solidários, companheiros nas várias etapas dessa atividade, 

se comprometendo a visitar as mudas e regar semanalmente durante o período de estiagem em 

que nos encontrávamos (Figura 30B).  Destaque para Mandacarú2, relatando que gostaria que 

seus filhos futuramente ao estudarem também nesse campus, observassem as árvores plantadas 

pelo pai, frondosas e frutíferas, nos remetendo a novamente a Tuan ao afirmar que  

 

Para viver, o homem deve ver algum valor em seu mundo. O agricultor 

não é exceção. Sua vida está atrelada aos ciclos da natureza; está 

enraizada no nascimento, crescimento e morte das coisas vivas; apesar 

de dura, ostenta uma seriedade que poucas outras ocupações podem 

igualar. (TUAN, 2012, p. 142) 

  

 

Figura 30: Semeando e Plantando sonhos com o Ipê- amarelo’: em A, momento de 

mentalização dos ‘sonhos’ a serem semeados; em B, os ‘sonhos’ sendo plantados por meio de 

mudas de plantas nativas.    

   A                         B  

     
Fonte: a autora (2012). 

 

 

3.2 Materializando a Pedagogia Ecovivencial 

 

 Como já mencionamos anteriormente, nossa pesquisa caracterizou-se como um estudo 

de intervenção pedagógica. Teve inicialmente uma etapa de diagnose, por meio de um 

questionário chamado de pré-teste. Na sequência, diante dos dados obtidos na diagnose inicial, 

partimos para as intervenções pedagógicas por meio das nove ecovivências, sendo o Jogo de 

Areia aplicado de forma intercalada para avaliar esse percurso. Para convalidar a nossa 

estratégia pedagógica de EA Emancipatória, a Pedagogia Ecovivencial, reaplicamos o 

questionário agora chamado de pós-teste em caráter de diagnose final e um último Jogo de 

Areia, avaliando todo o percurso. 



 

 

Para melhor demonstrar os dados coletados nas diagnoses inicial e final, nesta seção 

resolvemos apresentá-los em paralelo e de forma esquemática valendo-nos de quadros e 

gráficos, objetivando comparar aspectos conceituais, relacionais além da percepção ambiental 

dos sujeitos e as possíveis mudanças decorrentes das ecovivências e dos Jogos de Areia, 

facilitando a nossa interpretação e análise. Portanto, esta seção está organizada em quatro sub-

seções, sendo que cada uma agrupa um conjunto de questões específicas. Para cada conjunto 

há um aspecto da investigação, a saber: caráter conceitual, caráter relacional, caráter afetivo e 

caráter perceptual. Iniciamos com as questões conceituais, pelas análises de temas mais 

genéricos, no diálogo dos autores de referência com esta empiria, num cruzamento 

interpretativo desta com as ideias-chave daqueles autores. As perguntas iniciais do questionário 

de diagnose incial (pré-teste) versavam sobre natureza e ecologia, meio ambiente e educação 

ambiental. 

 Em seguida, na segunda sub-seção discorremos sobre as questões relacionais, que 

remetem os sujeitos a apreciações valorativas do seu relacionamento com os elementos do seu 

ambiente como a terra e a água, segundo Bachelard (2001; 2003; 2008a; 2008b; 2013) e Pineau 

(2004; 2008a; 2008b, 2010, 2012). Cabe destacar que os elementos fogo e ar não receberam 

análises, tendo em vista não terem sido representativos nas falas dos sujeitos. Por esta mesma 

razão, não foram realizados Jogos de Areia com estes elementos. 

 O 3º. Bloco de questões do questionário diz respeito à afetividade dos sujeitos com o 

seu entorno e sua identificação com eles, e discorremos sobre elas na sub-seção terceira. Já a 

quarta sub-seção versa sobre o 4º. conjunto de questões, explorando as percepções dos sujeitos 

e sua auto-percepção enquanto integrantes e impactantes do seu meio. 

 

3.2.1 Ideias e Conceitos sobre Natureza, Ambiente, Educação Ambiental e Ecologia 

 

 Buscando investigar os conhecimentos dos sujeitos, nesta seção apresentaremos seus 

conceitos de Natureza, Meio Ambiente, Ecologia e  Educação Ambiental, por entendermos, 

diante da nossa experiência profissional, haver uma grande confusão conceitual e concepções 

alternativas42 (SANTOS, M. E. V. M., 1998) entre os estudantes de forma geral. 

 

 

                                                 
42 Os dois grandes teóricos Piaget e Ausubel, segundo Santos, M. E. V. M. (1998), são considerados precursores 

do Movimento das Concepções Alternativas (MCA). 
 



 

 

3.2.1.1 Ideias e Conceitos de Natureza 

 

 A interpretação de ‘natureza’ foi desenvolvida com base em Tamaio (2002), pela 

pertinência deste autor ao tema: 

 

A natureza é um conceito categorizado por seres humanos, portanto, 

fundamentalmente político. As suas concepções são variadas e estão 

intimamente relacionadas com o período histórico e a correlação de 

forças políticas das classes sociais determinadas historicamente 

(TAMAIO, 2002, p. 37). 

 

 Adotando, portanto, as categorias de Natureza de Tamaio (2002), desenvolvemos um 

trabalho de identificação destas, ao longo das falas dos sujeitos, confirmando-as, como 

podemos observar no Quadro II – Diagnose Inicial. 

 A categoria naturalista, mais evidente nas falas dos sujeitos da pesquisa se refere a 

tudo que não sofreu ação de transformação pelo homem, como as matas e os animais. 

Percebemos nitidamente durante nossa pesquisa a tendência dos seres humanos em segmentar 

os ‘continuuns’ da natureza, como nos aponta Tuan, (2012, p. 33).  Em concordância com o 

autor, o termo natureza foi o que mais perdeu significado no uso popular. Na medida em que o 

termo adquiriu o significado de physis dos gregos pré-socráticos, designava a totalidade ou o 

todo. Já na Idade Média, a natureza dos eruditos e poetas sofreu uma constrição para não mais 

significar o todo, mas simplesmente a mutabilidade das regiões sublunares. Nos últimos séculos, 

o termo natureza tem perdido mais terreno. Hoje em dia, falar da natureza é falar do campo e 

do selvagem. (TUAN, 2012, p. 187). 

 Com menor frequência que a anterior, emergiu das falas dos sujeitos, a categoria 

socioambiental. Essa por sua vez desenvolve uma abordagem histórico-cultural, reintegrando 

o homem à natureza e, muitas vezes, o homem surgindo como responsável pela degradação 

ambiental (TAMAIO 2002). Já a categoria romântica, que para Tamaio (2002, p. 43) 

corresponde a uma visão ‘dualística’ (homem x natureza), enfim, sempre harmônica, 

enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza estética, algo belo e ético. Como podemos 

perceber, o sentimento é romântico no sentido de que nada tem a ver com qualquer compreensão 

real da natureza, como nos aponta Tuan (2012). Uma quarta categoria que emergiu é a 

utilitarista, que também é considerada para a o autor como ‘dualística’, interpretada como 

fornecedora de vida e de recursos ao homem, (TAMAIO, 2002, p. 44) configura-se numa 

leitura antropocêntrica. Por  fim, a categoria generalizante também se fez presente em nossa 



 

 

pesquisa. Segundo Tamaio (2002) essa categoria se apresenta de forma muito ampla, evasiva, 

vaga e abstrata, pois tudo é natureza.   

 Depois das intervenções pedagógicas por meio das ecovivências e dos jogos de areia 

reaplicamos o questionário objetivando na diagnose final avaliar se havia mudanças. Para tal, 

adotamos as mesmas categorias da fase de diagnose inicial para Natureza, ou seja, com base 

em TAMAIO (2002) desenvolvemos um trabalho de identificação destas, ao longo das falas 

dos sujeitos, confirmando-as como pode ser observado no Quadro II – Diagnose Final. 

 A categoria naturalista permaneceu como a mais evidente nas falas dos sujeitos da 

pesquisa, se referindo a tudo que não sofreu ação de transformação pelo homem, como as matas 

e os bichos. Com menor frequência que a anterior, a categoria romântica de Tamaio (2002, p. 

43) se manteve como na diagnose inicial e  a categoria utilitarista de Tamaio (2002) não se fez 

presente nos sinalizaram como indicativos de crescimento no caráter conceitual dos sujeitos. A 

categoria socioambiental era a mais esperada em nossa pesquisa por seu caráter emancipatório. 

Vem ao encontro dos saberes freireanos quando aponta que a educabilidade humana se alicerça 

na finitude de que nos tornemos conscientes e para que a finitude, que implica ‘processo’, 

reclame ‘educação’, é preciso que o ser nela envolvido se torne dela consciente (FREIRE, P., 

2012a, p. 124). Essa visão de natureza emergiu apenas na fala do sujeito Palma. É possível que 

essa percepção de homem dissociado do ambiente natural seja fruto de uma concepção 

‘assistencialista’ da educação que ‘anestesia’ os educandos e os deixa, por isso mesmo, a-

críticos e ingênuos diante do mundo, como critica (FREIRE,P.,  2013, p. 111).  



 

 

Quadro II: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Natureza.  

 

Diagnose Inicial 

 

 

Diagnose Final 

  

-Naturalista:  

Ipê-amarelo – é o ar, a terra, a água; 

Macambira – é o habitat natural dos seres vivos; 

Mandacaru 1 – é a biodiverisidade, plantas, animais, mananciais; 

Mandacarú 2 – é o ecossistema rico com fauna, flora; 

Juazeiro – é a junção de rios, árvores, animais selvagens e livres do cativeiro; 

Jurema – é o local dos recursos naturais; 

Xique-xique 2 – são as árvores, mananciais, rios; 

Girassol – é todo ser vivo; 

 

- Socioambiental:  

Cacto - tudo que nos cerca, flora, fauna, “eu”, integralizados no universo; 

Ipê-amarelo, quando afirma que é o meio ambiente onde vivemos; 

 

- Romântica:  

Coroa de Frade - meio harmônico onde todos os ciclos tem valor, onde todos 

se completam, local de harmonia; 

 

- Utilitarista:  

Jurema: é o meio que podemos preservar, local onde estão os animais, local 

dos recursos naturais; 

 

- Generalizante: 

Xique-xique1 - são os elementos 

 

- Naturalista: 

Ipê-amarelo: É tudo que tem vida, do maior ao menor; 

Macambira: É o mundo natural, onde vive a diversidade  de seres vivos; 

Jurema: É o ambiente onde se tem a fauna, a flora; é todo contexto de 

vivência; 

Mandacaru1: É um espaço vegetal ou animal, onde habitam os seres vivos; 

Juazeiro: É todo conjunto onde estão as árvores, rios, animais, solo; 

Xique-xique1: É o conjunto de elementos disponíveis no meio ambiente, 

animais, plantas, solo; 

Coroa-de-frade: É tudo que nos rodeia, tais como animais, florestas; 

Cacto: É todo esse universo de riquezas naturais/físicas que nos envolvem, 

inclusive a nossa vida num sentido mais amplo; 

Girassol: É tudo em nossa volta: plantas, terra, água, animais racionais e 

irracionais; 

Mandacarú 2: É um ecossistema natural, onde estão situados plantas, 

animais, elementos essenciais que compõem a natureza; 

 

- Socioambiental: 

Palma: ambiente pelo qual está sendo degradado pelo homem, porém é 

algo belo, que por sua vez, faz bem ao mundo e sem ela não vivemos bem. 

 

- Romântica:  

Mandacarú1: É um lugar belo, puro e natural; 

Xique-xique2: É o lugar de paz que eu me sinto bem; 

Fonte: a autora (2014).



 

 

3.2.1.2 Ideias e Conceitos de Meio Ambiente 

 

 Prosseguindo na sequência do Questionário de diagnose inicial (pré-teste), 

apresentou-se a questão do meio ambiente, que analisamos a partir da Tipologia de Sauvé 

(2005) e suas concepções a respeito. Esta autora, portanto, foi a referência para nossas 

interpretações diante das falas transcritas dos sujeitos sobre meio ambiente, considerando 

o valor desta autora nesta temática do meio ambiente. Observamos que os sujeitos 

evidenciam a pertinência da classificação de Sauvé (2005) com relação ao meio ambiente, 

nas categorias que emergiram, como pode ser observado no Quadro III – Diagnose 

Inicial. 

 A primeira tendência, Ambiente natural, correspondente à concepção de  

ambiente como natureza, pois a ele se refere como algo para ser apreciado e preservado, 

não estando o homem nele inserido. Esses achados vêm de encontro também à categoria 

naturalista de Tamaio (2002), com o homem não estando integrado. Uma possível 

explicação para essa visão de homem separado do seu meio, segundo Tuan (2012, p. 338) 

está no fato de que um grupo expressando e reforçando os padrões culturais da 

sociedade, afeta fortemente a percepção, a atitude e o valor que seus membros atribuem 

ao meio ambiente. 

 A segunda tendência emergente, Local para viver, corresponde à categoria de 

Sauvé (2005) local para viver. A terceira tendência que emergiu das falas transcritas dos 

sujeitos da pesquisa diz respeito ao meio ambiente como Recurso, que também  

correspondeu à tipologia de Sauvé (2005).  Constatamos que se repete a mesma 

tendência conceitual com relação à natureza, na categoria utilitarista de Tamaio (2002). 

 Ao reaplicarmos o questionário objetivando avaliar possíveis mudanças obtidas 

depois das ecovivências e dos jogos de areia, adotamos as mesmas categorias da fase de 

diagnose inicial para Meio Ambiente, à luz da Tipologia de Sauvé (2005) e suas 

concepções a respeito. Desenvolvemos um trabalho de identificação destas, ao longo das 

falas dos sujeitos, confirmando-as, como pode ser observado no Quadro III – Diagnose 

Final. 

 Observamos que, nas suas falas, os sujeitos novamente evidenciam a pertinência 

da classificação de Sauvé (2005) com relação ao meio ambiente, nas categorias que 

emergiram. A primeira tendência, Local para viver, corresponde à mesma categoria de 

Sauvé (2005). 

 Na sequência aparecem três tendências em igual frequência tais como:  



 

 

– Local para viver em harmonia com os demais seres – que corresponde à categoria de 

Sauvé (2005) biosfera. 

– Ambiente natural – que correspondente à concepção de ambiente como natureza, pois 

a ele se refere  como algo para ser apreciado e preservado, não estando o homem nele 

inserido. 

– Intervenção humana – que correspondente à concepção de ambiente de Sauvé (2005) 

problema, tendo ênfase na poluição, deterioração e ameaças.  

 Ao traçarmos uma comparação com a diagnose inicial (pré-teste), observamos que 

houve uma diminuição na frequência da categoria meio ambiente como natureza, no qual 

a resposta ao meio ambiente acaba sendo basicamente estético como nos aponta Tuan 

(2012). Percebemos um aumento na frequência da categoria local para viver, além de 

emergirem como novidades as categorias biosfera e problema. Essas mudanças 

observadas, reforçam os saberes freireanos: quando vivemos a autenticidade exigida pela 

prática de ensinar-aprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política, 

ideoló 

gica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos 

dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, P.,  2011b, p. 26).  

 Estas mudanças do pós-teste, em relação ao pré-teste, nos sinalizaram como 

indicativos de crescimento no caráter conceitual dos sujeitos, visto que já não percebem, 

na sua maioria, o meio ambiente como algo isolado e sem a presença do homem, mas sim 

como seu ambiente de vida, juntamente com outros seres e que por sua vez podem gerar 

impactos. 

 



 

 

Quadro III: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Meio Ambiente.  

 

Diagnose Inicial 

 

Diagnose Final 

 

- Natureza: 

Macambira: é o meio de contato com animais, plantas, recursos 

naturais;  

Mandacarú 1:  é tudo da natureza;  

Palma: é o local cultivado, sem poluição, sem degradação, bem 

conservado pelo homem; 

 Cacto: é o espaço integralizador de diferentes riquezas 

naturais; 

Girassol: é a natureza;  

 

- Local para viver:  
Ipê-Amarelo: local de moradia;  

Xique-xique 2: meio em que vivemos;  

Coroa-de-frade: meio em que vivemos; 

Cacto Branco: tudo que está ao nosso redor, lugar sujeito à 

mudanças, que merece ser respeitado para não ser agredido; 

 

- Recurso:  

Ipê-amarelo: local de plantação;  

Jurema: local dos seres vivo;  

Coroa-de-frade: meio onde animais e plantas vivem;  

Mandacarú 2: lugar onde existem várias comunidades de 

animais, plantas, microorganismos.  

 

- Local para viver: 

Macambira: É o local que abriga todos os seres vivos e não vivos; 

Mandacarú 1: É todo espaço que é ocupado pelos animais (inclusive o homem), 

plantas, árvores, rios, pássaros.  

Juazeiro: É o lugar onde vivemos em relação à natureza. 

Xique-xique2: É o meio que vivemos; 

Cacto: É o meio/espaço de diversificação sobrevivência e reprodução de espécies; 

Girassol: É o meio em que vivemos; 

Mandacarú2: É o meio em que nos envolvemos de maneira organizada e correta. 

 

- Natureza:  

Ipê-amarelo: tudo que tem vida própria; 

Jurema: é o grupo de animais e vegetais em conjunto com a natureza na perfeita 

harmonia quando não tem a presença do homem modificando-a. 

 

- Biosfera: 
 Xique-Xique1 - é o meio em que vivemos em harmonia com plantas, animais, água 

entre outros e condições climáticas; 

Cacto Branco -  tudo que existe no meio humano e não causa desequilíbrio e nem 

atrapalha.  

 

- Problema:  

Palma: é um lugar que para continuar bonito, precisa ser bem cuidado, não se jogando 

lixo nas praças, nos rios, nas ruas, porém acabam fazendo o nosso mundo pior e em 

Macambira quando relata que é um sistema natural mas que tem interveção humana.  

Fonte: a autora (2014).



 

 

3.2.1.3 Ideias e Conceitos de Ecologia 

 

 O termo Ecologia foi definido pela primeira vez em 1869 por Ernest Haeckel 

como sendo o estudo científico das interações entre os organismos e seu ambiente. Quase 

um século depois C. J. Krebs, em 1972, definiu a Ecologia como o estudo científico das 

interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos. Mesmo que a 

palavra ambiente não esteja inserida nesta definição, a ideia faz parte das interações, já 

que do ponto de vista ecológico, o ambiente consiste nas influências externas exercidas 

sobre o organismo, seja por fatores abióticos ou bióticos. Segundo M. Begon e 

colaboradores (2007), uma definição atual de Ecologia remete ao estudo científico da 

distribuição e abundância dos organismos e das interações que determinam a distribuição 

e abundância. 

 Em nossa pesquisa a questão sobre Ecologia foi analisada segundo a perspectiva 

de Bardin (2011), ou seja, não lançamos mão dos autores de referência e de suas 

categorias para aplica-las às falas, mas fizemos a leitura flutuante das transcrições para 

captar categorias genuínas dos sujeitos. Esta opção pelo modelo analítico de Bardin foi 

feita com o intuito de contemplar as classificações espontâneas dos sujeitos em relação a 

este tema, considerando que o mesmo se sobrepõe a outros que são tomados como 

sinônimos, oriundos dos teóricos e de seus estudos. Esta quantidade de discursos 

acadêmico-científicos sobre Ecologia provoca uma sobreposição de conceitos circulantes 

que se fundem e se mesclam no senso comum, no cotidiano das pessoas. Pela nossa 

experiência como docente e também pela nossa leitura de estudos e pesquisas da área, 

partimos do pressuposto que a melhor análise seria aquela que focasse nas construções 

espontâneas dos sujeitos, como segue no Quadro III. 

 Verificamos que emerge uma temática que denominamos de atomística. A visão 

atomística é aquela que se refere aos componentes da natureza, como se fosse possível 

compreendê-los sem referências ao meio social e às suas dinâmicas. Vem de encontro a 

Tuan (2012, p. 28) quando afirma que na sociedade moderna, o homem tem que confiar 

mais e mais na visão, pois para ele o espaço é limitado e estático, um quadro ou matriz 

para os objetos.  

 Percebemos que a temática atomística se subdivide em duas, sendo uma mais 

focada na dimensão estrutural, nos elementos constituintes do todo, que nomeamos de 

estrutural; já a outra, a percebemos mais focada nas relações entre estes elementos, razão 

pela qual a nomeamos de funcional. Ambos os termos, estrutural e funcional, os tomamos 



 

 

da Psicologia Clássica, sobre os quais consideramos pertinente tecer alguns comentários, 

a fim de melhor situar-nos em relação ao que se pretendeu ao adota-los aqui. A Escola 

estrutural, como ciência da mente, estava focada no elementismo, ou seja, nos seus 

elementos constitutivos: afeições, sensações, imagens, sentimentos. Já a Escola 

Funcional, em oposição à Estrutural, focava no estudo da vida psíquica ou das operações 

mentais. Em resumo o estruturalismo estudou o conteúdo da consciência decompondo-o 

em seus elementos, ou seja, ‘o quê’ e o funcionalismo estudou as operações mentais na 

dinâmica relacional dos elementos, ou seja, ‘o para que’. (FREIRE, I. R., 1997). 

 Ao analisarmos o Quadro IV – Diagnose Inicial, várias são as falas transcritas 

dos sujeitos da pesquisa que indicam a visão atomista estrutural e a visão atomista 

funcional. Como podemos observar, os sujeitos não percebem a realidade como 

totalidade, na qual se encontram, apenas as partes do processo de interação. E essa 

percepção parcializada da realidade, segundo Freire, P. (2013, p. 40), rouba ao homem a 

possibilidade de uma ação autêntica sobre ela.  

  Ao reaplicamos o questionário na diagnose final, para avaliar se há mudanças 

depois das ecovivências e dos jogos de areia. Cabe relembrar que quanto à questão sobre 

Ecologia, adotamos as mesmas categorias da fase de diagnose inicial para Ecologia, 

analisadas segundo a perspectiva de Bardin (2011). Desenvolvemos um trabalho de 

identificação destas, ao longo das falas dos sujeitos, confirmando-as como pode ser 

observado no Quadro IV – Diagnose Final. 

 Em nossa análise, verificamos que novamente emergiu a visão atomística, se 

referindo aos componentes da natureza, como se fosse possível compreendê-los sem 

referências ao meio social e às suas dinâmicas. Percebemos que a temática atomista 

permaneceu se subdividindo em duas, sendo uma mais focada na dimensão estrutural, nos 

elementos constituintes do todo, que chamamos de estrutural; já a outra, a percebemos 

mais focada nas relações entre estes elementos, razão pela qual a nomeamos de funcional. 

Cabe relembrar que ambos os termos, estrutural e funcional, os tomamos da Psicologia 

Clássica. Como novidade, após as intervenções, emergiu uma visão integradora dos 

componentes da natureza, dos seres vivos situados no meio social e suas dinâmicas que 

nominamos de visão sistêmica, tendo como base Capra (2012) ao conceber o mundo 

como um todo integrado e não como na visão atomista, uma coleção de partes dissociadas. 



 

 

Quadro IV: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Ecologia.  

 

Diagnose Inicial 

 

Diagnose Final 

 

- Visão atomista - estrutural: 

Macambira: é o estudo da natureza e do habitat natural;  

Jurema: é o estudo do meio, da natureza, está relacionado à vida;  

Xique-xique1: é o conjunto de elementos que compõem a flora, fauna, 

ciência que estudo o conjunto;  

Coroa-de frade: é o estudo ou ciência da ‘casa’, do meio, do nosso 

ambiente;  

Cacto Branco: é o estudo dos ecossistemas, de tudo que os formam;  

Cacto: é o sistema que envolve a fauna e flora; 

 Girassol: é o meio ambiente; 

- Visão atomista - funcional: 

Ipê-Amarelo: é o estudo para salvar o planeta, a natureza, o ambiente;  

Mandacarú 1: é a ciência que estuda a natureza, ensina métodos 

sustentáveis;  

Juazeiro: é a ciência que estuda a natureza e sua preservação;  

Coroa-de-frade: é a ciência que estuda como podemos preservar o que 

nos rodeia e Mandacarú 2: é o estudo das melhores condições para 

manusear o ecossistema. 

 

 

- Visão atomista - estrutural: 

Coroa-de frade: É a ciência que estuda os ecossistemas;  

Cacto Branco: É o estudo dos ecossistemas que compõem todo o meio 

ambiente e os que neles vivem;  

Mandacarú2: É a ciência que estuda a vida de maneira organizada e 

concreta; 

 - Visão atomista - funcional: 

Macambira: É o estudo das relações entre os seres vivos e se ambiente;  

Jurema: É o estudo da vida natural, dos sistemas, da vida florestal; 

Xique-xique2: É o meio onde os animais vivem;   

Cacto: É o estudo das interações entre seres vivos com o meio ambiente. 

