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Prefácio

A Ecologia Humana estuda as interações que se estabelecem entre os 
seres humanos (os sistemas sociais) e o seu ambiente (os sistemas eco-
lógicos). De uma forma simples podemos dizer que estuda e interpre-
ta as interações que se estabelecem entre as sociedades e a natureza. 
Este livro propõe uma abordagem dessas interações explorando dife-
rentes estratégias estéticas, visuais e sonoras e em diversos contextos 
sócio-ecológicos.

O futuro das próximas gerações pode estar em causa, é premente agir 
e fazê-lo de forma colaborativa. A decisão sobre se e como vamos 
enfrentar os grandes desafios do futuro próximo, como as alterações 
do clima, a desigualdade, a insegurança alimentar, a degradação dos 
ecossistemas, a perda de biodiversidade está apenas nas nossas mãos 
e na capacidade que tivermos de refletir coletivamente sobre o passa-
do e sobre o que queremos valorizar no futuro.

To date, much sustainability education is prescriptive, rather than participatory, 
and most integrated art–science programming aims for content learning, rather 

than societal change. What this means is that learners are more often taught 
“what is” than invited to imagine “what if?” 1

Sob a interpretação criativa da ecologia humana, nove autoras com 
formações académicas diversas, que incluem a Ecologia Humana, a ar-
quitetura, a educação e a pedagogia, as ciências sociais ajudam-nos a 
preencher a lacuna entre o conhecimento científico e a perceção emo-
cional e convidam-nos a sonhar e a imaginar “what if?” (e se?).

“E se” um conto nos ajudasse a refletir sobre os traços climáticos de 
uma região, a influência do Clima sobre o ser humano, o seu quoti-
diano e as suas atividades? “E se” as canções e os contros tradicionais 
colaborassem na educação ambiental? “E se” os Krahô nos ensinassem, 
com a sua pedagogia, a perceber a Terra como um ser vivo, que respira 
e canta, com a sua própria linguagem? “E se” a Ecopedagogia abrisse 
caminhos para a alegria no território da escola? “E se” a arte-ciência nos 
ajudasse a envolvermo-nos criticamente com o presente, a aprender 
com o passado, a imaginar um futuro melhor e agir de forma colabora-
tiva para fazer a transição para a sustentabilidade?

Ao longo dos vários capítulos, que vos convido a ler, convivemos com 
todos aqueles temas, com a criatividade da arte e com a criatividade 
das autoras na forma como os exploram.

Mas como em tudo, convém começar pelo início, pela encantadora 
Apresentação do livro pela Larissa Malty.

Iva Pires

Departamento de Sociologia / Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA)
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – NOVA FCSH1. Trott, C.; Even, T.; Frame, S. (2020). Merging the arts and sciences for collaborative sustainability action: a 

methodological framework. Sustainability Science 15:1067–1085.



Apresentação

A XXIV Conferencia Internacional de Ecologia Humana aconteceria no 
Brasil, no ano 2020, mas eis que um vírus, invisível a olhos nus, tomou 
conta do todo, suspendeu eventos, superou distâncias, esticou o tem-
po linear para uma dimensão efêmera e densa e apresentou uma nova 
forma de ser e estar presente. Em 2021, a Conferência se estendeu pelo 
globo não se limitando a um único espaço, estando dentro de cada 
casa, na intimidade de seus participantes e em nossa mesa Arte e Eco-
logia Humana, que devido ao tempo estendido, pôde florescer no pre-
sente livro, como as especiais receitas que precisam de tempo para a 
cura ideal antes de serem postas à mesa.

Iva Pires1, mentora de grande parte das vozes que aqui se apresentam, 
foi convidada a mediar o diálogo, entre o fazer artístico e a ecologia 
humana, permitindo que a criatividade e a ciência caminhassem de 
mãos dadas por trilhas intrigantes, despertando emoções humanas e 
a reflexividade como se o chão fosse água e espelhasse o andar.

Nessas páginas estão alinhadas ideias de Vera Margarida Lessa Cata-
lão2, a respeito do sentido pedagógico e transformador da criativida-
de, trazendo para a mesa a importante e saborosa discussão sobre a 
função transformadora dos processos criativos para um conhecimento 
transdisciplinar. Sua tragetória com o projeto Água como Matriz Ecope-
dagógica é inspiradora. 

Os elementos e e�press�es associadas � criatividade são caracterizados como fenô�s elementos e e�press�es associadas � criatividade são caracterizados como fenô�
menos complexos que emergem a partir da sensibilidade, da intuição e da corporei�

dade enquanto presença atenta do sujeito no mundo. Nesse sentido, destacamos 
a ecologia humana como instrumento de reflexão existencial na busca de um novo 
olhar sobre nossa inserção na teia da vida, fazendo uma cone�ão entre a ecologia 

humana e a educação integral. 