- Visão sistêmica: 

Mandacarú1: É o aprender das formas de viver em harmonia com o meio 

ambiente; 

Juazeiro: É uma forma de ter consciência que tem problemas na forma que 

está sendo tratado o meio ambiente. 

 

Fonte: a autora (2014).



 

 

 Esses achados reforçam a nossa crença na educabilidade do ser humano, no qual 

a capacidade de aprender serve não apenas para nos adaptar, mas sobretudo para 

transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, como defende Freire, P.  

(2011b, p. 67). A visão integradora que emerge no pós-teste aponta para a transformação 

conceitual, nos sujeitos, quiçá a partir de ecovivências provocadas didaticamente pelo 

nosso estudo de intervenção. 

 

3.2.1.4 Ideias e Conceitos de Educação Ambiental 

 

 A Questão sobre Educação Ambiental foi analisada também a partir de Bardin 

(2011), quando verificamos que emergiram temas bem relacionados e pertinentes ao 

pedagógico, a saber: conhecimento, conscientização e mobilização. Nós os enquadramos 

a níveis de complexidade da aprendizagem, na perspectiva de vários autores da educação. 

Se tomarmos Delors (2012), poderemos estabelecer uma correspondência aos saberes 

aprender, ser e fazer. Podemos também identificar estas temáticas de acordo com Masetto 

(2012), quanto aos níveis conceitual, atitudinal e procedimental.  

 A partir destas categorias cognitivas, tão bem expressas pelos sujeitos nas suas 

falas, fizemos um cruzamento destas com as categorias da EA de Abílio (2011), a fim de 

melhor explicitar as análises em relação ao nosso objeto de estudo. Ao transcrevermos e 

analisarmos as falas dos sujeitos em relação às categorias citadas de Abílio (Quadro V – 

Diagnose inicial), a primeira que emergiu foi ‘Conhecimento’. Este tipo de aprendizagem 

foi abordado pelos sujeitos como a categoria conceitual de Masetto (2012), ou a um dos 

quatro pilares da educação de Delors (2012), o ‘saber aprender’, ou ainda com relação 

aos três níveis de EA de Abílio (2011) como generalista, preservacionista e 

conservacionista. 

 Outra categoria emergente em nossa análise foi a ‘Conscientização’, na qual os 

sujeitos identificaram este tipo de aprendizagem com a postura conservacionista de Abílio 

(2011), com a postura Atitudinal de Masetto (2012) ou ainda com o ‘saber ser’ de Delors 

(2012). 

 A última categoria percebida nessa análise se refere a ‘Mobilização’, na qual os 

sujeitos identificaram este tipo de aprendizagem correspondendo à categoria Sócio-

Ambiental-Cultural de Abílio (2011), procedimental de Masetto (2012), ou ainda ao 

‘saber fazer’ de Delors (2012).  



 

 

 As temáticas ‘conscientização’ e ‘mobilização’ não atingiram uma alta frequência 

como a temática ‘conhecimento’, talvez em função do modelo de sociedade na qual esses 

jovens estão inseridos, especialmente pelo modelo de ensino, que privilegia o educador 

como detentor do conhecimento de ordem técnica. Além desse aspecto fundamental, a 

mídia também contribui para reforçar esses estágios mais elementares da E.A., pois 

limita-se a defender a preservação, confirmando mais uma vez o homem dissociado do 

seu ambiente.  

 Ao reaplicarmos o questionário objetivamos avaliar as mudanças obtidas depois 

das ecovivências e dos Jogos de Areia como se pode ver no Quadro V – Diagnose Final. 

 Ao estabelecermos uma análise comparativa entre a diagnose inicial (pré-teste), e 

a diagnose final (pós-teste), observamos que na temática ‘conhecimento’, a categoria 

generalista de Abílio (2011) não se fez presente. Além do mais, aumentou a frequência 

para as categorias preservacionista, conservacionista e sensibilização, nos apontando para 

uma maior reflexividade e conhecimento do papel da Educação Ambiental, mesmo não 

estando no nível mais complexo, que seria a categoria Sócio-Ambiental-Cultural. Esta 

categoria considera o Meio Social e o Cultural inseridos no Ambiente Natural, por meio 

de um processo de formação-informação e do desenvolvimento da consciência crítica 

sobre as questões ambientais, como defende Abílio (2011). Dai ser a categoria por nós 

almejada num processo de formação em EA que se intitula emancipatória. 

 



 

 

Quadro V: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Educação Ambiental.  

 

Diagnose Inicial 

 

 

Diagnose Final 

 

- Conhecimento - generalista:  

Jurema: é o estudo dos animais, plantas, ambiente;   

Coroa-de-frade: são conhecimentos ambientais, agrícolas e ecológicos;  

Cacto: é educar para o futuro; 

Mandacarú 2: é o  meio de educação das características do meio ambiente; 

 

- Conhecimento preservacionista:  

Macambira: são os conhecimentos sobre preservação;  

Cacto Branco1: são ensinamentos para a preservação do mundo, dos recursos 

naturais;  

Girassol: é educar a humanidade, para cuidar das plantas e animais;  

 

- Conhecimento conservacionista:  

Palma: é a explicação das maneiras de não agredir o meio ambiente, é ensinar 

a cuidar do ambiente com ‘carinho’;  

 

- Conscientização: 

Ipê Amarelo:  é respeitar a natureza;  

Mandacarú 1: é a compreensão de como preservar a natureza;  

Juazeiro: é a conscientização e preservação da natureza;  

Xique-xique2: é o respeito com a natureza, não degradando, não matando. 

 

- Mobilização:  

Ipê Amarelo e Juazeiro:  é a reciclagem;  

Macambira: é o tratamento melhor ao meio ambiente;  

Cacto: é a conscientização, mobilização.  

 

- Conhecimento - preservacionista: 

Mandacarú1: É obter conhecimento de como cuidar do campo, aprender sobre as plantas e o meio 

ambiente, aprender sobre as formas de plantio; 

Girassol: É a educação que ensina a cuidar do meio ambiente; 

 

- Conhecimento conservacionista: 

Mandacarú 2: É o estímulo de aprender a cuidar de todas as questões ambientais e aprender a 

conservar aquilo que tem de melhor nessa questão ambiental; 

 

- Conhecimento conscientização:  

Macambira: É a educação que visa à conscientização para a preservação do meio ambiente; 

Xique-xique1: É a educação voltada para a conscientização do homem quanto às questões 

ambientais, incentivando-as à preservar o meio, a água, animais, plantas e a qualidade do solo;  

CactosBranco: É buscar formar cidadãos conscientes dos seus atos, educar para a preservação do 

nosso planeta e de todos os seus ecossistemas. 

 

- Conscientização - preservacionista:  

Juazeiro: Está relacionado às pessoas terem respeito e preservar o meio ambiente; 

- Conscientização - conservacionista:  

Cacto: É o zelo, o cuidado, importância que se dá a natureza/ambiente; fazendo de forma correta o 

bom uso dos recursos naturais, sem agredir; 

 

- Conscientização - sensibilização:  

Xique-xique2: É o respeito do homem com a natureza; 

- Mobilização: 

Jurema: É o ato da conservação, do manejo, da disciplina com o campo, com o ambiente;  

Palma: É a forma de cuidar bem do ambiente, com meios que não poluam o meio ambiente 

Fonte: a autora (2014).



 

 

3.2.2 Valores e Sentimentos vividos na relação com seu ambiente 

 

 Na sequência desse percurso investigativo, objetivando responder questões 

relacionais que remetiam os sujeitos a apreciações valorativas do seu relacionamento com 

o seu meio, as perguntas do questionário versavam sobre a importância dos elementos 

naturais como terra, água, fogo e ar. A escolha pelos quatro elementos se justificou em 

função do que argumenta Pineau (2008a, p. 49): 

 

Com a crise ecológica, que exige o desenvolvimento com 

urgência de uma educação ambiental inédita, a perspectiva 

bachelardiana de uma autocosmogenia para uma iniciação aos 

quatro elementos pode desenvolver-se com mais amplitude e 

pertinência. Os quatro elementos são identificados há milênios 

como importantes para compreender a formação humana.  

  

 Ao investigarmos como os sujeitos se relacionam com seu meio, apenas a água e 

a terra emergiram como categorias diretamente implicadas no fazer do campo, onde a 

água emergiu com característica endógena, componente de si mesmos. O elemento terra 

surgiu como elemento exógeno, como alicerce, a base para a vida humana. Provavelmente 

o fogo e o ar não apareceram, pois os sujeitos da pesquisa, por serem alunos do campo, 

tem no seu meio o ar livre de poluição, numa relação imediata, não manipulada nem 

contextualizada com o urbano poluidor. Portanto, se não há restrição não há 

problematização e o tema ar e fogo, não está objetivado nem convertido em objeto social. 

Segundo Freire, P. (2013, p. 39), através da problematização, do homem-mundo ou do 

homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes 

aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual estão.   

 Cabe destacar que os elementos fogo e ar não receberam análises, tendo em vista 

não terem sido representativos nas falas dos sujeitos. Por esta mesma razão, não foram 

realizados Jogos de Areia com estes elementos, apenas com os elementos terra e água, 

como explanado na seção anterior.  

 Por estarem diretamente implicadas no fazer do campo, os elementos terra e água 

emergiram de forma bem expressa pelos sujeitos nas suas falas, nos possibilitando fazer 

uma análise segundo a perspectiva de Bardin (2011), além de um cruzamento destas à luz 

de Bachelard (2001; 2003; 2008a; 2008b; 2013) e Pineau (2004, 2008a, 2008b, 2010, 

2012), a fim de melhor explicitar as análises em relação ao nosso objeto de estudo. 



 

 

 Na análise do elemento terra, como elemento exógeno, surgiram dois grandes 

temas como pode ser observando nas falas transcritas apresentadas no Quadro VI – 

Diagnose Inicial. Um deles como solo de base, lastro, alicerce para moradia e agricultura, 

vindo de encontro aos devaneios bachelardianos sobre o habitar. Para o autor,  

 

O ato de habitar reveste-se de valores inconscientes, valores 

inconscientes que o inconsciente não esquece. Podemos lançar 

novas raízes de inconsciente, não o desenraizamos. Para além das 

impressões claras e das satisfações grosseiras do instinto de 

proprietário, há sonhos mais profundos, sonhos que querem 

enraizar-se. (BACHELARD, 2003, p. 92) 

 

 

 Dos quatro elementos, a terra é o único sólido, opaco, resistente. É segundo 

Pineau, (2008a, p. 53), o solo firme que permite bem habitar e cultivar seu lugar, mas 

pode, também, sofrer erosão, tremer, soterrar, segundo movimentos abissais obscuros.  

 Dando continuidade a nossa análise e concordando com Tuan (2012, p. 140) 

quando afirma que o apego à terra do pequeno agricultor camponês é profundo, 

conhecem a natureza porque ganham a vida com ela, emergiu a 2ª. categoria para o 

elemento terra, explicitando o componente exógeno. A terra como sustento (mediado) 

tanto no sentido mais restrito de alimentação dos seres humanos, como numa abordagem 

mais ampla, com a temática da sobrevivência de animais, de plantas. 

\ Nesta fase da pesquisa, a pecuária (cuidado dos animais) quase não estava 

presente, no máximo com as plantas (agricultura), destacando-se mais a relação pessoal 

do homem com a terra. 

 Depois das ecovivências e dos Jogos de Areia, ao reaplicarmos o questionário 

objetivamos, na diagnose final (pós-teste), avaliar as mudanças obtidas, validando o nosso 

objeto de estudo e proposta pedagógica, a Pedagogia Ecovivencial. Dessa maneira, 

adotamos as mesmas categorias que emergiram da fase de diagnose inicial e novamente 

dos quatro elementos, apenas a água e a terra emergiram como categorias diretamente 

implicadas no fazer do campo. Esses dois elementos são objetos socialmente constituídos 

na comunidade, no cotidiano dos sujeitos, por meio de embates, reuniões, movimentos 

sociais em torno do acesso à terra e à água, como observado no Apêndice A10.  Já os 

elementos fogo e ar novamente não são referenciados, pois não existe embate social da 

posse do fogo, da posse do ar neste contexto de pesquisa. O elemento terra permaneceu 



 

 

enquanto elemento exógeno, sendo alicerce, base, como pode ser observados nas falas 

transcritas dos sujeitos presentes no Quadro VI – Diagnose Final.  

 Como novidade, após as ecovivências do projeto Pedagogia Ecovivencial, 

emergiu das falas transcritas a relação da terra com a água, numa perspectiva que 

nomeamos sistêmica, nos encaminhando outra vez aos devaneios bachelardianos, quando 

aponta que o verdadeiro olho da água é a terra (BACHELARD, 2013, p. 33).  

 Além dessa categoria sistêmica do elemento terra com a água, surgiu, para nossa 

alegria e satisfação, a terra como ser vivo, cuidadoso, acolhedor, cíclico, cuja categoria 

temática nomeamos de Mãe-Terra, convalidando o nosso projeto da Pedagogia 

Ecovivencial.  

 A terra é um elemento simbólico extremamente carregado de sentidos e 

ambivalentes como observamos em Pineau, (2008a, p. 53): a terra, matéria mais 

próxima, que nossos pés pisam, que nossas mãos tocam, que nossos olhos vêem [...], a 

terra sensível, terra-solo que molda nossos corpos, nossas sensações, nossa sensibilidade 

tanto e quanto e, senão mais, nós a moldamos. Esse simbolismo é principalmente 

observado em quem está diretamente implicado no fazer do campo, cujo cotidiano, cuja 

realidade, acabam por promover a sua problematização e assim a sua objetivação, 

passando então a ser um objeto social.  

 Essas mudanças na concepção do elemento terra, supõem uma visão não apenas 

de elemento exógeno numa instância separada do organismo, como observamos em 

Xique-xique1 ao declarar que a terra é a nossa mãe, que nos alimenta, ou em Girassol 

dizendo  que é meu chão, é dela que se nasce, se vive, se morre, é como se fosse minha 

mãe. Supõem  agora um componente orgânico do seu próprio corpo, com ciclo de vida, 

numa relação imediata e também interconectada com outro elemento endógeno, a água, 

nos remetendo à cultura matrística agricultora e coletora da Europa pré-patriarcal 

apontada por Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 64). Segundo os autores, nessa cultura,  

 

As experiências místicas foram vividas como uma integração 

sistêmica na rede do viver, dentro da comunidade de todos os 

seres vivos. A comunidade e eu, o mundo do viver e eu, somos 

um só. Todos os seres vivos e não-vivos pertencemos ao mesmo 

reino de existências interconectadas... todos vivemos da mesma 

mãe, e somos ela porque somos unos com ela e com os outros 

seres na dinâmica cíclica do nascimento e da morte.  



 

 

Quadro VI: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Terra.  

 

Diagnose Inicial 

 

 

Diagnose Final 

 

- Moradia – alicerce: 

Macambira: Justifica minha existência, moradia; 

Jurema: É onde podemos habitar, conviver; 

Palma: É muito importante, pois se ela não existisse, não teríamos onde 

morar, isto é, não construiríamos nossas casas. 

Xique-xique 1: É o alicerce, da agricultura, da natureza, das cidades; 

Coroa-de-frade: É um organismo vivo que devemos preservar e cuidar 

com muita garra. 

 

- Sustento (humano): 

Ipê-amarelo: Plantação, de onde adquirimos nossos alimentos; 

Macambira: Produção de alimentos; 

Jurema: É de onde vem os nossos alimentos; 

Mandacarú 1: É muito importante, pois é da terra que vem o alimento, 

a sustentabilidade do agricultor; 

Cacto Branco: Nos sustenta, é dela que vem nosso alimento, a cura para 

algumas enfermidades e por tais motivos, precisa de mais atenção; 

Cacto: É a nossa fonte de riqueza, de fecundação, nossa sobrevivência.  

 

- Sustento (animais e plantas): 

Juazeiro: muito importante, pois as plantas precisam de seus nutrientes 

para seu desenvolvimento e Mandacarú 2: muito importante porque é 

dela que se retira vários nutrientes necessários para a agricultura. 

 

- Moradia – alicerce:  

Ipê-amarelo: É o local que contém vidas;  

Jurema: É alicerce; 

Mandacarú1: É importante porque nela habitam seres vivos;  

Xique-xique2: É onde vivemos, construímos, plantamos, moramos; 

solo de base, de lastro, de alicerce para moradia e agricultura, 

 

- Sustento:  

Jurema: É fornecedora de alimentos; 

Macambira: É fonte produtora de alimentos; 

Juazeiro: É essencial para o desenvolvimento das plantas, pois é nela que encontram-se os micro e 

macronutrientes; 

Cacto Branco: É através dela que vem o sustento de muitas famílias e o alimento saudável de todas as casas, 

dela vem os estudos para melhorar ainda mais o seu potencial, dela vem a vida, a nossa vida. 

Cacto: Fundamental para a sobrevivência, é o que nos alimenta; 

Mandacarú2: É importante porque é nela que nos envolvemos e é importante utilizar técnicas de 

melhoramento do solo, pois é dela que retiramos os alimentos. 

 

- Sistêmica: 

Jurema: é armazenadora de água; 

Mandacarú1: é importante para a existência de água; 

Juazeiro: é essencial para a presença de água. 

 

- Mãe-Terra:  

Xique-xique1: É a nossa mãe, que nos alimenta; 

Coroa-de-frade: É um ser vivo, é um ambiente vivo que deve ser respeitado; 

Girassol: É meu chão, é dela que se nasce, se vive, que se morre. É como se fosse minha mãe; 

Mandacarú2: É importante porque é nela que nos envolvemos; 

  

Fonte: a autora (2014).



 

 

 Enquanto a terra era percebida e representada por esses jovens como uma 

instância separada do organismo, ou seja, o sustento e o alicerce, o elemento água era 

percebido e representado como um componente orgânico do seu próprio corpo, numa 

relação imediata, como elemento endógeno como pode ser observado nas falas transcritas 

apresentadas no Quadro VII – Diagnose Inicial. Ou seja, componente de si mesmo, que 

o envolve e o perpassa das mais diversas formas, como nutriente, hidratante, equilíbrio 

térmico do corpo e ambiente, como a água que refresca, a água que dessedenta, segundo 

Bachelard (2013, p. 162). Assim, uma das duas categorias que identificamos para o 

elemento água consistiu na água como componente, que faz parte dos corpos (humanos e 

plantas).  A outra categoria consiste na água como elemento alimento da vida, para 

humanos, animais, plantas, enfim é o sangue da terra, é a vida da Terra. (BACHELARD, 

2013, p. 65) 

 Logo após às intervenções pedagógicas por meio das ecovivências e dos Jogos de 

Areia, reaplicamos o questionário,  objetivando na diagnose final (pós-teste) convalidar 

a Pedagogia Ecovivencial, analisando assim as mudanças ocorridas na percepção dos 

sujeitos dessa pesquisa apresentadas no Quadro VII – Diagnose Final. Cabe ressaltar 

que a priori emergiram as mesmas categorias da fase de diagnose inicial, ou seja, o 

elemento água percebido como um componente orgânico do seu próprio corpo e alimento 

da vida, numa relação imediata, como elemento endógeno. Mas no decorrer das análises, 

surgiu uma terceira categoria, do elemento água como um recurso a ser preservado, numa 

relação mediada, agora como elemento exógeno.  A emergência dessa categoria de 

água como recurso exógeno, em evidente escassez, tem sentido para os sujeitos da 

pesquisa, em sua leitura de mundo (FREIRE, P., 2011b) pois em seu contexto imediato 

enfrentavam um longo período de estiagem iniciado em 2012 e persistindo cada vez mais 

severo sobre a região Nordeste até o ano de 2014. No enfrentamento da escassez desse 

elemento vital, as emoções guiam o fluir do comportamento humano e lhe dão o seu 

caráter de ação (MATURANA; REZEPKA, 2008, p. 29).  

 

 



 

 

Quadro VII: Diagnose Inicial e Diagnose Final da percepção dos sujeitos com relação ao tema Água.  

 

Diagnose Inicial 

 

 

Diagnose Final 

 

- Componente: 

 

Palma: É importante porque é dela que eu vivo, sem a água não existiria floresta, não teria 

o que beber e nem alimentar os animais, é um elemento fundamental em nossas vidas; 

Xique-xique1: Não existe no mundo um outro elemento de tão grande importância quanto 

a água; 

Coroa-de-frade: É vida e toda a vida deve ser preservada, respeitada. É de suma 

importância para todos nós, seres humanos, animais, plantas, pois ela faz parte da nossa 

sobrevivência; 

Mandacarú2: É o componente mais importante, tanto para o ser humano quanto para  a 

agricultura e o meio ambiente. 

 

- Ativador da vida:  

 

Ipê-amarelo: Nos hidratamos, ajuda as plantas, diminui o calor; 

Macambira: É um elemento indispensável, em quase todas as nossas tarefas do cotidiano a 

utilizamos; 

Jurema: É o princípio da vida, sem a mesma não poderíamos viver, nem obter alimentos;  

Mandacarú1: É essencial para a vida terrestre, o ser humano, os animais, etc.; 

Juazeiro: É elemento essencial, já que sem ele não sobrevivemos, além de que é 

indispensável para o desenvolvimento das plantas;  

Xique-xique1: Sem água seria impossível haver vida na terra. 

Xique-xique2: É tudo, é essencial, pois sem ela não pode sobreviver a natureza, nosso 

corpo. 

Cacto Branco: É um dos elementos da natureza que possui grandes propriedades para 

manter uma vida equilibrada, já que sem água não conseguiríamos viver, tampouco os 

animais e plantas. 

 

- Componente: 

 

Macambira: É fonte de vida, elemento indispensável para aos seres; 

Jurema: É o elemento fundamental para a vida e manutenção da mesma. 

 

- Ativador da vida:  

 

Mandacarú1: É fundamental para todo o ser vivo, é importante para nossa alimentação, 

para nosso organismo, para a vida; 

Juazeiro: É essencial para todo o ser vivo, pois o ser humano utiliza para suas 

necessidades; 

Palma: Sem água não viveria, é uma fonte de vida, ela me sustenta, meu corpo necessita 

de água para viver; 

Xique-xique1: É tudo, sem ela não posso sobreviver; 

Xique-xique2: É fonte de vida para todos os seres, tanto vegetal como animal; 

Coroa-de-frade: A água é vida, é a essência para a vida; 

Cacto: É fundamental para a vida de todos os seres vivos, é essencial, é vida. 

Girassol: Tem o mesmo valor que a minha vida; 

Mandacarú2: É a nossa vida. 

 

- Recurso a ser preservado: 

 

Ipê-amarelo: É vida, vida do homem, direta ou indiretamente; 

Xique-xique1: Precisamos economizar, fazer uso consciente desse líquido precioso; 

Cacto Branco: É um dos principais bens de consumo e um dos mais importantes para a 

vida humana, porém é o que mais se apresenta em possível escassez; 

Mandacarú2: É um meio não renovável, por isso devemos cuidar e tratar cada vez mais 

dessa fonte que é nossa vida. 

Fonte: a autora (2014).



 

 

3.2.3 Afetos e Identificações dos sujeitos com seu ambiente 

  

 O sentido da escola e o sentido da vida de cada um de nós estão diretamente 

ligados ao amor enquanto força conectiva que nos liga ao todo. Bachelard (2008b, p. 58) 

afirma que a fenomenologia primitiva é uma fenomenologia da afetividade, portanto, 

dando sequencia na nossa pesquisa, outro aspecto que resolvemos investigar diz respeito 

à afetividade dos sujeitos com o seu entorno e sua identificação com ele. Aprendemos por 

vivência própria que as emoções desempenham um papel regulador importante no nosso 

organismo e permitem a conservação da vida. Além do mais, são as emoções que guiarão 

o fluir do comportamento humano e lhe darão o seu caráter de ação (MATURANA; 

REZEPKA, 2008).  

 Buscando contemplar o caráter afetivo e as experiências e saberes adquiridos na 

sua relação com o seu meio ambiente, uma das perguntas do questionário versava sobre 

a possibilidade do sujeito ser uma planta que florescesse no semiárido, bioma de todos os 

sujeitos da pesquisa. Além de fazer essa escolha, que configuraria o seu pseudônimo 

durante todo esse percurso investigativo, preservando a sua identidade, os sujeitos da 

pesquisa justificariam sua escolha. Para nossa satisfação, não houve estranhamento e a 

adesão foi completa, como observamos nas suas escolhas e respectivas justificativas que 

seguem: 

 

 Ipê-amarelo (Tabebuia caraiba): no semiárido essa árvore (FIGURA 31A) é 

também conhecida como craibeira, sendo comum às margens dos rios temporários e 

tendo uma florada de cor intensa em forma de flocos dourados, facilmente avistada, 

daí a escolha pelo sujeito da pesquisa como podemos observar em seu depoimento: 

Por sua fulo e colorido intenso. Pode ser empregada como árvore ornamental, 

indicada para recuperação de áreas degradadas em áreas de baixa pluviosidade e suas 

cascas e raízes podem ser utilizadas na forma de chá como expectorante e anti-séptico 

(SIQUEIRA FILHO et al., 2009).  

 

 Macambira (Bromelia laciniosa): essa planta pertence à família das Bromeliáceas 

(FIGURA 31B), tendo pequeno porte e se desenvolvendo nas terras mais áridas dos 

trópicos. Por se alimentar do ar atmosférico e possuir umidade suficiente, torna-a 

resistente para as mais duras secas, vindo de encontro ao depoimento do sujeita da 

pesquisa moradora do meio rural  quando diz: Pois é rústica e bonita.  A macambira 



 

 

pode ser empregada para extração de fibras das folhas, assim como de uma massa rica 

em carboidratos da base dilatada das folhas. Assim pode servir como fonte de 

alimento humano e dos animais do sertanejo (VAINSENCHER, 2000). 

 

 Jurema: (Piptadenia communis):  essa árvore escolhida (FIGURA 31C) tem como 

característica ser uma planta pioneira que facilmente ocupa capoeiras e beira de 

estradas, sendo dessa forma tolerante aos elevados níveis de perturbação da 

vegetação. Também pode ser empregada na extração de madeira, na medicina caseira, 

na restauração florestal, como fornecedora de pólen e néctar além de forragem 

principalmente para caprinos (MAIA, 2004). Portanto, razões suficientes para a 

identificação do sujeito da pesquisa, morador do meio rural como observamos em seu 

depoimento: Além do poder medicinal, tem aspecto rústico que a caracteriza como 

do campo, do meio rural. 

 

 Mandacarú 1 e Mandacarú 2  (Cereus jamacaru): o mandacarú é uma planta da 

família das cactáceas (FIGURAS 31D e 31N), bastante comum em regiões 

semiáridas, considerada o símbolo da Caatinga e da luta pela sobrevivência do homem 

sertanejo, por apresentar características como durabilidade, adaptabilidade e beleza. 

Assim, se identifica através do folclore popular por conta da sua resistência em áreas 

consideradas de difícil sobrevivência. O sertanejo associa à floração do mandacaru a 

chegada das chuvas, como consagrou Luiz Gonzaga com ‘o xote das meninas’ em 

1953, onde ele cantava que ‘mandacaru quando fulora na seca é o sinal que a chuva 

chega no Sertão...’. Daí a escolha dos sujeitos Mandacarú1 quando nos diz sua flo 

simboliza a chuva que chega no sertão em meio ao clima seco e do depoimento de 

Mandacarú2:  Pois durante todo o período de seca, ela é bastante resistente e ainda 

coloca flores bastante belas. Essa planta também é empregada na restauração de solos 

degradados, serve como cerca natural e alimento para os animais (SILVA J. G. M. et 

al., 2013) 

 

 Juazeiro (Ziziphus joazeiro): o Juazeiro é uma árvore que se destaca, especialmente 

por sua resistência na época seca, no meio da vegetação seca, apresentando uma bela 

copa globosa, de cor verde-escuro (FIGURA 31E), vindo de encontro ao depoimento 

do sujeito quando diz: Consegue manter-se vivo mesmo no período de seca.  Ela 

também é empregada para extraçào de madeira, na alimentaçào humana por meio do 

seu fruto e ainda na medicina caseira (MAIA, 2004). 



 

 

 

 Palma (Opuntia ficus-indica): essa cactácea (FIGURA 31F) destaca-se pela sua 

capacidade de adaptação no semiárido nordestino. É resistente à falta de chuvas, 

armazenando uma grande quantidade de água e tendo alta digestibilidade. É 

destinada principalmente à obtenção de forragem para alimentar os rebanhos no 

período de estiagem. (VERAS et al., 2002). Por isso a escolha do sujeito por essa 

cactácea quando diz: Além de conte muita água, serve para alimentação dos animais. 

 

 Xique-xique 1 e Xique-xique2 (Pilosocereus gounellei): ao se desenvolver nas áreas 

mais secas da região semiárida do Nordeste, em solos rasos, encima de rochas, essa 

cactácea (FIGURAS 31G e 31H) é também empregada na alimentação dos animais 

de criação, sendo assim estratégico nos sistemas pecuários (SILVA J. G. M. et al., 

2013). Dai a escolha pelos sujeitos da pesquisa Xique-xique1 quando diz Com o passa 

do tempo, aprendeu a armazena água. Devemos aprende com ele e Xique-xique2: É 

capaz de resisti nos piores lugares. Os dois sujeitos são moradores da região rural do 

semiárido. 

 

 Coroa-de-frade (Melocactus bahiensis): essa cactácea (FIGURA 31I), com forma 

arredondada, pequena e achatada, possui espinhos mistos, grossos e finos, e flores em 

tons rosa e vermelho formando uma coroa bem procurada pelas abelhas. É típico do 

semiárido do Nordeste, é pouco exigente quanto ao solo e à umidade, sendo 

normalmente encontrado entre pedras. É empregado para fins medicinais, como 

planta decorativa além de alimentação inclusive para os animais de criação, por ter 

uma boa reserva de água e proteína (DIAS, M. M. et al., 2013), justificando dessa 

forma a escolha do sujeito quando diz: Tem a resistência de sobrevive em ambientes 

tão adversos. 

 

 Cacto Branco e Cacto (Cactaceae): os cactos (FIGURAS 31J e 31L) pertencem à 

família das cactáceas e contribuem substancialmente para a sustentabilidade do bioma 

Caatinga, principalmente, como fonte de alimentação alternativa para o sertanejo e 

para a fauna local, já que os cactos, entre outras espécies, constituem a principal fonte 

de alimentos para os ruminantes nas épocas de secas prolongadas (CORREIA et al., 

2007). Dai a escolha dos sujeitos da pesquisa Cacto Branco quando diz Pela sua 

resistência e utilidade, uma vez que é capaz de armazenar água e Cacto: Por ser 



 

 

resistente a seca e mesmo assim é fonte de água. Esses dois sujeitos, moradores do 

meio urbano, identificarem-se de forma genérica a uma planta do semiárido, diferindo 

da maioria dos sujeitos dessa pesquisa moradores do meio rural, como explicitados 

anteriormente. Essa observação nos remete a Tuan (2012, p. 114) quando defende que 

um habitante urbano, devido ao extraordinário contraste, tem um vocabulário muito 

limitado sobre os aspectos da natureza. 

 

 Girassol (Helianthus annuus): a planta escolhida (FIGURA 31L) caracteriza-se por 

ser empregada na produção de grãos e de forragem, sendo extraído um óleo com 

excelente qualidade industrial e nutricional, sendo o seu uso como óleo comestível, a 

principal utilização. É também uma planta famosa pelo heliotropismo  (movimento 

da planta em direção ao sol), pois ao amanhecer, os girassóis estão com suas flores 

voltadas para o leste, ao longo do dia seguindo o sol para oeste e a noite se voltando 

para o oriente (LIRA et al., 2011). É o movimento constante de busca, seja por energia 

solar, seja por saber como observamos no depoimento do sujeito dessa pesquisa 

quando diz: Girar o mundo em busca de aprendizagem e conhecimento.  

  

Analisando as justificativas dos sujeitos para a planta do semiárido escolhida, na 

grande maioria das transcrições surgiu um grande tema: a valorização da resistência. Estes 

poderiam ter abstraído para várias situações diferentes, mas apenas dois sujeitos o 

fizeram: Ipê-amarelo sinalizando para a cor e Girassol para o movimento. Os demais 

sujeitos da pesquisa se identificam como um ser resistente, rústico, que aprendeu a 

acumular a força para resistir, para manter-se vivo. Esse aprendizado pode ser explicado 

buscando as contribuições de Freire, P. (2011a; 2012a). Segundo o autor, o Nordeste 

brasileiro tem sido o lugar privilegiado da empreitada colonial-mercantilista portuguesa 

desde o início do século XVI, com exportação maciça de açúcar e perdendo a hegemonia 

econômica para outras províncias brasileiras. Como consequência, a decadência 

econômica de uma região que não direcionou sua infraestrutura para outras produções 

como as tropicais, estagnou as relações sociais de produção.   

 

 

 

 



 

 

Figura 31: Pseudônimos escolhidos pelos sujeitos da pesquisa. Em A – Ipê-amarelo, B 

- Macambira, C – Jurema, D – Mandacarú1, E – Juazeiro, F – Palma, G – Xique-xique1, 

H – Xique-xique2, I – Coroa-de-frade, J – Cacto Branco, L – Cacto, M – Girassol, N – 

Mandacarú2. 
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Fontes: Imagens A e M - Acervo da autora; Imagens B, D, E, F, G, H, I, J, L, N – Acervo do 

GEPEA, Imagem C – Disponível em <http://fatosefotosdacaatinga.blogspot.com.br/2012/09/a-

floracao-da-jurema-preta-na-caatinga.html> Acesso em: 20 jul 2014.  

 

 Daí vem talvez a explicação para as evidentes falas dos sujeitos se identificando 

com a resistência pela vida, como tão profundamente ilustrado por João Cabral de Melo 

Neto ao retratar em sua obra Morte e vida Severina: 

 

Somos muitos Severinos, iguais em tudo e na sina: a de abrandar 

estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar, terra 

sempre mais extinta, a de querer arrancar, algum roçado da cinza. 

(MELO NETO, 1994, p. 30) 

 

 Se o amor é a emoção que funda o social como o âmbito de convivência no 

respeito por si mesmo e pelo outro, como defendem Maturana e Rezepka (2008, p. 25), 

vale relatar que também ganhamos um pseudônimo carinhoso durante nosso tempo de 

observação participante na pesquisa: ‘cataibana’, (cata = catarinense, nosso estado natal; 



 

 

ibana = paraibana, estado em que nossas raízes se apronfundam cada vez mais por meio 

dessa pesquisa). Destacamos como primordial essa interação, pois ao estarmos situados 

historicamente no contexto da nossa investigação, precisamos também estar atentos sobre 

a subjetividade e a nossa posição enquanto pesquisador, sabendo assim lidar com as 

situações apresentadas no ato da pesquisa. Ao defendermos a afetividade como uma das 

vertentes temáticas do nosso objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial, a 

‘contaminação’ mútua do investigador e da realidade foi condição indispensável para 

alcançar a compreensão da troca de significados (SACRISTAN; GÓMEZ, 1998).  

 

3.2.4 Integração e degradação do homem no ambiente: percepções de si  

 

 Para adentrarmos mais no universo perceptual dos sujeitos sobre as questões dessa 

pesquisa, algumas perguntas do questionário versavam sobre a sua relação cotidiana com 

o ambiente e os danos a ele causados, tentando compreender como se  percebem enquanto 

integrantes e ao mesmo tempo impactantes. Essa busca justificou-se  à luz da dimensão 

pedagógica proposta na Ecopedagogia de Gutiérrez e Prado (2008), que propõem a partir 

do cotidiano, a percepção de um problema e a objetivação de uma realidade para melhor 

conhecê-la e atribuir-lhe um significado, na análise de possíveis causas e consequências. 

Só assim é possível a ação concreta sobre o ambiente em que se vive, criando novas 

formas de ser e de estar no planeta, impregnando de sentido as práticas, os atos cotidianos, 

na busca pela qualidade de vida e sustentabilidade.  

 Os dados obtidos nessa seção, foram analisados por meio de análise estatística 

descritiva, através dos percentis. Os gráficos que serão apresentados, estão fragmentados 

em:  percepção dos problemas ambientais da cidade onde  mora/estuda, uma vez que a 

maioria dos sujeitos são estudantes em regime de internato na cidade de Bananeiras e 

percepção dos problemas ambientais do semiárido, onde a  maioria dos sujeitos reside 

com seus familiares.  Assim, ao perguntarmos para os sujeitos sobre os problemas 

ambientais existentes no semiárido, o desmatamento (25%), a desertificação (20%), as 

queimadas (15%), a diminuição da fauna (15%) e a erosão (10%) foram os mais presentes 

nas respostas, conforme Gráfico 1.  

Foram também apontados de maneira menos expressiva a poluição das águas, 

assim como a presença de lixões a céu aberto, entre outros. Esses problemas ambientais 

evidenciados pelos sujeitos investigados, vem no encontro aos impactos do semiárido, 



 

 

onde a Caatinga é um dos biomas mais alterados pelas atividades humanas, segundo 

Abílio e Florentino (2011).  

 

 

Gráfico 1: Diagnose inicial da percepção dos problemas ambientais do semiárido 

nordestino. 

 
Fonte: a autora (2014) 

  

 

 Logo após as intervenções ecovivenciais, prosseguimos por meio da diagnose 

final, tentando compreender se houve modificações e quais  seriam essas, sobre sua auto-

percepção enquanto integrantes e ao mesmo tempo impactantes do seu meio ambiente. 

Como achados, entre os mais apontados conforme Gráfico 2, o desmatamento se manteve 

na liderança, agora com 34% das respostas, vindo na sequência as queimadas (17%) e 

como novidade, uma maior pontuação para os lixões a céu aberto (13%), pouco 

expressados na diagnose inicial (5%).  Também foram mencionados de forma menos 

expressiva a desertificação, a poluição das águas, a diminuição da fauna e o assoreamento 

dos rios, todos esses, novamente coadunando com Abílio e Florentino (2011). 

Ao cruzarmos os dados obtidos entre esses dois momentos: a diagnose inicial e a 

diagnose final, observamos que os problemas ambientais mais apontados se repetem, 

havendo poucas mudanças, como em relação ao olhar mais aguçado para a presença de 

lixões a céu aberto.   

 

 

 



 

 

Gráfico 2: Diagnose final da percepção dos problemas ambientais do semiárido 

nordestino.  

 
Fonte: a autora (2014) 

 

 Quando a pergunta do questionário versou sobre os problemas ambientais 

observados na cidade de moradia ou de estudo dos sujeitos, uma vez que quase todos são 

alunos em regime de internato na cidade locus da pesquisa, Bananeiras (PB), a grande 

maioria apontou ser a poluição da água (47%), como podemos perceber no Gráfico 3 a 

seguir, seguindo os lixões a céu aberto (17%), as queimadas (12%) e a poluição do ar 

(12%). Com menor expressividade foram apontadas a erosão (6%) e a desertificação 

(6%).  

Após as intervenções ecovivenciais, tentando compreender nos sujeitos da 

pesquisa se houve modificações e quais seriam essas, observamos entre as respostas 

novamente a poluição da água (27%) como a mais apontada, vindo na sequência os lixões 

a céu aberto (23%) e o desmatamento (18%). Com menor frequência foram mencionados 

a poluição do ar (9%), o lixo nas ruas (9%), seguidos do assoreamento dos rios (5%), do 

armazenamento inadequado da água (5%) e das queimadas (4%) conforme  Gráfico 4. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3: Diagnose inicial da percepção dos problemas ambientais da cidade onde 

mora/estuda – Bananeiras (PB). 

 
Fonte: a autora (2014) 

  

  Com relação à percepção dos problemas ambientais da cidade em que 

mora/estuda, ao compararmos os Gráficos 3 e 4, ou seja, a diagnose inicial e a diagnose 

final, observamos que houve uma maior diversificação de problemas ambientais 

apontados pelos sujeitos da pesquisa. A poluição da água permaneceu como a mais 

significativa, mas apresentando uma mudança na sua frequência, ou seja, de 47% para 

27%.  Essa alta frequência se justifica em função do rio que dá nome à cidade, Bananeiras, 

fazer parte do cotidiano dos sujeitos, passando ao lado do Campus onde moram e 

estudam, atravessando as ruas principais. Emergiu a percepção para os desmatamentos 

(novos loteamentos), os lixões a céu aberto, o lixo nas ruas, a maneira inadequada de 

armazenamento de água, entre outros. Seria um indicativo de reeducação do olhar a partir 

do sentido dado às ações cotidianas defendidas na ecopedagogia de Gutiérrez e Prado 

(2008), tendo em vista que nossas intervenções pedagógicas, em sua maioria, se deram 

no entorno do Campus locus da pesquisa. 

 Estabelecendo uma análise comparativa entre as percepções do semiárido, no seu 

meio rural, menos urbanizado (Gráficos 1 e 3) e na cidade (Gráficos 2 e 4), observamos 

que no semiárido o elemento terra foi o mais representativo nas falas dos sujeitos, por 

meio de referências ao desmatamento, à desertificação, à diminuição da fauna,  à erosão 

e aos lixões a céu aberto. As percepções dos sujeitos da pesquisa para os problemas 

ambientais no semiárido fazem emergir a alma da zona rural, por ser o lar, o locus de 



 

 

reminiscências e o meio de se ganhar a vida (TUAN, 2012, p. 136). Por serem na sua 

maioria do meio rural, estão imersos na terra.  

 

Gráfico 4:  Diagnose final da percepção dos problemas ambientais da cidade onde 

mora/estuda – Bananeiras (PB).  

 

 
Fonte: a autora (2014). 

  

 Com relação à percepção dos problemas ambientais da cidade onde 

moram/estudam, os elementos água e ar prevalecem, por meio da  poluição da água,  da 

poluição do ar, dos lixões a céu aberto, das queimadas, do assoreamento dos rios e do 

armazenamento inadequado da água. A percepção dos sujeitos na cidade não focou nas 

coisas em si, mas nos discursos que circulam e permeiam todas as relações.   

 E para se perceber no meio, segundo Maffesoli (1998), faz-se necessário mais do 

que nunca, voltar os olhos para si mesmo. Assim, uma das perguntas do questionário 

versou sobre os problemas ambientais ocasionados pelas atitudes cotidianas dos próprios 

sujeitos da pesquisa, e observamos que a maioria dos sujeitos, não se implica 

pessoalmente, mostram-se evasivos, apartados, enfim homens no mundo e não com o 

mundo, homens expectadores e não recriadores (FREIRE,P., 2011a, p. 87), como 

podemos observar nas falas transcritas e apresentadas no Quadro VIII – Diagnose 

Inicial. 



 

 

 Sendo a percepção uma atividade, um estender-se para o mundo, segundo Tuan, 

(2012, p. 30), apenas quatro sujeitos investigados se mostraram co-responsáveis por suas 

atitudes ambientais. Pineau (2008a) chama a atenção para a maneira puramente utilitária 

de se relacionar com os elementos, fazendo com que o organismo seja usado, 

automatizado e coisificado, embotando a consciência e brutalizando a pessoa. Dai a 

dificuldade da maioria dos sujeitos se perceberem como co-responsáveis, seja nas mais 

simples atitudes, como o destino adequado do próprio lixo gerado ou o gasto excessivo 

de água.  Para o autor, faz-se necessário transformar as relações de uso do cotidiano em 

relações de reflexão, que permitam atentar tanto a si próprio quanto ao universo, 

favorecendo uma tomada de consciência das relações entre os gestos cotidianos e seus 

ambientes mundiais, aproximando-os.   (PINEAU, 2008a, p. 50). Na medida em que os 

homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo 

de sua percepção. 

 Constatamos que, mesmo após as ecovivências e os jogos de areia, alguns sujeitos 

da pesquisa continuaram não se implicando pessoalmente, mostrando-se evasivos como 

observamos no Quadro VIII – Diagnose Final.  Pressupomos a necessidade de novas 

ecovivências, afinal como nos apontam Gutiérrez e Prado (2008), compreender e respeitar 

a dimensão espaço-temporal é de cada indivíduo é fundamental, uma vez que a educação 

é um processo consumidor de tempo diante de uma diversidade cultural, com estilos e 

ritmos diferentes de aprendizagem.  

 Em contrapartida, houve um aumento significativo no número de sujeitos que se 

sentem co-responsáveis, se implicando enquanto integrantes e ao mesmo tempo 

impactantes nas suas ações cotidianas, nos sinalizando o caráter emancipatório do  nosso 

objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial. Essa mudança na auto-percepção dos 

sujeitos, mudando a sua postura de mero espectador ou objeto para sujeito da sua história, 

nos remete aos saberes freireanos, ao defender que como subjetividade curiosa, 

inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu 

papel no mundo não é só o de quem constata, mas também o de quem intervém como 

sujeito nas ocorrências (FREIRE, P., 2011b, p. 74).  



 

 

Quadro VIII: Diagnose Inicial e Diagnose Final da auto-percepção dos sujeitos com relação ao meio em vivem.  

Diagnose Inicial Diagnose Final 

- Evasivos: 

 

Ipê-amarelo: Não prejudico, ajudo a preservar; 

Macambira: Espero que não, procuro sempre fazer a minha parte em 

defesa do meio; 

Jurema: Parcialmente, mas tento solucionar evitando esses danos; 

Mandacarú1: Sim, pois quando o homem polui o rio, joga lixo no solo, polui 

o ar de certa forma, está gerando impacto ao meio ambiente; 

Juazeiro: Sim, o gasto excessivo de água; 

Coroa-de-frade: Não, me reeduquei nas minhas atitudes como ser humano 

e vivente do meu ambiente; 

Cacto Branco: Procuro fazer o que posso para amenizar os danos já 

existentes, busco incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo; 

Cacto: Acredito que não, tenho não ocasionar danos. 

 

- Co-responsáveis: 

 

Palma: sim, mas sempre acabo jogando um ‘lixinho’ aqui, outro ali, sei que 

devo fazer minha parte no cuidado com o meio ambiente; 

Xique-xique2: Sim, jogando lixo na rua e não me preocupando com o 

tempo no banho; 

Girassol: Sim, dede a hora que tomamos banho, a água que gastamos, o 

consumo exagerado; 

Mandacarú2: Sim, na propriedade do meu avô, eles utilizam as queimadas 

que prejudicam ainda mais o meio. 

- Evasivos: 

 

Ipê-amarelo: Sim, pretendo preservar;  

Jurema: Sim em parte, mas sempre tentando solucionar ou minimizar; 

Cacto Branco: Procuro sempre estar me cuidando e policiando; 

Cacto: Não, procuro evitar qualquer dano; 

Girassol: Sim, a cada movimento do ser humano, ele está prejudicando 

algo na natureza. 

Mandacarú2: Não, estou melhorando cada vez mais com minha 

participação nesse projeto. 

 

- Co-responsáveis: 

 

Macambira: Não, busco sempre agir corretamente com a natureza, 

preservando-a, por outro lado, acho que sim, pois não faço nada para que 

haja coleta seletiva na minha cidade, como também depositar o lixo 

colhido no ambiente adequado. 

Mandacarú1: Sim, pelos materiais industrializados que consumimos; 

Juazeiro: Pelo meu lixo que não é reciclado, pelo gasto excessivo de água; 

Paula: Nem sempre coloco o lixo no lixo, assim contribuindo para 

problemas ambientais; 

Xique-xique1: Sim, sabendo que veículos automotores emitem com gases 

poluentes, então foco nisso constantemente evitando o uso excessivo; 

Xique-xique2: Sim, porque desperdiço água, jogo lixo onde não deveria 

jogar; 

Coroa-de-frade: Sim, o lixo não tem destino correto. 

Fonte: a autora (2014).



 

 

3.3 O Jogo de Areia como instrumento de avaliação da Pedagogia Ecovivencial 

 

 A utilização do Jogo de Areia é uma ferramenta rica para o trabalho com as emoções e 

com a dimensão afetiva e, consequentemente, com produção de sentidos nos processos de 

relação com o meio ambiente, com os seus elementos, com o objeto desse estudo, a Pedagogia 

Ecovivencial. Após todo o percurso investigativo, caracterizado pela diagnose inicial 

(questionário pré-teste), pelas ecovivências intercaladas com os Jogos de Areia e pela diagnose 

final (questionário pós-teste), aplicamos o Jogo de Areia (KALFF, 1980; WEINRIB, 1993; 

AMMANN, 2004; SCOZ, 2011) uma terceira vez, intitulado ‘Autoformação pessoal e 

profissional: um processo em construção no projeto Pedagogia Ecovivencial’ (APÊNDICE 

D3), mas agora individualmente e não mais em duplas como nos Jogos de Areia anteriores, por 

opção dos sujeitos. 

 Cabe ressaltar que entre os nossos objetivos, buscávamos possibilitar o encanto e a 

autorreflexividade à formação do sujeito, além da produção de sentidos nos processos de 

relação com o meio ambiente, por meio do nosso objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial. 