Vera Margarida Lessa Catalão

E na presença de Dulce Schunck3 a palavra arte tem cores de terra, está 
camuflada entre a intuição que traz na bagagem o tempo remoto e 
salta para o futuro com a velocidade da luz, na imaginação. A palavra 
arte é trazida de forma a se confundir com a própria natureza humana 
e, de certa forma, à sobrenatureza humana, pois com ela somos leva-
dos a estabelecer religações espirituais e participar com o ambiente 
nosso universo interior.  Ela percorre o caminho da história da arte em 
busca de identificar a percepção dos artistas ao longo do tempo em 
diversas culturas, lembrando, no contra ponto da reflexão, que a ques-
tão não deve estar posicionada em ‘ser ou não artista’ mas em como 
alcançar o ser criativo e desperto que nos ocupa.



A palavra arte é aqui tratada no contexto da percepção, interação e representação 
visual da natureza, do átomo �s galá�ias. A palavra espiritualidade é empregada 
no sentido mais amplo do religare, eterno anseio de comunhão do ser humano com 

as fontes da vida e com si mesmo. 
Conceitualmente, procuramos nos alinhar �s ideias da ecologia profunda, 

da ecologia humana, da educação integral e da transdisciplinaridade. 

Dulce Schunck

Também será possível imaginar a musicalidade dos índios Krahô atra-
vés de seus cantos, Veronica Aldé4  troca a mesa pela fogueira ancestral, 
onde povos indígenas costumam se reunir para se alimentar de cantos 
e saberes. Aprender a ouvir torna-se imprescindível para a formação 
humana e para o equilíbrio ecológico. Ela lembra que a música ocupa 
lugar central nas cosmologias, rituais e no cotidiano dos povos Timbi-
ra, que como habitantes milenares do Cerrado respiram arte e ecolo-
gia no pulsar do maraca.

O maracá (cotoj) é comparado ao próprio mundo e ambos tem respiração e ritmo. 
As músicas que os Krahô cantam trazem as linguagens e perspectivas próprias de 

todos os seres do universo e foram apreendidas em trocas interculturais �amânicas, 
fonte primeira dos conhecimentos cosmológicos ancestrais. 

São esses acervos orais mítico-musicais vivos que cantam a pedagogia da Terra.

Veronica Aldé

E a música convida à mesa Andréa Luísa Teixeira5 que costuma falar 
por meio da flauta e do piano mas aqui nos presenteia com memórias, 
mitos e sons que traz consigo da Savana brasileira, o Cerrado, onde mi-
nerou não o chão em busca de ouro, mas o segredo isolado até a déca-
da de 70, de comunidades ribeirinhas que preservaram suas manifes-
tações culturais de forma natural entre as tarefas do cotidiano como o 
roçar, o fiar e o quebrar de cocos mas também e nos encontros festivos 
ano após ano das Folias de Reis. Arte aqui é de todos.

As folias de reis da região são identificadas pelas flautas, tocadas em pares, e são 
feitas em taboca, cano pvc ou metal e alguns desses grupos se inspiram nas me�

lodias dos passarinhos para repassar de geração em geração o poder da educação 
através da arte e a vivencia em sintonia com o meio ambiente. 

Os mitos e as memórias repassadas através do tempo fazem dos foli�es geradores 
culturais que perpassam seu canto.

Andréa Luísa Tei�eira

E ainda é possível ouvir um outro canto da mesa, um canto popular.  
Carla Virginia Soares Fernandes6 apresenta a análise temática do can-
cioneiro brasileiro que reflete em sua arte a música dos pássaros num 
comunicar cantarolante e natural. E como quem canta aprende nos 
silêncios, ela observa e escuta o que diz a Música Popular Brasileira e 
reflete sobre a consciência ecológica. Seria o canto um chamado para 
que se faça ouvir a necessidade comum de preservar a biodiversidade 
e seus múltiplos sons e, complementarmente preservar a diversidade 
cultural que espelha o ambiente.

Como uma das muitas funções da música é expressar saberes e valores, fizemos um 
recorte para identificar a partir dos anos 1970 até a ECO-92, algumas canções da 

Música Popular Brasileira com essa temática. 
Partimos da hipótese de que o discurso literomusical ecológico, desde a composição 

até o uso em aulas e palestras, pode constituir�se como uma ferramenta didático�
pedagógica de educação ambiental crítica.  

Carla Visi – Carla Virginia Soares Fernandes



Os materiais e�pressivos disponíveis no ambiente escolar possibilitaram uma 
relação orgânica e rica em e�pressividade, ampliando não só as habilidades 

técnicas, mas sobretudo, aprofundando as relaç�es com o cotidiano na produção 
coletiva de conhecimento, resultando na alegria como principal categoria.

Rosana Gonçalves da Silva

E em volta da mesa correm crianças com sua alegria, capacidade de 
criação e curiosidade pelas descobertas. Rosana Gonçalves da Silva7 

apresenta um exemplo de expressão criativa no ambiente escolar 
onde o coletivo e o singular são postos em cena e estabelecem pontes 
de respeito e inspiração vinculando os criadores, talvez em uma das 
fases mais criativas do desenvolvimento humano, ao ambiente escolar 
onde coabitam. Já não é possível saber quem educa, quem aprende, 
quem partilha e atravessa aos pulos o pátio das escolas da infância 
onde a hora da arte é o parque da vida.

E a literatura portuguesa tem cadeira cativa nessa mesa de língua co-
mum na voz de Ana Cristina