Além do mais, objetivávamos, comungando com Bachelard (2008b, p. 121) quando aponta que 

na natureza tudo se encontra em perpétuas oscilações de dilatação e contração pela ação do 

fogo sobre os corpos, perceber se houve mudanças e quais seriam essas, validando dessa 

maneira o nosso objeto de pesquisa. 

 Coadunando com os saberes freireanos ao defender que atuar, refletir, avaliar, 

programar, investigar, transformar são especificidades dos seres humanos no e com o mundo. 

(FREIRE,P.,  2012a, p. 32), lançamos como questão problematizante para as construções dos 

cenários imagéticos, a seguinte pergunta: ‘Qual a contribuição do projeto Pedagogia 

Ecovivencial para sua formação pessoal e profissional?’ 

Para interpretação e análise dos cenários, novamente recorremos aos passos propostos 

por Scoz (2011), apresentando inicialmente o cenário e uma breve descrição, seguidos de suas 

narrativas que foram transcritas a partir das falas gravadas dos sujeitos, e por fim a análise das 

cenas, articuladas com as narrativas dos sujeitos.  

Tal qual nas análises dos Jogos de Areia apresentadas no início desse capítulo, vale 

ressaltar que em alguns momentos, eles possibilitavam leituras semelhantes, mas, em outros, 

contraditórias, exigindo manter um olhar e uma escuta que nos permitissem ler nas entrelinhas 

aquilo que o sujeito da pesquisa queria ou não revelar.  

 Eis que seguem os cenários imagéticos a começar por Ipê-Amarelo como podemos 

observar na Figura 32. Em sua construção, o sujeito representou na região central uma vela e 



 

 

uma pessoa. No lado esquerdo há pouca areia, vários animais aquáticos além de conchinhas e 

quatro discos metalizados, com uma cadeira e duas pessoas no quadrante superior. No lado 

direito há presença de areia e terra, além de uma casa de com três pavimentos. No quadrante 

superior há um chapéu de palha e um cesto com sementes. No quadrante inferior há duas 

pessoas. 

 

Figura 32: Cenário de autoria de Ipê-amarelo ‘Big-Bang – a explosão’.  

 
          Fonte: a autora (2012). 

 

 

 Comentários de Ipê-amarelo a respeito do seu cenário:  

 

Representa o conjunto de um grupo que protege o meio ambiente em 

que vive, que planta novas árvore para que no futuro cresça e assim se 

propague e se multiplique.  Nós somos tipo um escudo, em que tudo que 

tem vida, protegemos! Com fé e garra! Esse cenário representa uma 

diversidade, entre elas nos estamo incluído!  Eu escolhi uma palavra 

para explica o meu cenário que foi BING BANG por que disse uma 

grande explosão.   

 

 

 Ao observarmos o cenário de Ipê-amarelo, percebemos uma visão integral, sistêmica e 

próspera, com a simbolização do cesto cheio e da grande casa.  O seu depoimento levou-nos a 

refletir sobre o que estaria querendo dizer com essa última frase ‘Big-bang – uma grande 

explosão’.  Por estarmos acostumados a explicar o que fazemos ou o que nos acontece com 

argumentos racionais, que excluem a perspectiva do emocionar, como lembram 

(MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2011, p. 53), não é raro observar que uma pessoa pode 



 

 

viver uma grande transformação em seu emocionar, em relação a alterações de seu modo de 

vida.  O fato é que esse depoimento demonstra uma das especificidades do Jogo de Areia, como 

já mencionado: seu espaço lúdico faz com que lembranças perdidas venham à tona, fantasias 

reprimidas sejam liberadas (Weinrib, 1993, p. 62). Assim, vai se construindo uma confluência 

de sentidos presentes na história de vida de Ipê-amarelo que vão se articulando com as 

condições concretas em que ele atua no momento, levando-o a se reconhecer em sua produção 

de sentidos como ‘escudo de proteção’, como agente de transformação.  

 Em seu cenário (Figura 33), Juazeiro apresenta no lado esquerdo o interior de uma casa, 

no qual a mesa contém sementes e duas cadeiras ao lado. Na linha central há dois chapéus de 

palha. No lado direito, no quadrante superior há flores, sementes ordenadas em forma de uma 

plantação, quatro pessoas posicionadas lado-a-lado e junto a elas e mais abaixo, no quadrante 

inferior, um cesto cheio de algodão colorido. 

 

Figura 33: Cenário de autoria Juazeiro intitulado ‘Sabedoria’.  

 
             Fonte: a autora (2012). 

 

 Comentários de Juazeiro a respeito do seu cenário: 

O que eu aprendi nessas aula, e tenho certeza que irei leva comigo, 

tanto na vida profissional como pessoal, foi gosta de algo que pra mim 

não tinha muita importância, que é a agricultura. Minha família 

sempre morou no sítio, meu pai é um amante da agricultura, mesmo 

com a escassez de água, por morarmos em uma região onde sempre é 

castigada pela seca, que é o sertão, mas sempre faz seus plantio de 

horta. Eu sempre ajudei, porém sem da muita crença. Mas o projeto 



 

 

Pedagogia Ecovivencial, juntamente com o CAVN, me fizeram aprende 

a ama a agricultura. Agora no meu recesso, eu e meu pai iremos 

implanta a horta econômica em nossa propriedade. Como diz o ditado, 

se o homem do campo não planta, o homem da cidade não janta. 

Também quero agradece a professora Luciane por ser essa pessoa tão 

carismática, onde todos os alunos a adoramos.  

  

 A preparação dos cenários é, por si só, como lembra Scoz ( 2011, p. 75), um ato 

simbólico e os símbolos são representados pelas construções na areia ou pelas miniaturas que 

são utilizadas como ferramentas de expressão. Assim ao observarmos o cenário de Juazeiro, 

percebemos a expressão de um ambiente típico de agricultura familiar, com o roçado, um cesto 

cheio e principalmente luta pela mesa farta, vindo de encontro a sua fala: ‘se o homem do campo 

não planta, o homem da cidade não janta’.  Em seu depoimento, a aprendizagem está 

relacionada com o prazer descoberto no fazer e viver do campo, como Juazeiro diz ‘o projeto 

Pedagogia Ecovivencial, juntamente com o CAVN, me fizeram aprende a ama a agricultura’, 

reconhecimento observado diante do título do cenário construído: ‘sabedoria’. É segundo 

Freire, P. (2013), o novo nascendo do velho através da transformação criadora que se verifica 

entre a tecnologia avançada e os saberes empíricos dos camponeses. Essa ressignificação foi 

tão marcante para Juazeiro, que direcionou sua escolha no curso de graduação em Agroecologia 

no ano seguinte ao dessa pesquisa. Portanto, sem que percebamos, como defendem Maturana e 

Verden-Zöller (2011, p. 43) o fluir de nosso emocionar (de nossos desejos, preferências, 

aversões, aspirações, intenções, escolhas...) guia nossas ações nas circunstâncias mutantes de 

nossa vida, de maneira que todas as ações pertencem a essa cultura. 

 Xique-xique1 apresentou no centro de seu cenário (Figura 34), uma grande diversidade 

de animais como jacaré, peixes, tartarugas, patos e de sementes. No lado esquerdo, no quadrante 

superior há um carro, ao lado de sementes e de um pato, no quadrante inferior há uma pessoa 

acomodada sobre uma flor de algodão colorido. No lado direito, no quadrante superior há uma 

flor de algodão colorido e no quadrante inferior há três pessoas posicionadas, formando um 

triângulo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 34: Cenário de autoria de Xique-xique1 intitulado ‘Aprendizado’.  

 
              Fonte: a autora (2012). 

 

  

 Comentários de Xique-xique1 a respeito do seu cenário: 

 

Neste cenário tão representada prática que aprendi no dia-a-dia e 

durante este projeto, prática essa que qualque cidadão deveria praticá-

la, como a importância do trabalho em grupo representado pelos 

trabalhadores, a diversidade de plantas e animais, a conservação do 

solo com a matéria orgânica presente no cenário. A criança indica que 

precisamo nos educar desde cedo pra o respeito e preservação do meio 

ambiente e por último representado nossas riqueza naturais. 

 

 

 Os depoimentos de Xique-xique1, demonstram mais uma vez, o valor simbólico das 

miniaturas. Como já foi mencionado, elas não são simples analogias de outras coisas, mas 

adquirem vida própria, força real e dinâmica, valor emocional e conceitual (SCOZ, 2011, p. 

141), como podemos perceber com a representação da triangulação dos bonecos simbolizando 

a importância do trabalho em grupo representado pelos trabalhadores, como tão bem relata 

Xique-xique1. Essa fala, corrobora com os ensinamentos de Maturana e Verden-Zöller (2011, 

p. 45) aos falar sobre a cultura matrística pré-patriarcal europeia [...],  no qual a emoção que 

estrutura a coexistência social é o amor, ou seja, o domínio das ações que constituem o outro 

como um legítimo outro na coexistência.  

 Outro aspecto interessante que emerge na simbologia no cenário, refere-se à fala 

referente à criança, que segundo Xique-xique1, indica que precisamo nos educar desde cedo 

pra o respeito e preservação do meio ambiente, denotando-se a importância dada à educação 



 

 

como processo de transformação. Freire, P. (2011b, p. 68) nos lembra  que somos os únicos 

seres, que social  e historicamente, nos tornamos capazes de apreender e por isso, somo os 

únicos em quem aprender é uma aventura criadora [...], é construir, reconstruir, constatar 

para mudar. E esse é a essência do depoimento de Xique-xique1, a possibilidade dos indivíduos 

como sujeitos da sua história, por meio da educação, do ‘aprendizado’, título do seu cenário. 

 No seu cenário (Figura 35), Xique-xique2 apresentou no centro um corpo hídrico com 

patos, tartarugas e conchinhas que desembocam no lado direito, tendo uma ponte de madeira. 

Ainda no lado direito, no quadrante superior há um retângulo de madeira (uma casa). No lado 

esquerdo, no quadrante superior, há flores coloridas e sementes variadas. No quadrante inferior 

há quatro pessoas em posição de semicírculo.  

 

Figura 35: Cenário de autoria de Xique-xique2 intitulado ‘Conjunto’. 

 
        Fonte: a autora (2012). 

  

 

 Comentários de Xique-xique2 a respeito do seu cenário: 

 

A importância de participar foi os novos amigos que formei durante o 

projeto. As vezes que não fui para casa para ir para o projeto, por 

respeito e por sede de conhecimento. Aprendi como é bom ajuda o 

próximo. Ajuda a salva o meio ambiente com a plantação de mudas. Eu 

só tenho a agradece, muito obrigado.     

  

 No depoimento de Xique-xique2, novamente evidenciamos o papel das emoções. Suas 

emoções revelam-se por estados afetivos e por sentimentos de amizade, de solidariedade, como 

ele diz: aprendi como é bom ajudar o próximo. Essa fala de Xique-Xique2, comprova mais uma 



 

 

vez a importância que Maturana atribui ao papel das emoções como um dos aspectos mais 

desafiantes do sujeito. E a prática reflexiva, mostra que não se deve temer, porque com ela se 

abre a possibilidade de recuperar o respeito por si mesmo e o operar da biologia do amor como 

um resultado espontâneo (MATURANA; REZEPKA, 2008). 

 Ao observarmos o cenário intitulado por Xique-xique2  ‘conjunto’, percebemos uma 

ponte sobre o riacho representado. Segundo Scoz (2011), na maioria das cenas realizadas com 

o Jogo de Areia, a ponte simboliza um elemento de ligação ou de transição.  Articulando o 

depoimento com a simbologia do cenário, observamos que o ‘conjunto’, nome a ele dado, se 

faz presente com uma visão integrada, harmônica. Mas o nosso olhar reflexivo, vai além. Ao 

cruzarmos as observações do cenário com algumas perguntas do questionário de diagnose 

inicial, levou-nos a refletir sobre o que ele estaria querendo dizer. Xique-xique2 é um 

trabalhador rural, que não tem a propriedade da terra, morando em sítios de terceiros, numa 

propriedade arrendada para o  cultivo de cana-de-açúcar e posterior venda para os ‘senhores de 

engenho’. Algumas perguntas do questionário versavam sobre a identidade cultural do homem 

do campo e numa de suas respostas, emergiu a vontade de Xique-xique2, permanecer no meio 

rural, mas como proprietário das terras, um empresário do agronegócio, do setor de cana-de-

açúcar.  

 Seria uma ruptura da estrutura latifundista, de caráter colonial, que segundo Freire, P. 

(2013, p. 59), proporciona ao possuidor de terras, pela força e prestígio que tem, a extensão 

de sua posse também até os homens? Essa vontade de transposição social, do trabalho agrícola 

tradicional, caracterizado como braçal, para uma moderna agricultura mecanizada, nos remete 

a oposição necessária à representação da agricultura tradicional como sofrimento a ser 

lamentado e rejeitado, através dos filhos, num futuro imaginário (CARVALHO, M. R. F., 

1997). Dessa forma, com pensamentos de educador ambiental, que acredita na politicidade da 

educação, acreditamos ser o caráter emancipatório de Xique-xique2 emergindo por meio da 

Pedagogia Ecovivencial. 

. Observamos no cenário de Coroa-de-frade (Figura 36), uma divisão tendo do lado 

esquerdo, areia e terra, com uma casa e duas pessoas ao lado. No quadrante superior há uma 

coruja ao lado de sementes dispostas em forma de plantio com uma cerca e um vaso de flor. No 

quadrante inferior a uma flor de algodão colorido, um vegetal e outra pessoa. Do lado direito, 

sem areia, há no quadrante superior o sol, uma fada, algumas casinhas e uma tartaruga. No 

quadrante inferior há um disco metalizado e algumas conchinhas (parece um lago). 

 

 



 

 

Figura 36: Cenário de autoria de Coroa-de-frade intitulado ‘Respeito’.  

 
        Fonte: a autora (2012). 

 

 

 Comentários de Coroa-de-frade a respeito do seu cenário: 

 

Eu quis mostra com este cenário que existe a cidade desenvolvida, mais 

com um pensamento muito lento, muito atrasado representado pela 

tartaruga, um pensamento ecológico não é um passo de mágica, 

representado pela fada. De várias coisas que me marcaram no projeto, 

posso cita a visita a dona Irene, que mesmo com as dificuldades foi 

busca conhecimento, foi busca alternativas pra pode convive melhor na 

sua região, onde lá chove pouco e tem um clima muito árido muito 

quente, com seu amor pelas plantas e pela terra, ela fez alternativas 

para sua convivência na sua terrinha, com um pensamento ecológico 

muito mais avançado que o povo da cidade. O projeto representou 

muito em minha vida, por conhece muito as dificuldades da minha 

terra, tenho um grande respeito pela mesma, com o projeto comecei a 

pensar muito mais, e procura soluções para convive com estás 

dificuldades. Queria agradece a senhora pelos momentos, pelos 

esforços para está com a gente, muito obrigado professora. 

 

  

 Os relatos de ecoformação (PINEAU, 2008), proporcionados pelo Jogo de Areia, 

mostram uma grande fecundidade nas tentativas de reflexão sobre as relações 

pessoa/sociedade/meio ambiente Ao observarmos o cenário de Coroa-de frade, percebemos 

uma cisão, uma dicotomia entre o campo simbolizado pelo roçado e a cidade simbolizada pelas 

casinhas. Cisão essa que emergiu em seu depoimento, ao se referir a lentidão ao atraso da vida 

urbana por meio da tartaruga e ao valorizar os saberes da terra, simbolizado pela coruja em seu 



 

 

cenário e ao mencionar: ela fez alternativas para sua convivência na sua terrinha, com um 

pensamento ecológico muito mais avançado que o povo da cidade. Ou seja, essa percepção de 

Coroa-de-frade, da cultura e o saber popular vêm de encontro a Freire, P.  (2011b, p. 79) quando 

defende que não poderia de forma alguma nas suas andanças com os grupos populares, 

desconsiderar seu saber de experiência feito, sua explicação de mundo de que faz parte a 

compreensão de sua própria presença no mundo.  

 Os sujeitos da pesquisa, além de trazerem para as ecovivências a vida pessoal, o 

momento histórico que vivem (e que a sociedade vive), envolvem-se com os demais 

participantes, com suas dificuldades e com as relações e as solicitações afetivas que permeiam 

todo o viver no campo. E com Coroa-de-frade não foi diferente, ao se referir de maneira 

admirada e com ‘respeito’, título do seu cenário, a luta pela sobrevivência de Da. Irene, que 

mesmo com as dificuldades foi busca conhecimento, foi busca alternativas pra pode convive 

melhor na sua região, onde lá chove pouco e tem um clima muito árido muito quente, com seu 

amor pelas plantas e pela terra. 

 Mais uma vez o sujeito da pesquisa evidencia os sentidos que vai construindo em seus 

processos na relação com o fazer, com o viver no campo, como observamos em sua fala: um 

pensamento ecológico não é um passo de mágica, representado pela fada. Ou seja, não se trata 

de um ato de depositar informações, no qual quanto mais vai se enchendo os recipientes com 

seus ‘depósitos’, mais consciente e co-responsável é o sujeito na sua relação com o seu meio. 

Trata-se de um processo, lento, gradual, problematizador, de como seres no mundo, com o 

mundo e com o outro (FREIRE, P., 2011a). Sujeitos que passam a refletir mais sobre a sua 

realidade e buscam soluções para conviver sustentavelmente com as suas dificuldades. 

 Em seu cenário (Figura 37), Cacto apresentou uma flor central, tendo uma pedra 

colocada sobre ela (pedra fundamental), e ao redor vários círculos, formando uma mandala de 

sementes, flores, pedrinhas coloridas, pessoas casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 37: Cenário de autoria de Cacto intitulado ‘Ousadia’.  

 
Fonte: a autora (2012). 

  

Comentários de Cacto a respeito do seu cenário: 

O Projeto Pedagogia Ecovivencial tem e está representando o trilhar 

da minha vida. Sou uma amante da natureza e este projeto veio 

contribuir para as ações cotidianas como também para as ações 

futuras e profissionais, já que desejo trabalhar na área. Foram 

momentos ricos de aprendizagem seja com as discussões, vivências, 

trilhas e principalmente com as emoções em relação as consequencias 

das vivências proporcionadas e, ao mesmo tempo, sentimentos de 

descobertas e criatividades transportadas para a nossa realidade. 

Contudo, aprendi e desejo aprender mais, para assim, repassar para 

os demais de forma prazerosa como assim desejo. Obrigada por ter 

lançado a pedra fundamental que precisava, obrigada por me permitir 

ver que posso e sou capaz de ajudar o planeta. 

 

 Ao observarmos o cenário de Cacto, percebemos com nosso olhar reflexivo a  

representação sistêmica por meio da mandala, tendo uma flor central e uma pedra sobre ela. A 

simbologia liga o mundo concreto das coisas palpáveis ao mundo da alma espiritual, que nem 

sempre é consciente (AMMANN, 2004) e assim sendo, ao cruzarmos com o seu depoimento, 

eis que emergiu a representação para o centro do cenário: a pedra fundamental lançada em sua 

vida (flor central) por meio da Pedagogia Ecovivencial, como diz Cacto: Obrigada por ter 

lançado a pedra fundamental que precisava, obrigada por me permitir ver que posso e sou 

capaz de ajudar o planeta. 



 

 

 Os seres humanos, individualmente ou em grupos, tendem a perceber o mundo com o 

‘self’, como o centro (TUAN, 2012, p. 53) conforme observamos na análise do cenário em 

questão juntamente com o seu depoimento: O Projeto Pedagogia Ecovivencial tem e está 

representando o trilhar da minha vida, representa sempre o motivo central como nos lembra 

Ammann (2004). Portanto, em seu depoimento e como revela a simbologia do cenário intitulado 

‘ousadia’, emergiram de Cacto vários elementos que interferiam em suas produções de sentido. 

Revelou, associados a seus valores e crenças, suas motivações, interesses expectativas que eram 

multideterminantes de suas escolhas profissionais, como bem diz Cacto: foram momentos ricos 

de aprendizagem seja com as discussões, vivências, trilhas e principalmente com as emoções 

em relação as consequências das vivências proporcionadas e, ao mesmo tempo, sentimentos 

de descobertas e criatividades transportadas para a nossa realidade.  

 Podemos perceber nesse depoimento a dimensão emocional defendida em nosso objeto 

de estudo, principalmente por meio da afetividade, estejamos ou não conscientes disso, como 

defendem Maturana e Verden-Zöller (2011, p. 110), pois o curso da história da humanidade 

segue o caminho do emocionar, e não o da razão ou das possibilidades materiais ou dos 

recursos naturais.  

 Juntamente com essas reflexões e com a mandala representada no cenário, deduzimos a 

percepção de Cacto, moradora do meio urbano e graduanda no curso de pedagogia, a 

possibilidade viável e próspera da integração meio urbano com o campo, especialmente 

simbolizado com o certo cheio de sementes, como observado no quadrante esquerdo superior 

do cenário. Seria na perspectiva de Pineau (2008b, p. 19) a evocação do ‘gaio saber’, ou seja, o 

encantamento cognitivo provocado, de forma surpreendente, pelas audaciosas tentativas 

culturais de organizar em formas e sentidos, em línguas vivas e correntes, estranhas moções e 

emoções de união que afetam os seres na relação com o seu meio. 

 Mandacaru2 apresentou seu cenário (Figura 38), dividido por uma linha sem areia e 

com uma pessoa ao meio. Do lado esquerdo há três flores, duas pessoas e algodão colorido e 

palha vegetal, no quadrante inferior. No lado direito há no centro um corpo hídrodo com peixes, 

tendo círculos desenhados na areia, além de sementes, lembrando uma mandala. Há duas 

pessoas nos extremos dessa mandala. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 38: Cenário dem autoria de Mandacarú2 intitulado ‘Companheirismo’.  

 
         Fonte: a autora (2012). 

 

 

 Comentários de Mandacarú2 a respeito do seu cenário: 

  

Do lado direito representa a minha primeira aula no projeto Pedagogia 

Ecovivencial onde eu nunca tinha presenciado um sistema mandala e 

sua capacidade de produção de maneira bastante inteligente, porque 

moro no sertão paraibano e tive oportunidade de conhecer esse 

sistema. Do lado esquerdo foi o nosso último encontro de 2012 que 

plantamo várias mudas próximo do abatedouro da Universidade 

Federal da Paraiba campus Bananeiras que irão fica marcado na 

minha vida onde futuramente eu possa traze meus filhos e mostra 

aquelas árvores e dize que tive oportunidade de plantá-las devido a 

essa grande professora que me deu oportunidade de participa desse 

projeto por isso muito obrigado Luciane Schulz. 

 

 

 Como nosso olhar atento para a produção de sentido na relação com o meio ambiente, 

por meio da Pedagogia Ecovivencial, ao observarmos o cenário de Mandacarú2, novamente 

percebemos uma cisão, não mais social, conceitual ou cultural, como observamos em alguns 

cenários anteriores a esse. O que prevalece simbolicamente é a separação ecovivencial, diante 

de dois momentos distintos de revelações, de aprendizagem e encantamento, como observamos 

em seu depoimento: Do lado direito representa a minha primeira aula no projeto Pedagogia 

Ecovivencial onde eu nunca tinha presenciado um sistema mandala[...],do lado esquerdo foi o 

nosso último encontro de 2012 que plantamos várias mudas próximo do abatedouro. Nesse 

depoimento, Mandacarú2 revela, como a caixa de areia pode ser utilizada como um poderoso 



 

 

meio para atingir profundas experiências internas capazes de gerar transformações como nos 

lembra  Weinrib (1993).  

 As ecovivências em geral possibilitaram aos sujeitos da pesquisa uma percepção deles 

mesmos diante da situação em que se encontravam: reconheciam suas próprias crenças, 

expectativas, valores e atitudes refletindo sobre eles e, ao mesmo tempo, entravam em contato 

direto com estados afetivos que permeavam seus processos auto-ecoformativos (PINEAU, 

2008) por meio da Pedagogia Ecovivencial. A autorreflexão vivenciada emergente na fala de 

Mandacarú2, quando diz que irão ficar marcados na minha vida onde futuramente eu possa 

trazer meus filhos e mostrar aquelas árvores e dizer que tive oportunidade de plantá-las, nos 

remete a uma passagem de Rubem Alves ao dizer que amava aqueles pessoas que plantavam 

árvores, sabendo que não se assentariam a sua sombra, mas que dariam sombra  e frutos  àqueles 

que ainda não haviam nascido (ALVES, 2013). 

 Por fim, analisando em conjunto os três momentos dos jogos de areia, temos algumas 

considerações a tecer, como segue. 

 Nas cenas e nos depoimentos dos ‘meninos do campo’, evidenciou-se uma confluência 

de sentidos que se ancoravam em suas histórias de vida, seja nos aspectos vivenciais, culturais, 

sociais, ambientais e nas condições concretas em que eles atuavam no momento, seja sua 

moradia no meio rural do semiárido nordestino ou no campus universitário agrário no brejo 

paraibano, enquanto alunos em regime de internato. Esses fatos nos ajudavam a compreender 

as possíveis relações entre os sentidos que elas iam produzindo em seus processos na relação 

com o meio ambiente por meio da Pedagogia Ecovivencial, nosso objeto de estudo, de uma 

forma dinâmica e em constante desenvolvimento.  

 Os momentos reflexivos, aliados às diferentes situações cotidianas representadas pelos 

sujeitos da pesquisa, contribuíram para que eles encontrassem possibilidades de reposicionar-

se diante dos seus processos ecoformativos, fato evidenciado ao longo das análises dos três 

Jogos de Areia.  

Nos Jogos de Areia dos elementos Terra e Água, como podemos observar, a maioria 

dos sujeitos não percebem a realidade como totalidade, na qual se encontram, apenas as partes 

do processo de interação, uma visão fragmentada, dicotômica seja do ambiente: ‘preservado x 

não preservado; da cultura e modo de vida: rural x urbano;  da sociedade: avançada x atrasada;  

dos saberes: populares x científicos. Ao compararmos com o último Jogo de Areia, em seus 

depoimentos e em seus cenários, alguns sujeitos da pesquisa ainda demonstravam uma cisão na 

forma de simbolizar, de representar suas visões de mundo, suas produções de sentido, seja na 

dimensão social, cultural, ambiental, conceitual.  Todavia observamos um aumento expressivo 



 

 

do número de sujeitos que percebiam de forma integrada, num movimento sistêmico, superando 

o modo fragmentado de estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra 

(FREIRE, P., 2011a), como fizeram anteriormente.  

Diante da megacrise ecológica atual, emerge a urgência de se levar em conta a 

construção histórica, individual, coletiva, destas relações com o meio ambiente. Esse 

movimento da percepção do todo, se projetando de forma integrada, vem de encontro ao 

processo ecoformativo proposto por Pineau (2010). E para compreender e conduzir os 

processos de ecoformação recíproca, implica dialeticamente um processo de subjetivação, de 

fala e de consciência do interior, mas também um processo de socialização, de 

autoposicionamento do eu no exterior (PINEAU, 2012, p. 97). Foi isto que buscamos com essa 

pesquisa de intervenção pedagógica, por meio das  ecovivências, lançando mão do Jogo de 

Areia como recurso avaliativo, na busca de  compreender os sentidos que os sujeitos iam 

produzindo em seu  processo de ecoformação  por meio da Pedagogia Ecovivêncial.   

Despois do processo laborioso e vibrante, observamos o processo de transformação do 

material empírico em dados de pesquisa, com a emergência dos resultados e das discussões, ou 

seja, a materialização da Pedagogia Ecovivencial tendo para tal o fogo como o elemento para a 

reflexividade.  

Dando sequência, nas (In) Conclusões e Considerações Finais, apresentamos por meio 

da reflexividade com o elemento ar, a fluidez, o movimento, o voo mais alto diante dos desafios 

enfrentados dessa pesquisadora, aos interagir com as diferentes fontes de dados, com diferentes 

formas de expressão, das estratégias e dos resultados que convalidam a Pedagogia Ecovivencial 

enquanto estratégia pedagógica de uma Educação Ambiental Emancipatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(IN) CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

POLINIZAÇÕES EM NOVOS ARES A PARTIR DA PEDAGOGIA 

ECOVIVENCIAL 

 

  
         Fonte: Dorion (2015) 

 
 

 

“Quando se segue um sonho tão bem definido como o sonho do vôo, percebe-se 
que o sonho pode ter ‘sequência nas ideias’, tanto quanto obstinação afetiva em 

sua paixão amorosa”  
(BACHELARD, 2001, p. 21). 

 
 

 



 

 

 Objetivávamos voar mais alto, pois como nos lembra Bachelard (2001), o ser voante, 

em seu próprio sonho, declara-se inventor de seu vôo e dessa forma, não nos interessava uma 

investigação objetiva, caracterizada apenas por perguntas e respostas, muito pelo contrário. Por 

se tratar de uma pesquisa no âmbito social, igualmente importante são as representações 

subjetivas dos fatos como os próprios fatos, ou seja, as características observáveis de um 

acontecimento como a interpretação subjetiva que os que participam do mesmo fazem. Sem 

ecovivências compartilhadas e sem o envolvimento emocional e crítico, não se alcança a 

compreensão do mundo de significados, não existe autêntico conhecimento dos processos 

latentes, ocultos e subterrâneos que caracterizam a vida social dos grupos de pessoas.  

 Muitas foram as inquietações, as percepções iniciais, que configuraram-se numa 

problemática de pesquisa e daí a necessidade de se precisar, de se circunscrever, de se delimitar 

e de se decidir quais as questões particulares que o revelam. Ao acreditar na importância da 

fixação do homem no campo de forma sustentável, com seus saberes, sua tradição e sua história, 

tínhamos como problema central de pesquisa, o seguinte questionamento: Como vivências em 

Educação Ambiental baseadas na afetividade podem contribuir para estabelecer o 

fundamento epistemológico e praxiológico da Pedagogia Ecovivencial? Ou ainda na  

tentativa de desvendamento, a pesquisa orientou-se também por questões específicas tais quais: 

Como os estudantes percebem o ambiente? Como desenvolver nos estudantes a leitura do 

ambiente? Como essa leitura pode ser materializada numa perspectiva emancipatória para 

possíveis intervenções sócio-ambientais? Como se apresentam nos estudantes do campo a 

identidade, o prazer e o amor em estar sobre a terra? Como ressignificar os sentimentos de 

vergonha e inferioridade? Como reforçar a identidade, o prazer e o amor em estar sobre a terra?  

 A partir do nosso objeto de estudo, a Pedagogia Ecovivencial enquanto recurso auto-

ecoformador, elaboramos um plano de pesquisa que nos permitisse defender a seguinte tese: 

“Por meio da Pedagogia Ecovivencial, fundamentada em bases afetivas, é possível 

materializar uma Educação Ambiental Emancipatória”. Vale lembrar que nos apoiamos 

em alicerces teóricos tais como as postulações de Gutiérrez e Prado (2008), de Maturana (2001, 

2008, 2009, 2010, 2011) e de Freire, P. (2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013, 2014). Todos no 

sentido de iluminar, experienciar e compreender as relações entre as ecovivências,  as emoções 

e a concepção emancipatória da Educação Ambiental, transpondo a problemática sentida para 

uma problemática agora consciente, racional cujo objetivo geral foi estabelecer junto aos 

estudantes do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, em Bananeiras 

(PB) as bases epistemológicas e praxiólogicas de uma Pedagogia Ecovivencial.   



 

 

Entre os desafios, ressaltamos o do pesquisador interagindo: com ele mesmo por meio 

da sua subjetividade, mantendo um olhar e uma escuta que nos permitissem ler nas entrelinhas 

aquilo que os sujeitos da pesquisa queriam revelar (ou esconder); com os conhecimentos 

teóricos sobre o que nos propusemos a investigar e sobre as próprias vivências e produções 

acadêmicas; com o objeto/sujeito de sua pesquisa, possibilitando em alguns momentos, leituras 

semelhantes, mas, em outros, contraditórias. Todos esses aspectos integrando as diferentes 

fontes de dados, com diferentes formas de expressão: os questionários, as observações de 

campo, os cenários e as narrativas dos jogos de areia.  

 E depois deste percurso investigativo, um ritmo leve vem juntar-se ao nosso vôo, 

tornando-se o próprio ritmo do nosso coração apaziguado, feliz por estar voando 

(BACHELARD, 2001), diante dos elementos ecovivenciais que emergiram dos sujeitos da 

pesquisa. Como indícios da fecundidade da Pedagogia Ecovivencial, apontamos a 

espontaneidade das ecovivências (APÊNDICES B1 à B9), que foram planejadas e aplicadas 

mediante demandas que emergiam ao longo do processo de investigação, sendo assim o reflexo 

fiel do estilo singular de indagar e comunicar do próprio investigador. Cabe ressaltar que em 

todas elas, buscamos dialogar à luz das vertentes epistemológicos adotadas, vivenciando com 

entrega amorosa, alegria e ludicidade, cientes da construção de conhecimentos coletivos pelos 

participantes.  

 Na tentativa de investigar o processo de ecoformação dos sujeitos estabelecendo as 

bases epistemológicas e praxiólogicas da Pedagogia Ecovivencial, adotamos duas estratégias 

previamente elaboradas por nós, o Jogo de Areia e a Diagnose Final (questionário pós-teste), 

observando as mudanças por meio das categorias encontradas na Diagnose Inicial (questionário 

pré-teste) 

 Essas estratégias foram fundamentais, pois possibilitaram a materialização da 

Pedagogia Ecovivencial, também nos sinalizando a sua viabilidade. Assim, para facilitar essa 

análise, distribuímos nossas considerações finais tendo por base as nossas vertentes temáticas 

tais como a Ecovivencialidade, a Afetividade e a Emancipação. 

Por meio da ecovivencialidade, emergiram  nos sujeitos momentos com a busca de 

soluções e de satisfações viáveis e possíveis, tendo como pano de fundo a capacidade técnica 

em caráter instrumental e crítico, numa dimensão técnico-científica de Gutiérrez e Prado 

(2008). Além dessa, a dimensão pedagógica também se fez presente ao se materializar no sentir 

de uma necessidade, na percepção de um problema, na atribuição de um significado, na análise 

de possíveis causas e consequências, e por fim, na proposição de elementos de satisfação. Dessa 

maneira, observamos entre os sujeitos a necessidade da busca do saber acadêmico valorizando-



 

 

o, mas também integrado com o saber popular, com os saberes do campo, da ‘lida com a terra’. 

Os sujeitos sinalizaram a necessidade da mudança de hábitos e atitudes com relação ao meio 

que vivem, objetivando recuperar áreas degradadas, tendo um manejo adequado com a terra e 

com a expectativa de continuar vivendo no meio rural de forma sustentável, evitando dessa 

forma o êxodo rural.  

 Outra característica marcante nessa pesquisa foi a percepção dualista, estando o 

elemento água como divisor de dois mundos, duas culturas, dois modos de se relacionar: o meio 

rural x meio urbano, o meio preservado x meio devastado, da sociedade avançada x  sociedade 

atrasada;  dos saberes populares x saberes científicos, ou ainda o ‘meio’ ambiente x o ambiente 

inteiro. Ao compararmos com o último Jogo de Areia, em seus depoimentos e em seus cenários, 

alguns sujeitos da pesquisa ainda demonstravam uma cisão na forma de simbolizar, de 

representar suas visões de mundo, suas produções de sentido, seja na dimensão social, cultural, 

ambiental, conceitual, ressaltando também algumas limitações da proposta. Todavia 

observamos um aumento expressivo do número de sujeitos que percebiam de forma integrada, 

num movimento sistêmico, superando o modo fragmentado de estar no mundo 

 Ainda na vertente da ecovivencialidade, na percepção de um problema, na atribuição de 

um significado observamos que o elemento Terra foi mais representativo no semiárido por meio 

de referências ao desmatamento, à desertificação, à diminuição da fauna, à erosão e aos lixões 

a céu aberto, fazendo emergir a alma da zona rural, uma vez que na sua maioria são do meio 

rural e assim estão imersos na terra. A percepção dos sujeitos na cidade não focou nas coisas 

em si, mas nos discursos que circulam e permeiam todas as relações. Fatos que evidenciamos 

ao constatar a relação da percepção dos problemas ambientais da cidade onde moram/estudam. 

, no qual os elementos água e ar prevalecem, por meio da poluição da água, da poluição do ar, 

dos lixões a céu aberto, das queimadas, do assoreamento dos rios e do armazenamento 

inadequado da água.  

 Para a vertente da afetividade tomando como referencial a Biologia do Amor de 

Maturana, as observações e os achados que emergiram nos apontavam para a convalidação da 

Pedagogia Ecovivencial ao propiciar momentos de envolvimento, de entrega amorosa e de 

fluição em todas as atividades propostas pelos sujeitos. Mesmo naquelas ecovivências por nós 

imaginadas inicialmente como desencadeadoras de desconfiança, ceticismo, constrangimentos 

e resistência por parte principalmente dos sujeitos masculinos, diante do imaginário que se tem 

do homem sertanejo, popularmente intitulado ‘caba macho’. Prontamente se identificaram com 

uma planta do semiárido, plantaram sonhos por meio da semeadura do Ipê-amarelo, 

demostraram gestos de cuidado, solidariedade, companheirismo, de saber conviver em 



 

 

conjunto. Expressaram vários sentimentos de encanto, de curiosidade, de espanto, de 

indignação durante as ecovivências, enfim, suas emoções revelaram-se por vários sentimentos 

e estados afetivos diante da situação que estava enfrentando seja no:  primeiro contato com uma 

trilha contendo trechos bem acidentados em meio a mata densa; primeiro contato com águas 

aparentemente cristalinas desaguando e criando um belíssimo cenário natural; primeira vez que 

escutava os próprios passos estando com os olhos vendados e entendendo um pouco mais da 

vida de um deficiente visual. 

 A Pedagogia Ecovivencial, por meio das ecovivências, em geral possibilitou aos sujeitos 

da pesquisa uma percepção deles mesmos diante da situação em que se encontravam: 

reconheciam suas próprias crenças, expectativas, valores e atitudes refletindo sobre eles e, ao 

mesmo tempo, a leitura de suas emoções, facilitando a compreensão dos sentidos produzidos. 

Portanto, após todas as intervenções pedagógicas, observamos um avanço por meio da categoria 

sistêmica do elemento terra com a água, além da terra surgindo como ser vivo, cuidadoso, 

acolhedor, cíclico, cuja categoria temática nomeamos de Mãe-Terra. Essas mudanças supõem 

uma visão não apenas de elemento exógeno, mas agora como um componente orgânico do seu 

próprio corpo, com ciclo de vida, numa relação imediata e também interconectada com outro 

elemento endógeno, a água, nos remetendo à cultura matrística agricultora e coletora da Europa 

pré-patriarcal apontada por Maturana e Verden-Zöller (2011), convalidando a Pedagogia 

Ecovivencial enquanto estratégia pedagógica. 

 Ainda merecendo nossa atenção, outro aspecto observado diz respeito à planta do 

semiárido escolhida como pseudônimos pelos sujeitos durante a pesquisa e em suas 

justificativas emergiu na maioria um grande tema: a valorização da resistência, se identificando 

como um ser resistente, que aprendeu a acumular a força para resistir, para manter-se vivo. Ao 

defendermos a afetividade como uma das vertentes temáticas do nosso objeto de estudo, a 

Pedagogia Ecovivencial, a ‘contaminação’ mútua do investigador e da realidade foi condição 

indispensável para alcançar a compreensão da troca de significados, e assim, também ganhamos 

um pseudônimo carinhoso durante nosso tempo de observação participante na pesquisa: 

‘cataibana’, (cata = catarinense, nosso estado natal; ibana = paraibana, estado em que nossas 

raízes se apronfundam cada vez mais por meio dessa pesquisa). Destacamos como primordial 

essa interação, pois ao estarmos situados historicamente no contexto da nossa investigação, 

precisamos também estar atentos sobre a subjetividade e a nossa posição enquanto pesquisador, 

sabendo assim lidar com as situações apresentadas no ato da pesquisa.  

 A Pedagogia Ecovivencial possibilitou nos sujeitos a auto-reflexividade, ao analisarem 

os mecanismos simbólicos presentes nas cenas e permitindo entenderem  ao que reagem e 



 

 

porque, onde isso os afeta e em que nível. Sujeitos que passam a refletir mais sobre a sua 

realidade e buscam soluções para conviver sustentavelmente com as suas dificuldades.  

 Para a nossa terceira vertente, a dimensão emancipatória, nos ancoramos nos Saberes 

Freireanos, estabelecendo diálogos na perspectiva de uma EA crítica junto aos educandos do 

campo, em favor da sua autonomia e da sua emancipação. Dentro dessa perspectiva, várias 

foram as sinalizações observadas por meio da Pedagogia Ecovivencial e entre elas a voz 

emergente de luta na terra, pela preservação da sua fonte de sustento, de vida. Uma luta diária 

para o não isolamento no seu modo de vida e de produção, uma luta pela terra, diante das 

relações rígidas e verticais que vem constituindo historicamente a consciência camponesa como 

consciência oprimida.  

 Outros achados perpassavam na sua auto-implicação como sujeitos responsáveis por 

várias situaçòes inadequadas do seu ambiente principalmente no campus onde estudavam. 

Mesmo após as ecovivências e os jogos de areia, alguns sujeitos da pesquisa continuaram não 

se implicando pessoalmente, mostrando-se evasivos, necessitando de mais tempo para o 

processo. Em contrapartida, houve um aumento significativo no número de sujeitos que se 

sentem co-responsáveis, se implicando enquanto integrantes e ao mesmo tempo impactantes 

nas suas ações cotidianas, nos sinalizando o caráter emancipatório da Pedagogia Ecovivencial.  

 Os sujeitos da pesquisa, além de trazer para a caixa de areia a vida pessoal, encontram-

se envolvidos num momento histórico que vivem (e que a sociedade vive), que vai muito além 

da vida como condição material, mas a vida contida nos saberes acumulados ao longo das 

gerações em contato com o fazer, com o viver na terra. Também destacamos nesse aspecto de 

auto-implicação, promovido pela Pedagogia Ecovivencial o fato de estarem no mundo não 

apenas como espectadores mas como sujeitos conscientes e co-responsáveis, emergindo num 

dos sujeitos a expectativa de continuar morando no meio rural, desenvolvendo trabalhos na sua 

comunidade referentes à sustentabilidade na terra. Denota dessa forma a dialogicidade do 

homem do campo, em sua relação com o mundo, através da sua ação consciente sobre ele. 

 Outro achado significativo para convalidar a Pedagogia Ecovivencial que emergiu por 

meio do Jogo de Areia, refere-se à subjetividade dos ‘meninos do campo’ indicando a 

viabilidade da sustentabilidade no campo, tendo como pano de fundo a educação, o 

conhecimento, os saberes acadêmicos e os saberes da terra. Esses achados nos sinalizaram para 

a concepção da educação libertária, oposto da bancária. Ainda nesse aspecto, vale relatar o 

prazer descoberto no fazer e viver do campo por um dos sujeitos, ou seja, o novo nascendo do 

velho através da transformação criadora que se verifica entre a tecnologia avançada e os saberes 

empíricos dos camponeses.  



 

 

 Essa ressignificação foi tão marcante para o sujeito que desenvolveu como trabalho de 

conclusão de curso (agropecuária) um projeto paisagístico/educativo para as praças de sua 

cidade com espécies nativas da flora do semiárido além de direcionar sua escolha no curso de 

graduação em Agroecologia no ano seguinte ao dessa pesquisa. E novamente observamos a 

materialização da vertente emancipatória, à medida em que grupos específicos e seus interesses 

diversos agem na sociedade, ao estar empenhado na direção da sua própria vida, no seu 

cotidiano, adquirindo poder político.  

 A autonomia também foi estimulada nos sujeitos durante esse percurso emergindo por 

meio de propostas de ecovivências para serem realizadas, dialogando com o momento vivido: 

a escassez de água. Entre elas a visita à comunidades/sítios tendo a agricultura familiar nos 

moldes da agroecologia e o plantio de árvores em locais estratégicos observados pelos próprios 

sujeitos. Eram os indícios, ainda tímidos, de uma EA transformadora e com clareza política, 

para também promover a compreensão coletiva das responsabilidades dos cidadãos, criando 

novas formas de ser e de estar no planeta, impregnando de sentido as práticas, os atos cotidianos. 

 Evidenciamos nos ‘meninos do campo’, uma confluência de sentidos que se ancoravam 

em suas histórias de vida, seja nos aspectos vivenciais, culturais, sociais, ambientais e nas 

condições concretas em que eles atuavam no momento, seja sua moradia no meio rural do 

semiárido nordestino ou no campus universitário agrário no brejo paraibano, enquanto alunos 

em regime de internato. Esses fatos nos ajudavam a compreender as possíveis relações entre os 

sentidos que elas iam produzindo em seus processos na relação com o meio ambiente por meio 

da Pedagogia Ecovivencial, nosso objeto de estudo, de uma forma dinâmica e em constante 

desenvolvimento. Diante do momento histórico em que vivemos, no qual as felicidades 

gratuitas são em todo momento, substituídas por felicidades compradas, faz emergir a urgência 

de se levar em conta a construção histórica, individual, coletiva, destas relações com o meio 

ambiente.  

 Pois bem, quando se segue um sonho tão bem definido como o sonho do vôo, percebe-

se que o sonho pode ter ‘sequência nas ideias’, tanto quanto obstinação afetiva em sua paixão 

amorosa, como nos aponta Bachelard (2001, p. 21) e se viver significa experimentar, 

experimentei voar, sonhei e vivi. E nesse sonho do vôo, me lancei sem medo de cair e diversas 

aprendizagens eu adquiri.  

 Entre elas, no percurso auto-ecoformativo, com a mudança radical de ares, da região sul 

para a região nordeste e no desafio de semear tudo novamente numa terra que não sabíamos se 

seria tão fértil como a que tínhamos no sul.  Dessa forma, se a nossa vida depende do modo 

como escolhemos e fazemos e a soma dos nossos dias pode ser um borrão informe ou algo 



 

 

parecido com uma obra de arte, optamos pela obra de arte. E com os nuances nordestinos, 

recriamos nossa obra e ressignificamos o imaginário trazido lá das ‘terras do sul’ sobre o 

homem nordestino, com sua cultura, sua simplicidade, sua alegria, seu carisma, seu colorido, 

seus aromas, seus sabores, sua luta, sua resistência, sua resiliência. Aprendizagens que levamos 

para todas as ‘salas’ de aula, para toda a vida, de uma terra diferente, mas muito fértil e com 

vários ‘quintais encantados’, demandas assim para a polinização da Pedagogia Ecovivencial.  
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APÊNDICE A1 – Quadro da Caracterização Sócio-Demográfica dos Sujeitos 

 

 



 

 

 

APÊNDICE A2 - Quadro da Caracterização Parental dos Sujeitos 

 

 

Sujeitos 

Número de 

moradores na 

residência 

 

Grau de parentesco 

1 2 3 4 

Ipê-Amarelo 8 X X X X 

Macambira 5     

Jurema 5 X X X  

Mandacarú 1 3 X X   

Juazeiro 4 X X X  

Palma 4 X X X  

Xique-xique1 5 X X X  

Xique-xique2  8 X X X X 

Coroa-de-frade 5 X X X  

Cacto Branco 4 X X X  

Cacto  7 X X X  

Girassol 6 X X X  

Mandacarú 2 3 X    

    Fonte: SCHULZ (2013). 

     Legenda: 1 – Pai; 2 – Mãe;  3 – Irmãos;  4 – Outros 

 

 

 

 

APÊNDICE A3 - Quadro da Renda Familiar em Salário Mínimo (SM) dos Sujeitos 

 

 

Sujeitos 

Programas de 

Transferência 

de Renda(SM) 

Renda da 

Terra 

(SM) 

Outras 

Rendas 

(SM) 

Total 

(SM) 

 

Ipê-Amarelo 30%  40%  30% 1 

Macambira 10%  90% 1  

Jurema 15% 37% 48% 1  

Mandacarú 1 11% 52% 37% 1 

Juazeiro  16% 84% 2 

Palma 10% 30% 60% 1 

Xique-xique1 15%  85% 2 

Xique-xique2  18%  82% 2 

Coroa-de-frade   100% 2 

Cacto Branco 30%  70% 1 

Cacto    100% 2 

Girassol   100% 3 

Mandacarú 2   100% 1 

Fonte: Schulz (2013) 

 

 



 

 

 

APÊNDICE A4 -  Quadro das Condições de Infra-estrutura Domiciliar dos Sujeitos 

 

 

Sujeitos 

 

Energia 

 

Água 

 

Destino do 

Lixo 

 

Saneamento 

 

Ipê-Amarelo Elétrica  Cisterna Lixão Ausente 

Macambira Elétrica Cisterna Queimado Presente 

Jurema Elétrica Cisterna/Poço Lixão Presente 

Mandacarú 1 Elétrica Cisterna/Poço Queimado/lixão Presente 

Juazeiro Elétrica Poço Lixão Ausente 

Palma Elétrica Barragem Queimado/enterrado Presente 

Xique-xique1 Elétrica Cisterna Reciclagem/lixão Presente 

Xique-xique2  Elétrica Rede/Cagepa Lixão Presente 

Coroa-de-

fFrade 

Elétrica Rede Lixão Presente 

Cacto Branco Elétrica Rede Lixão Presente 

Cacto  Elétrica Rede Lixão Presente 

Girassol Elétrica Rede/Cagepa Lixão Presente 

Mandacarú 2 Elétrica Rede Lixão Presente 

Fonte: Schulz (2013) 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A5 - Quadro da Relação dos Sujeitos com a Propriedade 

 

 

Sujeitos 

 

Rural/ 

Assalariado 

 

Sem 

Terra 

 

Bóia  

Fria 

 

Minifundiário 

 

Ipê-Amarelo X    

Macambira    X 

Jurema X    

Mandacarú 1    X 

Juazeiro    X 

Palma    X 

Xique-xique1    X 

Xique-xique2  X   

Coroa-de-frade     

Cacto Branco     

Cacto      

Girassol     

Mandacarú 2     

Fonte: Schulz (2013) 

 

 



 

 

APÊNDICE A6  - Quadro do Perfil da Propriedade dos Sujeitos 

 

 

 

Sujeitos 

 

Uso da Terra 

 

Comercialização 

Sim  

Não Agricultura-

A 

 Pecuária-P  

Outros 
C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ipê-Amarelo         X     X 

Macambira    X          X 

Jurema  X       X X     

Mandacarú 1  X    X       X  

Juazeiro X X    X    X     

Palma    X      X     

Xique-xique1 X X  X  X X   X     

Xique-xique2    X          X  

Coroa-de-frade               

Cacto Branco               

Cacto                

Girassol               

Mandacarú 2               

Fonte: Schulz (2013) 

Legenda:  A1 – Hortaliças; A2 – Cereais; A3 – Cana-de-açúcar; A4- Variado 

  P1 –  Bode; P2 – Bode e carneiro; P3 – Gado; P4 – Galinha   

  C1 – Feira; C2 – Atravessador; C3 – Mercados; C4 – Outros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE A7 - Quadro da Estratégia de Produção dos Sujeitos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE A8 - Quadro da Percepção das Relações Sociais com a Comunidade dos 

Sujeitos 

 

 

Sujeitos 

Percepção das  

Pessoas 

Essas diferenças 

causam problemas 

Esses problemas 

geram violência 

1 2 3 Sim Não Sim Não 

Ipê-Amarelo X   X  X  

Macambira  X   X  X 

Jurema  X   X  X 

Mandacarú 1  X   X  X 

Juazeiro  X   X   

Palma X   X  X  

Xique-xique1  X  X  X  

Xique-xique2   X  X  X  

Coroa-de-frade  X  X  X  

Cacto Branco  X   X  X 

Cacto    X X   X 

Girassol X   X  X  

Mandacarú 2  X   X  X 

Legenda: 1 – Muito; 2 – Pouco; 3 – Relativamente. Fonte Schulz (2013) 

 

 

 

APÊNDICE A9 - Quadro da Vida Social dos Sujeitos  

 

 

Sujeitos 

Eventos 

por Mês 

Vínculo 

1 2 3 

Ipê-Amarelo 1   X 

Macambira 1   X 

Jurema 3  X  

Mandacarú 1 0    

Juazeiro 1 X   

Palma 3  X  

Xique-xique1 2  X  

Xique-xique2  0    

Coroa-de-frade 1 X   

Cacto Branco 7 X  X 

Cacto  6  X  

Girassol 4 X   

Mandacarú 2 1  X  

Legenda: 1 – Família; 2 – Comunidade; 3 – Outros. 

Fonte: Schulz (2013) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÊNDICE A10 - Quadro do Envolvimento em Ação Coletiva dos Sujeitos 

 

 

Sujeitos 

Atividades 

Comunitárias 

Frequenta 

Associações 

Frequência 

Reinvindicações 

Sim Não Sim Não 1 2 3 4 

Ipê-Amarelo  X  X X    

Macambira  X  X X    

Jurema X  X    X  

Mandacarú 1  X X  X    

Juazeiro X  X    X  

Palma X  X     X 

Xique-xique1 X      X  

Xique-xique2   X X     X 

Coroa-de-frade  X  X   X  

Cacto Branco X   X   X  

Cacto  X  X     X 

Girassol X   X  X   

Mandacarú 2  X X  X    

Fonte: Schulz (2013) 

Legenda: 1 – Nunca; 2 – 1 vez; 3 – Menos de 5 vezes; 4 – Mais de 5 vezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

APÊNDICE B1 - Plano da Ecovivência 01  

 

                                       
     UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL- UFPB CAMPUS III – CCSHCA 

 

 

 

ECOVIVÊNCIA 01: QUEM SOMOS? O QUE BUSCAMOS? 

APRESENTAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 

 

CONSIDERAÇÕES 

Em todo início de encontro, curso, projeto no qual os participantes não se 
conhecem todos entre si, acontece um ritual: o ritual da apresentação. Assim torna-se 
importante o uso das dinâmicas, no qual se recolhe de maneira diferente, criativa e 
divertida informações sobre o outro, assim como, permite também  ter uma certa 
clareza de como é visto pelo outro, evitando que o momento seja monótono. 

 

A) DINÂMICA DE APRESENTAÇÃO COM BALÃO  

Objetivos:  

- Criar um entrosamento inicial com a criação de vínculos de afetividade, 

- Fazer com que os participantes saibam mutuamente os nomes e alguns dados como cidade 
de origem, curso e expectativa do Projeto no qual irão participar.  

 

Categorias: Afetividade, Socialização (relação inter-pessoal). 

Etapas e Procedimentos:  

 Distribuir um balão e um pedaço pequeno de papel com o nome de cada 
participante; 

 Dirigir-se a um local amplo; 

 Colocar o nome do participante dentro do balão, encher de ar e prender a ponta; 

 Soltar no espaço os balões e depois de certo tempo (2 min) pagar um balão 
solto no ambiente; 

 Participante estoura o balão, lê o nome que lá está e vai ao encontro dessa 
pessoa, procurando saber o nome, cidade de origem, curso que realiza no 
campus e expectativa do projeto Pedagogia Ecovivencial; 

 Grupo organiza-se num grande círculo, tendo ao seu lado o participante que 
conheceu e que irá apresentar aos demais; 

 

   



 

 

 Inicia-se a apresentação, no qual um participante apresenta o outro aos 
demais; 

 

Observações / Sugestões:  

 É importante realizar num espaço amplo, mas sem interferência sonora, para 
que todos possam ouvir aos demais. 

 

 

Referências  

 

BERKENBROCK, V.J. Dinâmicas para encontros de grupo. Petrópolis-RJ: Cortez, 
2005, 4ª.ed., 147p. 

MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na  política/Humberto 
Maturana; tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, H.; ZOLLER, G.V. Amar e Brincar: fundamentos esquecidos do humano. 
Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 2004. 

 

B) EXPOSIÇÃO DO FILME /DOCUMENTÁRIO “ESTADO DE RESISTÊNCIA” 

 

CONSIDERAÇÕES 

O uso da agroecologia na agricultura familiar do semiárido nordestino é uma 
alternativa viável, pois “reconhece e se nutre dos saberes, conhecimentos e 
experiências dos agricultores (as), dos povos indígenas, dos povos da floresta, bem 
como dos demais atores sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural” 
(CAPORAL; COSTABEBER e PAULUS, 2010, p. 2). Assim, esse tipo de manejo leva 
em consideração os aspectos relacionados à qualidade de vida como saúde, 
saneamento e educação numa perspectiva de dar condições às famílias rurais a 
permanecerem em suas propriedades de forma digna. No processo educativo, 
trabalhar com a horta mandala, é fundamental, pois permite a religação aos 
fundamentos básicos da alimentação, essenciais a vida. Há a integração com os ciclos 
naturais de plantio, de cultivo, de compostagem, de reciclagem, da água, das estações 
e assim por diante, formando conexões na teia da vida. Além do mais,  a educação 
por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia, como 
cria vínculos emocionais com a natureza. 

 
 

Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra. 

 Promover a reflexão para os diferentes modos de produção agrícola abordados no 
documentário. 
 



 

 

Categorias: Educação do Campo, Ecoformação, Elemento terra, agroecologia, 
sustentabilidade, agronegócio, monocultura e da transgenia, relações entre a produção de 
alimentos e a cultura popular. 

 

Etapas e procedimentos:  

 Chamar a atenção para o teor do documentário; 

 Solicitar que façam relações com o seu cotidiano; 

 Ao final do documentário, abrir para um debate/discussão. 

 

Observações / sugestões: Ambiente para a projeção necessita de internet. Baixar 
previamente o documentário, (momentos antes da exposição) pois sua cópia não é 
possível. 

 

 

 

Referências:  

DOCUMENTÁRIO ESTADO DE RESISTÊNCIA, Disponível em 
<(http://www.quali.pt/videos/vervideo/464/documentarios/estado-de-resistencia/Page-1/)>. 
Acesso em 16.04.2012. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra,  1983. 

____. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, F.; PRADO, C. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. São 
Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

PINEAU, G. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-
104, jul./dez. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quali.pt/videos/vervideo/464/documentarios/estado-de-resistencia/Page-1/)
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ECOVIVÊNCIA 02: SE RENDENDO AOS ENCANTOS DA TERRA 

  PREPARO E PLANTIO DA MANDALA AGROECOLÓGICA 

CONSIDERAÇÕES 

O uso da agroecologia na agricultura familiar do semiárido nordestino é uma 
alternativa viável, pois “reconhece e se nutre dos saberes, conhecimentos e 
experiências dos agricultores (as), dos povos indígenas, dos povos da floresta, bem 
como dos demais atores sociais envolvidos em processos de desenvolvimento rural” 
(CAPORAL; COSTABEBER e PAULUS, 2010, p. 2). Assim, esse tipo de manejo leva 
em consideração os aspectos relacionados à qualidade de vida como saúde, 
saneamento e educação numa perspectiva de dar condições às famílias rurais a 
permanecerem em suas propriedades de forma digna. No processo educativo, 
trabalhar com a horta mandala, é fundamental, pois permite a religação aos 
fundamentos básicos da alimentação, essenciais a vida. Há a integração com os ciclos 
naturais de plantio, de cultivo, de compostagem, de reciclagem, da água, das estações 
e assim por diante, formando conexões na teia da vida. Além do mais,  a educação 
por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia, como 
cria vínculos emocionais com a natureza. 
 

Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra. 

 Promover a reflexão para o modo de produção agrícola no sistema mandala. 

 Estimular o saber cuidar com o elementro Terra. 
 

Categorias: Afetividade, Educação ambiental, Educação do Campo, Ecoformação, 
Sustentabilidade. 

Etapas e procedimentos:  

 Relembrar o documentário da semana anterior “Estado de Resistência” e a 
importância da agricultura familiar e a sustentabilidade; 

 Explicar o método mandala; 

 Recolher espinafre e sementes, comentar sua importância nutricional e formas 
de preparo; 

 

   



 

 

 Explicar como proceder na retirada do algodão colorido e na limpeza da área 
na mandala destinada ao projeto; 

 Promover a limpeza de ervas daninhas; 

 Colher o algodão colorido. 

 Preparar a terra soltando os torrões e aerando-a e elevando os canteiros; 

 Irrigar a área; 

 Abrir covinhas para o plantio; 

 Semear de 3 em 3 sementes de coentro, beterraba e cenoura. 

 Cobrir as covinhas e irrigar; 
 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com botas para evitar acidentes. Montar uma escala para cuidado e 
irrigação durante a semana. 

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
CAPORAL, Francisco Roberto; COSTABEBER, José Antônio; PAULUS, Gervásio. 
Agroecologia: Matriz disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural 
sustentável. Brasília, 2006. Disponível em http://agroecologia. pbworks. com/f/ 
Agroecologia ++ Novo+ Paradigma +Ext+ rural+ agroeco.pdf. Acesso em: 20 de 
agosto de 2010. 

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das 
crianças para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

____. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. 
ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto 
Maturana; tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-
104, jul./dez. 2008. 

Produção Agroecológica Integrada e Sustentável – PAIS: Cartilha do produtor rural. 
Disponível em http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrkIAF/hq-producao-
agroecologica-integrada-sustentavel-sebrae-2010. Cesso em 10.04.2012. 

SILVA, Maria do Socorro. Educação do campo: Semeando sonhos ... cultivando 
direitos. Brasília: CONTAG, 2004.  

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrkIAF/hq-producao-agroecologica-integrada-sustentavel-sebrae-2010
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrkIAF/hq-producao-agroecologica-integrada-sustentavel-sebrae-2010
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ECOVIVÊNCIA 03: 

MODOS DE “LER”O AMBIENTE: RECONHECENDO OS CORPOS HÍDRICOS DA 
REGIÃO – RIO BANANEIRAS NO MEIO URBANO 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
“Ler” o ambiente é apreender um conjunto de relações sociais e processos naturais, 

captando as dinâmicas de interação entre as dimensões culturais, sociais e naturais na 
configuração de dada realidade socioambiental. Para chegar a isso, não basta observar 
passivamente o entorno, mas é importante certa educação do olhar. E para tal, faremos um 
reconhecimento dos corpos hídricos da região. Sem água, que é o alicerce da vida, os seres 
vivos não sobrevivem. A água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. 
De acordo com a PNRH, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas.  Na atualidade a água tem sido motivo de conflitos pelo mundo afora. 
Apesar do Brasil ser um dos países que possui as maiores reservas de água do mundo, a 
região Nordeste nesse ano,  tem enfrentado novamente uma estiagem, que é uma das 
piores já verificadas nos últimos 30 anos. Dessa maneira , em situações de escassez, o 
uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. 
A disponibilidade e a qualidade dessa água dependem dos hábitos de consumo e das 
medidas de proteção dos seus mananciais. Analfabetismo ambiental, desperdício, 
desflorestamento e poluição são as maiores ameaças ao acesso à água potável. Assim, 
não podemos descuidar da preservação de nossas nascentes e das práticas de uso que 
evitem, ou pelo menos reduzam o desperdício. 

 

Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento água; 

 Estimular a percepção dos corpos hídricos da região e a sua co-responsabilidade 
para com esses; 

 Fomentar a conscientização para a importância e conservação dos corpos hídricos; 

 Refletir sobre o uso racional da água; 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Percepção 
ambiental, Sustentabilidade. 

 

   



 

 

Etapas e procedimentos:  

 Se deslocar do Campus a pé, margeando o Rio Bananeiras até a sua porção coberta 
pelo calçadão; 

 Observar se a vegetação ciliar está presente; 

 Observar a cor da água assim como a presença excessiva de algas e o mal cheiro 
(eutrofilização); 

 Observar os resíduos sólidos lá depositados e possível origem; 

 Discutir sobre as observações; 

 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis, protetor solar e água; 

 Registro fotográfico  

 

Referências:  

 

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar – Ética do Humano – Compaixão pela Terra. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica: A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 2ª. ed., 
2012, p. 224. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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ECOVIVÊNCIA 04:  

MODOS DE “LER” O AMBIENTE: RECONHECENDO OS CORPOS HÍDRICOS DA 
REGIÃO – CACHOEIRA DO RONCADOR  NO MEIO RURAL 

 

CONSIDERAÇÕES 

“Ler” o ambiente é apreender um conjunto de relações sociais e processos naturais, 
captando as dinâmicas de interação entre as dimensões culturais, sociais e naturais na 
configuração de dada realidade socioambiental. Para chegar a isso, não basta observar 
passivamente o entorno, mas é importante certa educação do olhar. E para tal, faremos um 
reconhecimento dos corpos hídricos da região. Sem água, que é o alicerce da vida, os seres 
vivos não sobrevivem. A água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. 
De acordo com a PNRH, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas.  Na atualidade a água tem sido motivo de conflitos pelo mundo afora. 
Apesar do Brasil ser um dos países que possui as maiores reservas de água do mundo, a 
região Nordeste nesse ano,  tem enfrentado novamente uma estiagem, que é uma das 
piores já verificadas nos últimos 30 anos. Dessa maneira , em situações de escassez, o 
uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. 
A disponibilidade e a qualidade dessa água dependem dos hábitos de consumo e das 
medidas de proteção dos seus mananciais. Analfabetismo ambiental, desperdício, 
desflorestamento e poluição são as maiores ameaças ao acesso à água potável. Assim, 
não podemos descuidar da preservação de nossas nascentes e das práticas de uso que 
evitem, ou pelo menos reduzam o desperdício. 

 

Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento água; 

 Estimular a percepção dos corpos hídricos da região e a sua co-responsabilidade 
para com esses; 

 Fomentar a conscientização para a importância e conservação dos corpos hídricos; 

 Refletir sobre o uso racional da água; 

 Estimular o espírito de equipe e de companheirismo; 

 Desenvolver a auto-estima e  a perseverança diante das dificuldades encontradas. 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Percepção 
ambiental, Sustentabilidade. 

Etapas e procedimentos:  

 

   



 

 

 Se deslocar do Campus até a  Comunidade Maia de ônibus e após,  até a Cachoeira 
do Roncador a pé; 

 Respeitar os limites da trilha, andando sempre em grupo e fila indiana; 

 Ajudar sempre que preciso diante dos obstáculos na trilha; 

 Observar a vegetação presente; 

 Observar as famílias inseridas ao longo da trilha e o seu difícil acesso ao meio 
urbano; 

 Refletir sobre os resíduos sólidos descartados ao longo da trilha por alguns 
moradores e pelos visitantes; 

 Ao chegar na cachoeira, observar que se trata da continuidade do Rio Bananeiras 
(impróprio para banho e consumo) e agora praticamente potável; 

 Observar a  escassez da água diante da falta de chuvas atípica para a época do ano; 

 Banhar-se com cuidado diante das pedras escorregadias; 

 Desfrutar da sensação de prazer em contato com a água; 

 Refletir sobre a nossa co-responsabilidade frente a esse recurso natural necessário 
e frágil ao mesmo tempo. 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis, protetor solar e água; 

 Registro fotográfico  

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar – Ética do Humano – Compaixão pela Terra. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica: A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 2ª. ed., 
2012, p. 224. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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ECOVIVÊNCIA 05:  

 

TROCANDO SABERES POPULARES E ACADÊMICOS - VISITA AO SITIO BOM 
SUCESSO (SOLÂNEA-PB) 

CONSIDERAÇÕES 

O semiárido brasileiro é caracterizado pela baixa umidade e pouco volume 
pluviométrico. Assim, grande parte de sua vegetação é formada por cactáceas, 
bromeliáceas, arbustos e pequenas árvores, que são adaptadas à aridez em função de  
possuem caules grossos e raízes profundas para suportar o longo período de estiagem. 
Logo, as espécies escolhidas para ornamentação devem adaptar-se climaticamente à 
região de plantio para que se tenha sucesso na sua exploração. 

O conhecimento do potencial ornamental se torna importante, pois, uma vez 
cultivadas, as plantas nativas mantêm a biodiversidade local e contribuem para o 
paisagismo urbano, sobretudo, por serem adaptadas as condições edafoclimáticas do 
ambiente local. 

Com isso, torna-se relevante o desenvolvimento de estudos que busquem o 
conhecimento de espécies deste bioma, o que certamente contribuirá para o 
desenvolvimento sustentável da região. Uma vez que os moradores se adequam as 
necessidades e carências, entendendo sua localidade como um bioma  natural, criam 
estratégias que possibilitem a convivência com as características do semiárido, diante da  
opção de cultivo das espécies nativas ornamentais como fonte de renda.  
 
Objetivos:  
 

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial; 

 Observar a capacidade de resiliência da moradora do sítio diante das dificuldades 
enfrentadas; 

 Observar a sustentabilidade local; 

 Promover a troca de saberes populares e acadêmicos; 
 
Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

 
Etapas e procedimentos:  
 

 

   



 

 

 Se deslocar do Campus até o Sítio Bom Sucesso, numa região de assentamentos 
do INCRA, no município de Solânea por meio de ônibus; 

 Observar a transição do microclima da região de brejo para região de curimataú, com 
suas características e diferenças; 

 Reconhecimento do Sítio e da moradora responsável com ida aos viveiros de 
espécies ornamentais do semiárido; 

 Conversa informal com a moradora e observação dos saberes populares 
acumulados de geração para geração; 

 Troca de experiências e saberes dos alunos no intuito de auxiliar na irrigação local 
por meio de garrafas pet. 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 

Referências:  

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 

RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade, autonomia, 
emancipação – Princípios fins na formação humana. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 
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ECOVIVÊNCIA 06  

 

AS BELEZAS DO SEMIÁRIDO: TRANSPLANTE  E PROPAGAÇÃO DE MUDAS 
DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS SUCULENTAS 

 

CONSIDERAÇÕES 

O semiárido brasileiro é caracterizado pela baixa umidade e pouco volume 
pluviométrico. Assim, grande parte de sua vegetação é formada por cactáceas, 
bromeliáceas, arbustos e pequenas árvores, que são adaptadas à aridez em função de  
possuem caules grossos e raízes profundas para suportar o longo período de estiagem. 
Logo, as espécies escolhidas para ornamentação devem adaptar-se climaticamente à 
região de plantio para que se tenha sucesso na sua exploração. 

O conhecimento do potencial ornamental se torna importante, pois, uma vez 
cultivadas, as plantas nativas mantêm a biodiversidade local e contribuem para o 
paisagismo urbano, sobretudo, por serem adaptadas as condições edafoclimáticas do 
ambiente local. 

Com isso, torna-se relevante o desenvolvimento de estudos que busquem o 
conhecimento de espécies deste bioma, o que certamente contribuirá para o 
desenvolvimento sustentável da região, possibilitando a permanência dos moradores 
diante da opção de cultivo das espécies como fonte de renda. 

 
Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra; 

 Estimular o saber cuidar com o elementro terra; 

 Estimular a percepção das espécies nativas ornamentais do semiárido e a sua co-
responsabilidade para com esses; 

 Instrumentalizar os participantes para o transplante e propagação de mudas de 
espécies ornamentais do semiárido. 
 

Categorias: Afetividade,  Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

Etapas e procedimentos:  
 

 Sensibilização para a temática e a atividade; 

 Caminhar pelo viveiro de plantas do campus, observando as espécies lá presentes 
e quais seriam as adequadas para a atividade; 

 

   



 

 

 Reconhecer as espécies ornamentais adequadas para o semiárido, no caso 
espécies de cactáceas e suculentas; 

 Transferir alguns vasos para o local da atividade de transplante e propagação de 
mudas; 

 Retirar e preparar as estacas e folhas dos vasos; 

 Preparar o substrato adequado com auxílio da professora de paisagismo; 

 Preencher sacos plásticos próprios para o plantio, com substrato e regar 
abundantemente; 

 Selecionar as estacas e as folhas das plantas  para o plantio; 

 Abrir 3 covinhas de 2 a 3 cm e dispondo uma folha ou estaca em cada uma delas, 
fixando-as em seguida; 

 Após o plantio, transferir os sacos plásticos para o viveiro, onde permanecerão 
recebendo água e luz adequadas para o desenvolvimento; 

 Reorganizar os materiais utilizados para a atividade. 
 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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ECOVIVÊNCIA 07 

MEU AMIGO, MEU GUIA - TRILHA REFLEXIVA  

 

CONSIDERAÇÕES 

 A sociedade, ao longo de seu processo de formação, vem sofrendo constantes 
mudanças nos paradigmas que a norteiam em decorrência de diferentes interesses e 
movimentos, sendo conduzida pelo sistema capitalista. O desenvolvimento humano foi 
ocorrendo associado à ideia de progresso e de infinidade dos recursos naturais, onde se 
buscava dominar e controlar a natureza, ao invés de realmente conhecê-la. Como 
consequência, o homem se afastou da natureza, perdeu seus ritmos, vivendo como se 
fosse um ser sem sentidos e emoções. 

 Alguns pensadores contemporâneos indicam que a educação vem a ser um dos  
pilares para esse resgate de pessoas religadas com o seu meio. Para isso é preciso 
desenvolver a dimensão do amor, da compaixão, da solidariedade que está em nós, 
concedendo à cidadania a capacidade de sentir o outro numa pedagogia da ternura e da 
sensibilidade. Esta busca é fundamental para compreender melhor o sentido e a dimensão 
do querer bem e da amorosidade no processo de autoformação pessoal, pois  enriquece 
o sentir, o pensar, o criar, o amar para colaborar nas transformações necessárias em 
relação ao seu entorno, ao seu meio, se sentindo co-responsável.  

 
Objetivos:  
 

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial; 

 Vivenciar os ambientes sem o sentido da visão; 

 Estimular o espírito de equipe e de companheirismo; 

 Desenvolver a auto-estima e  a perseverança diante das dificuldades encontradas. 
 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

 
Etapas e procedimentos:  
 

 Se descolar até a entrada da trilha escolhida no campus; 

 Sensibilização e orientações gerais para a atividade; 

 

   



 

 

 Adentrar na mata respeitando os limites da trilha, andando sempre em grupo e 
fileiras; 

 Organizar-se em duplas; 

 Vedar os olhos de um dos integrantes da dupla; 

 O outro integrante da dupla deverá auxiliar e guiar o companheiro que se encontra 
com os olhos vendados; 

 Trocar a venda para o outro integrante e repetir a atividade; 

 Ajudar sempre que preciso diante dos obstáculos na trilha; 

 Procurar perceber o ambiente da melhor maneira possível. 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 

Referências:  

 

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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ECOVIVÊNCIA 08 

 

SEMEANDO SONHOS  COM O IPÊ- AMARELO 

 

CONSIDERAÇÕES 

Um terreno sem vegetação perde a sua proteção natural contra o calor do sol e fica 
ressecado, estando exposto à erosão. Ambos são inimigos mortais da fertilidade do solo, 
agravando o problema da produção de alimentos. Sem a proteção assegurada com a 
vegetação, as águas das chuvas carregam a terra do solo (areia, argila e matéria orgânica, 
principalmente) para o leito dos lagos e dos rios, tornando-os assoreados, causando entre 
outros problemas, inundações e prejuízos. A retirada da vegetação nativa de uma região 
é uma das ações humanas que agride mais profundamente a natureza e seu equilíbrio. 
Além do mais, a arborização adequada é muito importante para o conforto ambiental nas 
cidades e entornos. A vegetação reduz os extremos de temperatura, absorve ruídos, além 
de embelezar a paisagem. 

 
Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra; 

 Estimular o saber cuidar com o elemento terra; 

 Estimular a percepção das áreas verdes da região e a sua co-responsabilidade para 
com esses; 

 Fomentar a conscientização para a importância e conservação dos áreas verdes 
com espécies nativas. 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

 
Etapas e procedimentos:  
 

 Sensibilização para a temática e a atividade; 

 Caminhar pelo campus, observando as árvores lá existentes e a sua importância; 

 Se deslocar para o local da atividade de plantio; 

 Preparar o substrato adequado com auxílio da professora de paisagismo; 

 

   



 

 

 Preencher sacos plásticos próprios para o plantio, com substrato e regar 
abundantemente; 

 Selecionar 3 sementes de ipê amarelo para o plantio; 

 Mentalizar por alguns segundos um desejo ou pensamento positivo ou sonho que 
gostariam que fosse realizado, simbolizando por meio do plantio das sementes; 

 Abrir 3 covinhas de 2 a 3 cm e dispor cada uma das sementes, cobrindo-as com 
terra; 

 Após o plantio, transferir os sacos plásticos para o viveiro, onde permanecerão 
recebendo água e luz adequadas para a germinação e desenvolvimento; 

 Reorganizar os materiais utilizados para a atividade. 
 
 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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ECOVIVÊNCIA 09 

 

PLANTANDO SONHOS COM O IPÊ- AMARELO 

 

CONSIDERAÇÕES 

Um terreno sem vegetação perde a sua proteção natural contra o calor do sol e fica 
ressecado, estando exposto à erosão. Ambos são inimigos mortais da fertilidade do solo, 
agravando o problema da produção de alimentos. Sem a proteção assegurada com a 
vegetação, as águas das chuvas carregam a terra do solo (areia, argila e matéria orgânica, 
principalmente) para o leito dos lagos e dos rios, tornando-os assoreados, causando entre 
outros problemas, inundações e prejuízos. A retirada da vegetação nativa de uma região 
é uma das ações humanas que agride mais profundamente a natureza e seu equilíbrio. 
Além do mais, a arborização adequada é muito importante para o conforto ambiental nas 
cidades e entornos, pois a vegetação reduz os extremos de temperatura, absorve ruídos, 
além de embelezar a paisagem pelo número de plantas produtoras de flores coloridas, 
como por exemplo o ipê-amarelo. 

 
Objetivos:  
 

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra; 

 Estimular o saber cuidar com o elemento terra; 

 Observar o desenvolvimento das mudas de árvores, quando tratadas adequadamente; 

 Estimular a percepção das áreas verdes da região e a sua co-responsabilidade para 
com esses; 

 Fomentar a conscientização para a importância e conservação das áreas verdes 
com espécies nativas. 
 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

 
Etapas e procedimentos:  
 

 

   



 

 

 Sensibilização para a temática e a atividade; 

 Caminhar pelo campus, buscando no viveiro as mudas de ipê-amarelo já crescidas, 
resultado da ecovivência de semeadura;  

 Se deslocar para o local da ecovivência de plantio, no caso, na entrada da trilha 
visitada em ecovivência anterior. 

 Preparar o solo e substrato adequado com auxílio da professora de paisagismo 
para receber as mudas; 

 Plantar as mudas, mentalizando novamente por alguns segundos o desejo ou  
sonho idealizado no momento da semeadura, simbolizando por meio do plantio das 
mudas; 

 Após o plantio, irrigar abundantemente as mudas; 

 Reorganizar os materiais utilizados para a atividade; 

 Visitar semanalmente o local para irrigação e demais cuidados. 
 
 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 
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Questionário semiaberto -  Diagnose Inicial (Pré-teste) 
 
Data de Aplicação: ________________________       Pesquisador: Luciane Schulz 

 
A participação na pesquisa é de caráter voluntário e os participantes terão 

suas identidades devidamente preservadas. 
 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ECONÔMICA DO ESTUDANTE: 
 

Curso:                                                                Período/Ano:                

Idade:                            Gênero: feminino ( ) masculino ( ) 

Estado civil:                Qual sua cidade de Nascimento:  

Sempre morou nela? (    ) Sim    (   ) Não    Se não, onde? 

Mora no meio urbano ou rural:  

Profissão:  

Local de Trabalho: 

Vinculo empregatício: ( ) autônomo ( ) empregado 

Caso seja empregado: ( ) carteira assinada ( ) sem carteira assinada 

Quantas pessoas moram em casa por sexo e faixa etária, incluindo você?  

Qual o número de irmãos menores de idade em sua família (casa): 

 (    ) 1 a 2 irmãos    (    ) 3 a 4 irmãos  (    ) mais de 4 irmãos 

A família é beneficiária do Programa Bolsa Família? (    ) Sim  R$:                   (    ) Não 

Renda mensal do domicílio oriundo da terra:  

Renda total da família somando a renda de todas as pessoas que trabalham e moram 
neste domicílio, tais como salários, aposentadorias, etc. 

 (    ) 1 salário mínimo   (    ) 2 a 3 salários mínimos 

 (    ) 1 a 2 salários mínimos  (    ) Outro (especificar): R$  

Qual o tipo de energia utilizada na sua casa? 

Qual o destino dado ao lixo? 

Possui saneamento básico/fossa séptica? 

 

   



 

 

Como se dá o acesso à água nas áreas em que você reside? 

E onde é armazenada essa água?  

Em que é usada a água a que vocês tem acesso? 

É possível com a água que vocês tem acesso, atender todas as necessidades? 

Se morador do meio rural na agricultura, qual o tipo de irrigação é utilizado?  

Há vazamentos e desperdício de água na sua irrigação?  

(   )  sim (   ) não 

Quando existe o desperdício de água na irrigação, o que é feito? 

(   ) corrigidas totalmente e o mais rápido possível 

(   ) corrigidas parcialmente 

(   ) corrigidas somente se estiver levando a  falta de água na propriedade 

(   ) não precisa ser corrigido, pois há abundância de água na propriedade 

Essas ações (correção) para com o desperdício de água quando detectadas são 
resolvidas: 

(    ) imediatamente    

(    ) depois de semanas    

(    ) depois de meses   

(    ) não precisa concertar, pois tenho água em abundância na minha propriedade. 

Que se tem feito e como, (projetos) por parte das instituições (todos os âmbitos) ou 
ONG’s para garantir água suficiente para atender as necessidades? (se nada, pule 
essa questão)  

Quem são os responsáveis?  

Existe algum tipo de administração dos recursos hídricos (água) por parte da sua 
comunidade?  

Em casa todos ajudam nas atividades domésticas?  

Quais as suas três principais formas de lazer? 

Quais as três principais formas de lazer em família? 

Com qual idade começou a ajudar nos trabalhos da roça ou nos afazeres domésticos? 

Em sua vida escolar, você estudou em instituições: 

(    ) Públicas     (    ) Privadas  (    ) Públicas e privadas / bolsista 

 

Apenas para moradores do meio rural: 

Quantas pessoas da sua família trabalham na terra? 

E quantas pessoas da sua família moram fora da propriedade? 

Gênero: 

Motivo da ida para a cidade:  



 

 

Como se mantem na cidade?  

Se estão trabalhando, tem a carteira assinada? 

Eles têm vontade de voltar para o campo? Justifique 

Entre os familiares que residem nesta propriedade, como são distribuídas as 

atividades do dia-a-dia? 

Sua relação (ou da família) com a propriedade:  

(   ) trabalhador rural assalariados,  

(   ) trabalhadores eventuais (bóia-frias), 

(   ) agricultores sem terra (posseiros, meeiros, arrendatários, etc.),  

(   ) os pequenos proprietários (minifundiários),  

(   ) os médios e os grandes proprietários (empresários e latifundiários). 

(   ) Outros:  

Se for o proprietário, qual o tamanho (hectares) da propriedade da sua família? 

Que tipo de uso se faz da terra:  (  ) Agricultura   (  )  Pecuária  (  ) Outra:  

Quais as suas principais atividades Agrícolas / Pecuária dessa propriedade? 

 

Sua família comercializa sua produção Agrícola / Pecuária ? Onde 

A força-de-trabalho é exclusivamente familiar?  

Como é o solo da propriedade? (fertilidade, relevo, facilidade para acesso e transporte 
da produção, outros) 

Utilizam de equipamentos mecanizados (tratores) predomina o trabalho braçal com 
utilização de equipamentos de tração animal?   

Fazem uso do crédito rural?  

Fazem uso de insumos industriais? 

Recebem algum tipo de assistência/orientação técnica do governo? 
(EMATER/INCRA, outros)? 

Você participa das tomadas de decisões relativas a esta propriedade?(na produção, na 
divisão de tarefas, financiamento, investimentos dos recursos ganhos, etc.)  

Você recebe alguma remuneração pela ajuda que exerce nesta propriedade?  

Você  exerce alguma atividade remunerada fora desta propriedade? Qual?  

 

COESÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

Muitas vezes, há diferenças nas características entre as pessoas que vivem em um(a) 
mesmo(a) bairro/localidade. Por exemplo, diferenças de riqueza, renda, posição 
social. Também pode haver diferenças em relação às crenças religiosas e políticas, 
ou pode haver diferenças devido à idade ou ao sexo.  

Na sua localidade as pessoas são: 

(  ) Muito diferentes (  ) Pouco diferentes  (  ) Relativamente diferentes 



 

 

Alguma dessas diferenças causa problemas?  

(  ) Sim  (  ) Não (pule as 2 próximas questões) 

Quais são as duas diferenças que mais frequentemente causam problemas? 

1 – Diferenças de Educação 

2 – de Posses de Terras 

3 – de riquezas/posses materiais 

4 – de posição social 

5 – entre homens e mulheres 

6 – entre as gerações mais novas e as mais velhas 

7- entre os moradores mais antigos e os novos moradores 

8 – de filiação politica 

9 – de crenças religiosas 

10 – de origem étnica, raça, casta/tribo 

11 – outras diferenças: 

Algumas vezes esses problemas levaram à violência?  

(  ) Sim  (  ) Não 

Quantas vezes no último mês você se reuniu com outras pessoas, para comer ou 
beber, em casa ou em lugar público? 

Se houve reunião com outras pessoas, qual a origem delas: 

(  ) familiar  (  ) comunidade  (  ) outros 

Algumas dessas pessoas eram de situação econômica diferente?  

Algumas dessas era de posição social diferente?  

Algumas dessas era de um grupo religioso diferente?  

Em geral, você se considera uma pessoa:  

(  ) feliz  (  )  infeliz  (  ) nem feliz, nem infeliz 

Você sente que pode tomar decisões e mudar o curso da sua vida? 

 Faça uma avaliação de você mesmo em relação a mudar a sua vida: 

(  ) incapaz de mudar minha vida 

(  ) nem capaz, nem incapaz 

(  ) capaz de mudar a minha vida 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Quais são as três fontes de informação mais importantes a respeito do que o Governo 
está fazendo (tal como mutirão agrícola, frente de trabalho, planejamento familiar, 
etc)? 

(   ) 1 Parentes, amigos e vizinhos, (   ) 2 Boletins da comunidade,  

(   ) 3 Mercado local, (   ) 4 Jornal local/ comunidade,  



 

 

(   ) 5 Jornal Nacional, (  ) 6 Rádio, (  ) 7 Televisão, 

(   ) 8 Grupos ou associações, (   ) 9 Colegas no trabalho ou sócios,  

(   ) 10 Associados políticos, (   ) 11 Líderes da comunidade, 

(   ) 12 Um agente do governo, (   ) 13 ONG’s, 

(   ) 14 Internet, (   ) 15 Assistência técnica. 

 

AÇÃO COLETIVA E COOPERAÇÃO 

Nos últimos 12 meses, você ou alguém do seu domicilio participou de alguma 
atividade comunitária, em que as pessoas se reúnem, para realizar algum trabalho em 
benefício da comunidade?  

(   )  Sim  (   )  Não 

Qual:  

Se houvesse algum problema de abastecimento de água na sua comunidade, você 
acredita que as pessoas cooperassem para tentar resolver o problema? Justifique:  

Você ou sua família, frequenta(m) alguma Associação de Moradores, Associação de 
Produtores, Sindicato Rural, Cooperativa, Comissão de Trabalhadoras(es) Rurais, Comissão 
Pastoral da Terra, Movimento dos Sem-Terra, etc?  

Como?  

Nos últimos 12 meses, quantas vezes as pessoas da sua localidade/comunidade se 
reuniram, para entregar conjuntamente uma reinvindicação a membro do governo ou 
a líderes políticos pedindo algo em benefício da comunidade? 

(   ) nunca,  

(  ) uma vez,   

(  ) algumas vezes (menos de 5),    

(  ) muitas vezes (mais de 5) 

Você votou nas últimas eleições municipais, estaduais e federais?  

 

IDENTIDADE CULTURAL 

Você se considera um cidadão do meio rural ou urbano? 

Você tem orgulho de ser do desse meio? Justifique:  

Você considera ter hábitos saudáveis? Justifique 

Você é feliz sendo desse meio?  

Quais eram suas brincadeiras na infância? 

Quais são as suas atividades de lazer? 

Quais são as suas angústias/preocupações por ser do meio rural/urbano?  

Você já sofreu preconceito (bullying) por ser do meio rural/urbano? Qual?  

Sabe saberia explicar por que existe o preconceito do meio urbano para com o meio 
rural?  



 

 

Qual é a sua expectativa em continuar na zona rural/urbana?  

E dos seus pais?  

Se pudesse escolher, entre viver com qualidade de vida no meio rural ou no meio 
urbano, qual você escolheria? Justifique.   

Na sua opinião por que as  pessoas não permanecerem no meio  rural?  

O que você acha que falta para fixar o homem no meio rural?  

Você saberia qual o percentual da nossa alimentação que vem do meio rural através 
da agricultura familiar?  

 

ESCOLARIZAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO: 

Em relação a sua vida escolar: 

(   ) Nunca parou de estudar 

(   ) Parou de estudar. Motivos: 

a) Falta de interesse 

b) Dificuldade de acesso a escola 

c) Necessidade de trabalhar 

d) Constante mudança de endereço, casamento ou nascimento de filhos; 

e) Outro. Qual?  

O que levou você a retornar seus estudos? 

a) (   ) Nunca parou. 

b) (   ) Exigência do trabalho; 

c) (   ) Mudar de emprego 

d) (   ) Realização pessoal 

e) (   ) Necessidade de ajudar os filhos 

f)  (   ) Outro. Qual? 

Qual o nível de escolaridade de seus pais? 

Qual a influência do nível de escolaridade dos seus pais sobre seus estudos?  

Sua escola anterior era rural ou urbana?  

Por ter vivenciado numa escola rural, acredita que isso influenciou na sua vida?  

Por que optou por essa instituição de ensino?  
Como você ficou sabendo do Curso?  

O que o influenciou a escolher esse Curso?  

(    ) influência familiar      (    ) vocação   (    )  retorno financeiro  (    ) já tenho amigos 
na escola 

Outro motivo: 

Você ou alguém de sua família tem alguma atividade na área do Curso?    



 

 

  (    ) Sim     (    ) Não 

Se Sim, qual a atividade?  

Você já ingressou em algum curso na área? 

 (    ) de capacitação. Qual? 

 (    ) profissionalizante. Qual? 

 (    ) superior (graduação). Qual? 

Você desistiu de algum curso?  (    ) Sim     (    ) Não 

Qual o motivo da desistência? 

Com quais atividades você mais se identifica na área do curso? 

     (    ) vegetal (frutas, horta, irrigação...)  (    ) elaboração de projeto agropecuário 

 (    ) animal (pequeno porte: aves, coelho, abelha ...) (    ) gestão e extensão rural 

 (    ) animal (médio e grande porte: bovinos, caprinos, suínos...)   

Ao término do curso, quais são seus objetivos futuros? 

     (    ) concluir o curso e trabalhar na área; 

     (    ) fazer posteriormente um curso superior na área que deseja ingressar; 

     (    ) fazer cursos em outras áreas;  

     (    ) fazer pós-graduação na área. 

Outros:  

A opção pela instituição de ensino em que você estuda pode ajudar a sua vida:  

Sim (   )    Não (   )  Como:  

Essa instituição de ensino como está organizada tem contribuído para seu trabalho e 
para sua vida? 

Sim  (   )  Não (    ) Como: 

Você mudaria de moradia a fim de continuar seus estudos? 

Sim (   )   Não (   ) Justifique: 

Como essa instituição de ensino poderia auxiliar na sua formação profissional?  

Você acredita na educação enquanto possibilidade de mudanças? Quais?  

Você considera que tudo que aprende nesta instituição de ensino tem a ver com a realidade 
em que vive?   

O que você gosta nessa instituição de ensino?  

O que você  não gosta  nessa instituição de ensino?  

Como é a sua relação com os professores?  

Como é a sua relação com os outros alunos?  



 

 

Como é a sua relação com os funcionários da instituição de ensino?  

Você se identifica estudando numa nessa instituição de ensino? Justifique:  

Você se sente valorizado estudando nessa instituição de ensino?  

A família interfere na sua forma de pensar sobre sua escolarização?  

Você acha que as perspectivas quanto ao futuro são diferentes entre rapazes e 
moças do meio rural? 

Por que você se inscreveu para participar do projeto Pedagogia Ecovivencial?  

O que você espera desses encontros do projeto Pedagogia Ecovivencial?  

Se não fosse certificado esse projeto, você participaria?  

Apenas para moradores do meio rural: 

Você acha que seus estudos deveriam servir para ser utilizados nas tarefas da propriedade 
rural onde mora?  

Como você utiliza os conhecimentos aprendidos nesta instituição de ensino nas tarefas da 
propriedade rural?  

O que mais você acha que poderia estudar que o ajudaria a cumprir as tarefas da 
propriedade?  

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO AMBIENTAL PARA COM O SEU 
ENTORNO 

O que é natureza para você?  

O que é ecologia? 

O que você entende por meio ambiente? 

Para você, o que é educação ambiental? 

O que é desenvolvimento sustentável?  

Qual a importância do elemento terra para você? 

Qual a importância do elemento ar para você? 

Qual a importância do elemento água para você? 

Qual a importância do elemento fogo para você? 

Que animais você conhece do meio urbano (cite 5 exemplos)? 

Quais animais você conhece do meio rural (cite 5 exemplos)? 

Quais as plantas do meio urbano que você conhece (cite 5 exemplos)? 

Quais as plantas do meio rural que você conhece (cite 5 exemplos)? 

Se você fosse uma planta (que floresce) do semiárido, qual delas você seria? 
Justifique:  

Qual o ecossistema/bioma onde você mora?  Você saberia descrever algumas 
características dele?  

Você poderia dizer algum(ns) problema/impacto(s) ambiental(is) presente(s) no seu 
ecossistema/bioma? 



 

 

Você sempre procura estar informado sobre assuntos ambientais, principalmente no 
que diz respeito ao seu bioma? Justifique:  

Suas atitudes cotidianas estariam ocasionando danos ao meio ambiente? Justifique: 

Você consegue identificar problemas ambientais na cidade/zona rural em que 
mora/estuda?  

Você consegue identificar os causadores desses problemas ambientais da cidade em 
que mora/estuda?  

As técnicas de cultivo utilizadas originam-se no saber acumulado por várias 
gerações, de forma conservadora e tradicional. Você conhece alguma técnica 
tradicional de cultivo? Quais?  

Você conhece algumas dessas técnicas/atividades que levam a 
preservação/conservação do meio ambiente? Justifique: 

Você conhece alguma(s) técnicas/atividades que poderiam levar a um problema 
ambiental? Justifique:  

Se você apresentasse para sua família/dono da propriedade uma nova técnica, menos 
agressiva/impactante ao ambiente, como seria a aceitação dos envolvidos?  

Haveria resistência em mudar? Você saberia explicar?  

O que você entende por agroecologia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE C2 - Questionário semiaberto utilizado para coleta de dados juntos 

aosparticipantes do projeto Pedagogia Ecovivencial – Diagnose Final (Pós-teste) 
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Questionário semiaberto – Diagnose Final (Pós-teste) 
 
 
Data de Aplicação: ________________________       Pesquisador: Luciane Schulz 

 
A participação na pesquisa é de caráter voluntário e os participantes terão 

suas identidades devidamente preservadas. 
 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ECONÔMICA DO ESTUDANTE: 
 

Curso:                                                                Período/Ano:                

Idade:                            Gênero: feminino ( ) masculino ( ) 

Estado civil:                Qual sua cidade de Nascimento:  

Sempre morou nela? (    ) Sim    (   ) Não    Se não, onde? 

Mora no meio urbano ou rural:  

Profissão:  

Local de Trabalho: 

Vinculo empregatício: ( ) autônomo ( ) empregado 

Caso seja empregado: ( ) carteira assinada ( ) sem carteira assinada 

Quantas pessoas moram em casa por sexo e faixa etária, incluindo você?  

Qual o número de irmãos menores de idade em sua família (casa): 

 (    ) 1 a 2 irmãos    (    ) 3 a 4 irmãos  (    ) mais de 4 irmãos 

A família é beneficiária do Programa Bolsa Família? (    ) Sim  R$:                   (    ) Não 

Renda mensal do domicílio oriundo da terra:  

Renda total da família somando a renda de todas as pessoas que trabalham e moram 
neste domicílio, tais como salários, aposentadorias, etc. 

 (    ) 1 salário mínimo   (    ) 2 a 3 salários mínimos 

 (    ) 1 a 2 salários mínimos  (    ) Outro (especificar): R$  

Qual o tipo de energia utilizada na sua casa? 

Qual o destino dado ao lixo? 

Possui saneamento básico/fossa séptica? 

 

   



 

 

Como se dá o acesso à água nas áreas em que você reside? 

E onde é armazenada essa água?  

Em que é usada a água a que vocês tem acesso? 

É possível com a água que vocês tem acesso, atender todas as necessidades? 

Se morador do meio rural na agricultura, qual o tipo de irrigação é utilizado?  

Há vazamentos e desperdício de água na sua irrigação?  

(   )  sim (   ) não 

Quando existe o desperdício de água na irrigação, o que é feito? 

(   ) corrigidas totalmente e o mais rápido possível 

(   ) corrigidas parcialmente 

(   ) corrigidas somente se estiver levando a  falta de água na propriedade 

(   ) não precisa ser corrigido, pois há abundância de água na propriedade 

Essas ações (correção) para com o desperdício de água quando detectadas são 
resolvidas: 

(    ) imediatamente    

(    ) depois de semanas    

(    ) depois de meses   

(    ) não precisa concertar, pois tenho água em abundância na minha propriedade. 

Que se tem feito e como, (projetos) por parte das instituições (todos os âmbitos) ou 
ONG’s para garantir água suficiente para atender as necessidades? (se nada, pule 
essa questão)  

Quem são os responsáveis?  

Existe algum tipo de administração dos recursos hídricos (água) por parte da sua 
comunidade?  

Em casa todos ajudam nas atividades domésticas?  

Quais as suas três principais formas de lazer? 

Quais as três principais formas de lazer em família? 

Com qual idade começou a ajudar nos trabalhos da roça ou nos afazeres domésticos? 

Em sua vida escolar, você estudou em instituições: 

(    ) Públicas     (    ) Privadas  (    ) Públicas e privadas / bolsista 

 

Apenas para moradores do meio rural: 

Quantas pessoas da sua família trabalham na terra? 

E quantas pessoas da sua família moram fora da propriedade? 

Gênero: 

Motivo da ida para a cidade:  



 

 

Como se mantem na cidade?  

Se estão trabalhando, tem a carteira assinada? 

Eles têm vontade de voltar para o campo? Justifique 

Entre os familiares que residem nesta propriedade, como são distribuídas as 

atividades do dia-a-dia? 

Sua relação (ou da família) com a propriedade:  

(   ) trabalhador rural assalariados,  

(   ) trabalhadores eventuais (bóia-frias), 

(   ) agricultores sem terra (posseiros, meeiros, arrendatários, etc.),  

(   ) os pequenos proprietários (minifundiários),  

(   ) os médios e os grandes proprietários (empresários e latifundiários). 

(   ) Outros:  

Se for o proprietário, qual o tamanho (hectares) da propriedade da sua família? 

Que tipo de uso se faz da terra:  (  ) Agricultura   (  )  Pecuária  (  ) Outra:  

Quais as suas principais atividades Agrícolas / Pecuária dessa propriedade? 

Sua família comercializa sua produção Agrícola / Pecuária ? Onde 

A força-de-trabalho é exclusivamente familiar?  

Como é o solo da propriedade? (fertilidade, relevo, facilidade para acesso e transporte 
da produção, outros) 

Utilizam de equipamentos mecanizados (tratores) predomina o trabalho braçal com 
utilização de equipamentos de tração animal?   

Fazem uso do crédito rural?  

Fazem uso de insumos industriais? 

Recebem algum tipo de assistência/orientação técnica do governo? 
(EMATER/INCRA, outros)? 

Você participa das tomadas de decisões relativas a esta propriedade?(na produção, na 
divisão de tarefas, financiamento, investimentos dos recursos ganhos, etc.)  

Você recebe alguma remuneração pela ajuda que exerce nesta propriedade?  

Você  exerce alguma atividade remunerada fora desta propriedade? Qual?  

 

COESÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

Muitas vezes, há diferenças nas características entre as pessoas que vivem em um(a) 
mesmo(a) bairro/localidade. Por exemplo, diferenças de riqueza, renda, posição 
social. Também pode haver diferenças em relação às crenças religiosas e políticas, 
ou pode haver diferenças devido à idade ou ao sexo.  

Na sua localidade as pessoas são: 

(  ) Muito diferentes (  ) Pouco diferentes  (  ) Relativamente diferentes 

Alguma dessas diferenças causa problemas?  



 

 

(  ) Sim  (  ) Não (pule as 2 próximas questões) 

Quais são as duas diferenças que mais frequentemente causam problemas? 

1 – Diferenças de Educação 

2 – de Posses de Terras 

3 – de riquezas/posses materiais 

4 – de posição social 

5 – entre homens e mulheres 

6 – entre as gerações mais novas e as mais velhas 

7- entre os moradores mais antigos e os novos moradores 

8 – de filiação politica 

9 – de crenças religiosas 

10 – de origem étnica, raça, casta/tribo 

11 – outras diferenças: 

Algumas vezes esses problemas levaram à violência?  

(  ) Sim  (  ) Não 

Quantas vezes no último mês você se reuniu com outras pessoas, para comer ou 
beber, em casa ou em lugar público? 

Se houve reunião com outras pessoas, qual a origem delas: 

(  ) familiar  (  ) comunidade  (  ) outros 

Algumas dessas pessoas eram de situação econômica diferente?  

Algumas dessas era de posição social diferente?  

Algumas dessas era de um grupo religioso diferente?  

Em geral, você se considera uma pessoa:  

(  ) feliz  (  )  infeliz  (  ) nem feliz, nem infeliz 

Você sente que pode tomar decisões e mudar o curso da sua vida? 

 Faça uma avaliação de você mesmo em relação a mudar a sua vida: 

(  ) incapaz de mudar minha vida 

(  ) nem capaz, nem incapaz 

(  ) capaz de mudar a minha vida 

 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Quais são as três fontes de informação mais importantes a respeito do que o Governo 
está fazendo (tal como mutirão agrícola, frente de trabalho, planejamento familiar, 
etc)? 

(   ) 1 Parentes, amigos e vizinhos, (   ) 2 Boletins da comunidade,  

(   ) 3 Mercado local, (   ) 4 Jornal local/ comunidade,  



 

 

(   ) 5 Jornal Nacional, (  ) 6 Rádio, (  ) 7 Televisão, 

(   ) 8 Grupos ou associações, (   ) 9 Colegas no trabalho ou sócios,  

(   ) 10 Associados políticos, (   ) 11 Líderes da comunidade, 

(   ) 12 Um agente do governo, (   ) 13 ONG’s, 

(   ) 14 Internet, (   ) 15 Assistência técnica. 

 

AÇÃO COLETIVA E COOPERAÇÃO 

Nos últimos 12 meses, você ou alguém do seu domicilio participou de alguma 
atividade comunitária, em que as pessoas se reúnem, para realizar algum trabalho em 
benefício da comunidade?  

(   )  Sim  (   )  Não 

Qual:  

Se houvesse algum problema de abastecimento de água na sua comunidade, você 
acredita que as pessoas cooperassem para tentar resolver o problema? Justifique:  

 

Você ou sua família, frequenta(m) alguma Associação de Moradores, Associação de 
Produtores, Sindicato Rural, Cooperativa, Comissão de Trabalhadoras(es) Rurais, Comissão 
Pastoral da Terra, Movimento dos Sem-Terra, etc?  

Como?  

Nos últimos 12 meses, quantas vezes as pessoas da sua localidade/comunidade se 
reuniram, para entregar conjuntamente uma reinvindicação a membro do governo ou 
a líderes políticos pedindo algo em benefício da comunidade? 

(   ) nunca,  

(  ) uma vez,   

(  ) algumas vezes (menos de 5),    

(  ) muitas vezes (mais de 5) 

Você votou nas últimas eleições municipais, estaduais e federais?  

 

IDENTIDADE CULTURAL 

Você se considera um cidadão do meio rural ou urbano? 

Você tem orgulho de ser do desse meio? Justifique:  

Você considera ter hábitos saudáveis? Justifique 

Você é feliz sendo desse meio?  

Quais eram suas brincadeiras na infância? 

Quais são as suas atividades de lazer? 

Quais são as suas angústias/preocupações por ser do meio rural/urbano?  

Você já sofreu preconceito (bullying) por ser do meio rural/urbano? Qual?  



 

 

Sabe saberia explicar por que existe o preconceito do meio urbano para com o meio 
rural?  

Qual é a sua expectativa em continuar na zona rural/urbana?  

E dos seus pais?  

Se pudesse escolher, entre viver com qualidade de vida no meio rural ou no meio 
urbano, qual você escolheria? Justifique.   

Na sua opinião por que as  pessoas não permanecerem no meio  rural?  

O que você acha que falta para fixar o homem no meio rural?  

Você saberia qual o percentual da nossa alimentação que vem do meio rural através 
da agricultura familiar?  

 

ESCOLARIZAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO: 

Em relação a sua vida escolar: 

(   ) Nunca parou de estudar 

(   ) Parou de estudar. Motivos: 

a) Falta de interesse 

b) Dificuldade de acesso a escola 

c) Necessidade de trabalhar 

d) Constante mudança de endereço, casamento ou nascimento de filhos; 

e) Outro. Qual?  

O que levou você a retornar seus estudos? 

a) (   ) Nunca parou. 

b) (   ) Exigência do trabalho; 

c) (   ) Mudar de emprego 

d) (   ) Realização pessoal 

e) (   ) Necessidade de ajudar os filhos 

f)  (   ) Outro. Qual? 

Qual o nível de escolaridade de seus pais? 

Qual a influência do nível de escolaridade dos seus pais sobre seus estudos?  

Sua escola anterior era rural ou urbana?  

Por ter vivenciado numa escola rural, acredita que isso influenciou na sua vida?  

Por que optou por essa instituição de ensino?  
Como você ficou sabendo do Curso?  

O que o influenciou a escolher esse Curso?  

(    ) influência familiar      (    ) vocação   (    )  retorno financeiro  (    ) já tenho amigos 
na escola 

Outro motivo: 



 

 

Você ou alguém de sua família tem alguma atividade na área do Curso?    

  (    ) Sim     (    ) Não 

Se Sim, qual a atividade?  

Você já ingressou em algum curso na área? 

 (    ) de capacitação. Qual? 

 (    ) profissionalizante. Qual? 

 (    ) superior (graduação). Qual? 

Você desistiu de algum curso?  (    ) Sim     (    ) Não 

Qual o motivo da desistência? 

Com quais atividades você mais se identifica na área do curso? 

     (    ) vegetal (frutas, horta, irrigação...)  (    ) elaboração de projeto agropecuário 

 (    ) animal (pequeno porte: aves, coelho, abelha ...) (    ) gestão e extensão rural 

 (    ) animal (médio e grande porte: bovinos, caprinos, suínos...)   

Ao término do curso, quais são seus objetivos futuros? 

     (    ) concluir o curso e trabalhar na área; 

     (    ) fazer posteriormente um curso superior na área que deseja ingressar; 

     (    ) fazer cursos em outras áreas;  

     (    ) fazer pós-graduação na área. 

Outros:  

A opção pela instituição de ensino em que você estuda pode ajudar a sua vida:  

Sim (   )    Não (   )  Como:  

Essa instituição de ensino como está organizada tem contribuído para seu trabalho e 
para sua vida? 

Sim  (   )  Não (    ) Como: 

Você mudaria de moradia a fim de continuar seus estudos? 

Sim (   )   Não (   ) Justifique: 

Como essa instituição de ensino poderia auxiliar na sua formação profissional?  

Você acredita na educação enquanto possibilidade de mudanças? Quais?  

Você considera que tudo que aprende nesta instituição de ensino tem a ver com a realidade 
em que vive?   

O que você gosta nessa instituição de ensino?  

O que você  não gosta  nessa instituição de ensino?  

Como é a sua relação com os professores?  



 

 

Como é a sua relação com os outros alunos?  

Como é a sua relação com os funcionários da instituição de ensino?  

Você se identifica estudando numa nessa instituição de ensino? Justifique:  

Você se sente valorizado estudando nessa instituição de ensino?  

A família interfere na sua forma de pensar sobre sua escolarização?  

Você acha que as perspectivas quanto ao futuro são diferentes entre rapazes e 
moças do meio rural? 

Apenas para moradores do meio rural: 

Você acha que seus estudos deveriam servir para ser utilizados nas tarefas da propriedade 
rural onde mora?  

Como você utiliza os conhecimentos aprendidos nesta instituição de ensino nas tarefas da 
propriedade rural?  

O que mais você acha que poderia estudar que o ajudaria a cumprir as tarefas da 
propriedade?  

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO AMBIENTAL PARA COM O SEU 
ENTORNO 

O que é natureza para você?  

O que é ecologia? 

O que você entende por meio ambiente? 

Para você, o que é educação ambiental? 

O que é desenvolvimento sustentável?  

Qual a importância do elemento terra para você? 

Qual a importância do elemento ar para você? 

Qual a importância do elemento água para você? 

Qual a importância do elemento fogo para você? 

Que animais você conhece do meio urbano (cite 5 exemplos)? 

Quais animais você conhece do meio rural (cite 5 exemplos)? 

Quais as plantas do meio urbano que você conhece (cite 5 exemplos)? 

Quais as plantas do meio rural que você conhece (cite 5 exemplos)? 

Se você fosse uma planta (que floresce) do semiárido, qual delas você seria? 
Justifique:  

Qual o ecossistema/bioma onde você mora?  Você saberia descrever algumas 
características dele?  

Você poderia dizer algum(ns) problema/impacto(s) ambiental(is) presente(s) no seu 
ecossistema/bioma? 

Você sempre procura estar informado sobre assuntos ambientais, principalmente no 
que diz respeito ao seu bioma? Justifique:  



 

 

Suas atitudes cotidianas estariam ocasionando danos ao meio ambiente? Justifique: 

Você consegue identificar problemas ambientais na cidade/zona rural em que 
mora/estuda?  

Você consegue identificar os causadores desses problemas ambientais da cidade em 
que mora/estuda?  

As técnicas de cultivo utilizadas originam-se no saber acumulado por várias 
gerações, de forma conservadora e tradicional. Você conhece alguma técnica 
tradicional de cultivo? Quais?  

Você conhece algumas dessas técnicas/atividades que levam a 
preservação/conservação do meio ambiente? Justifique: 

Você conhece alguma(s) técnicas/atividades que poderiam levar a um problema 
ambiental? Justifique:  

Se você apresentasse para sua família/dono da propriedade uma nova técnica, menos 
agressiva/impactante ao ambiente, como seria a aceitação dos envolvidos?  

Haveria resistência em mudar? Você saberia explicar?  

O que você entende por agroecologia?  
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APÊNDICE DI – Plano do 1º. Jogo de Areia    

 

                                       
     UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL- UFPB CAMPUS III – CCSHCA 

 

 

AUTORREFLEXIVIDADE E O ELEMENTO TERRA POR MEIO DO JOGO DE AREIA 

  

CONSIDERAÇÕES 

O jogo de areia ou sandplay (KALF,1980; SCOZ, 2008; CAVALCANTI, 2010), 
ferramenta utilizada para a coleta de dados, consiste numa técnica pedagógica e 
metodológica de caráter transdisciplinar utilizada para as construções da memória lúdica. 
Na caixa de areia, a partir de uma questão problematizadora, os participantes do jogo 
(sujeitos da investigação) criam cenários que respondem a problemática apresentada no 
início do processo. Essa técnica nos permite explorar a capacidade criativa-simbólica dos 
sujeitos, despertando-os para as questões existenciais, usando a linguagem da natureza, 
regados pela criatividade, sensibilidade e amorosidade. Para tal perguntou-se: Qual a 
importância do elemento terra para você? 
Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento terra; 

 Explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os para as 
questões existenciais; 

 Estimular a oralidade e estabelecer conexões com o outro, consigo mesmo, com os 
saberes e com o mundo; 

 Coletar dados de diagnóstico inicial. 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Educação ambiental, Educação do 
campo, Ecoformação, Subjetividade. 

Etapas e procedimentos:  

 Organizar o ambiente para a atividade, organizar as carteiras em círculo, liberando 
o centro da sala, e montar a mandala reflexiva; 

 Providenciar areia e organizar as miniaturas de maneira acessível para todos; 

 Convidar todos para pegarem suas bandejas e preencherem com uma fina camada 
de areia; 

 Todos se acomodam confortavelmente ao redor da mandala reflexiva com suas 
bandejas (todas numeradas); 

 É feita a explicação do método e lançada a questão problemática para a construção 
do cenário; 

 Cada qual explica o seu cenário e todos permanecem na escuta sensível; 

 Cada qual emite uma palavra que represente seu cenário; 

 

   



 

 

 Todos caminham em círculo ao redor dos cenários e observam atentamente as 
construções imagéticas;  

 Todos participam da desconstrução dos cenários e reorganização dos materiais e 
ambiente. 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir roupas confortáveis; 

 As falas são gravadas e os cenários fotografados (motivo da numeração dos mesmos) 

 

Referências:  

BACHELARD, G. A poética do Espaço Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 5ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. 

CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar para 
a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 

SCOZ, Beatriz, Judith Lima. O Jogo de Areia (Sandplay): subjetividade e produção de 
sentidos. Ciências & Cognição 2008; Vol 13: 47-55 Disponível em: 
http://www.cienciasecognicao.org. Acesso em 17.06.2013. 
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AUTOREFLEXIVIDADE E O ELEMENTO ÁGUA POR MEIO DO JOGO DE AREIA 

 

CONSIDERAÇÕES 

Sem água, que é o alicerce da vida, os seres vivos não sobrevivem. A 
disponibilidade e a qualidade dessa água dependem dos hábitos de consumo e das 
medidas de proteção dos seus mananciais. Para coletarmos dados na nossa pesquisa, 
trabalharemos a simbologia da água na nossa vida, fazendo uso da técnica do jogo de 
areia ou sandplay (KALF,1980; SCOZ, 2008; CAVALCANTI, 2010). Essa ferramenta 
consiste numa técnica pedagógica e metodológica de caráter transdisciplinar utilizada 
para as construções da memória lúdica. Na caixa de areia, a partir de uma questão 
problematizadora, os participantes do jogo (sujeitos da investigação) criam cenários que 
respondem a problemática apresentada no início do processo. Essa técnica nos permite 
explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os para as questões 
existenciais, usando a linguagem da natureza, regados pela criatividade, sensibilidade e 
amorosidade. Para tal perguntou-se: Qual a importância do elemento água para você? 

 
Objetivos:  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial com o elemento água; 

 Explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os para as 
questões existenciais; 

 Estimular a oralidade e estabelecer conexões com o outro, consigo mesmo, com 
os saberes e com o mundo; 

 Coletar dados de acompanhamento 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

Etapas e procedimentos:  

 Organizar o ambiente para a atividade, organizar as carteiras em círculo, liberando 
o centro da sala, e montar a mandala reflexiva; 

 Providenciar areia e organizar as miniaturas de maneira acessível para todos; 

 Convidar todos para pegarem suas bandejas e preencherem com uma fina camada 
de areia; 

 Todos se acomodam confortavelmente ao redor da mandala reflexiva com suas 
bandejas (todas numeradas); 

 Faz-se a proposta da questão problemática para a construção do cenário; 

 Após a construção, cada qual explica o seu cenário e todos permanecem na escuta 
sensível; 

 Após essa socialização, cada qual emite uma palavra que represente seu cenário; 

 

   



 

 

 

 Todos caminham em círculo ao redor dos cenários e observam atentamente as 
construções imagéticas; 

 Todos participam da desconstrução dos cenários e reorganização dos materiais e 
do ambiente. 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 As falas são gravadas e os cenários fotografados (motivo da numeração dos mesmos) 

 

Referências:  

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos – Ensaio sobre a imaginação da matéria. 
Tradução de Antonio de Pádua Danesi. São Paulo, Martins Fontes, 2002. 
CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 

CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 

GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz. Ecopedagogia e Cidadania Planetária. 4ª. ed. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008. 

MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem na educação e na política/Humberto Maturana; 
tradução: José Fernando Campos Fortes. Belo Horizonte: UFMG, 1998. 

MATURANA, Humberto & ZOLLER, Gerda Verden. Amar e Brincar: fundamentos 
esquecidos do humano. Tradução Humberto Mariotti e Lia Diskin. São Paulo: Pala Atenas, 
2004. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1994 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

PINEAU, Gaston. Écoformation: rapport du GREF. Tours: GREF, 2004.In.: SILVA, Ana 
Tereza Reis da. Ecoformação: reflexões para uma pedagogia ambiental, a partir de 
Rousseau, Morin e Pineau. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba n. 18, p. 95-104, 
jul./dez. 2008. 

SCOZ, Beatriz, Judith Lima. O Jogo de Areia (Sandplay): subjetividade e produção de 
sentidos. Ciências & Cognição 2008; Vol 13: 47-55 Disponível em: 
http://www.cienciasecognicao.org. Acesso em 17.06.2013. 
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JOGO DE AREIA – AVALIAÇÃO FINAL 

AUTOFORMAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL: UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 
NO PROJETO PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL  

 

CONSIDERAÇÕES 

  Alguns pensadores contemporâneos indicam que a educação vem a ser um dos  
pilares para o resgate de pessoas religadas com o seu meio. O homem moderno se afastou da 
natureza, perdeu seus ritmos, vivendo como se fosse um ser sem sentidos e emoções. Isso se 
deve em função ao desenvolvimento humano que foi ocorrendo associado à ideia de progresso e 
de infinidade dos recursos naturais, onde se buscava dominar e controlar a natureza, ao invés de 
realmente conhecê-la. Para isso é preciso desenvolver a dimensão do amor, da compaixão, da 
solidariedade que está em nós, concedendo à cidadania a capacidade de sentir o outro numa 
pedagogia da ternura e da sensibilidade. Esta busca é fundamental para compreender melhor o 
sentido e a dimensão do querer bem e da amorosidade no processo de autoformação pessoal e 
profissional, pois  enriquece o sentir, o pensar, o criar, o amar para colaborar nas transformações 
necessárias em relação ao seu entorno, ao seu meio, se sentindo co-responsável.  
 Para coletarmos dados sobre esse processo autoformativo, faremos uso da técnica do jogo 
de areia ou sandplay (KALF,1980; SCOZ, 2008; CAVALCANTI, 2010). Essa ferramenta consiste 
numa técnica pedagógica e metodológica de caráter transdisciplinar utilizada para as construções 
da memória lúdica. Na caixa de areia, a partir de uma questão problematizadora, os participantes 
do jogo (sujeitos da investigação) criam cenários que respondem a problemática apresentada no 
início do processo. Essa técnica nos permite explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, 
despertando-os para as questões existenciais, usando a linguagem da natureza, regados pela 
criatividade, sensibilidade e amorosidade. Para tal perguntou-se: Qual a contribuição do projeto 
Pedagogia Ecovivencial para sua autoformação pessoal e profissional? 
 

Objetivos: 
  

 Possibilitar o encanto e a autorreflexividade à formação do sujeito por meio da 
Pedagogia Ecovivencial;  

 Explorar a capacidade criativa-simbólica dos sujeitos, despertando-os para as 
questões existenciais; 

 Estimular a oralidade e estabelecer conexões com o outro, consigo mesmo, com 
os saberes e com o mundo; 

 Coletar dados avaliativos finais. 
 

Categorias: Afetividade, Autorreflexividade, Ecoformação, Educação ambiental, Educação do 
campo, Percepção ambiental,  Subjetividade, Sustentabilidade. 

Etapas e procedimentos:  
 

 

   



 

 

 Organizar o ambiente para a atividade, organizar as carteiras em círculo, liberando 
o centro da sala, e montar a mandala reflexiva; 

 Providenciar areia e organizar as miniaturas de maneira acessível para todos; 

 Convidar todos para pegarem suas bandejas e preencherem com uma fina camada 
de areia; 

 Todos se acomodam confortavelmente ao redor da mandala reflexiva com suas 
bandejas (todas numeradas); 

 Faz-se a proposta da questão problemática para a construção do cenário; 

 Após a construção, cada qual explica o seu cenário e todos permanecem na escuta 
sensível; 

 Após essa socialização, cada qual emite uma palavra que represente seu cenário; 

 Todos caminham em círculo ao redor dos cenários e observam atentamente as 
construções imagéticas; 

 Todos participam da desconstrução dos cenários e reorganização dos materiais e 
do ambiente. 

 

Observações / sugestões:  

 Alunos devem vir com roupas confortáveis; 

 As falas são gravadas e os cenários fotografados (motivo da numeração dos mesmos) 

 
Referências:  
CAPRA. Fritjof. Falando a linguagem da natureza: Princípios da sustentabilidade. In 
STONE, M.K; BARLOW, Z. (orgs.) Alfabetização Ecológica:  A educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005,p. 46-57. 
CAVALCANTI, Kátia Brandão (Org.). Jogo de Areia – uma abordagem transdisciplinar 
para a Educação. Natal, RN: EDUFRN, 2010.  
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia – Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 25ª ed., 1996. 
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da Terra. 3ª. ed. São Paulo: Peirópolis, 2000. 
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APÊNDICE E- Avaliação do Projeto Pedagogia Ecovivencial realizada pelos alunos  

                             Participantes 

 

                                       
     UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PEDAGOGIA ECOVIVENCIAL- UFPB CAMPUS III – CCSHCA 

 

 

 

Avaliação do Projeto Pedagogia Ecovivencial 
 
1) No projeto Pedagogia Ecovivencial aponte e justifique 5 aspectos/características 
existentes que você manteria. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) No projeto Pedagogia Ecovivencial aponte e justifique 5 aspectos/características 
inexistentes que você incluiria. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) No projeto Pedagogia Ecovivencial aponte e justifique 5 aspectos/características 
existentes que você excluiria. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Certidão de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com             

Seres Humanos da Universidade Federal da Paraíba. 

 
 


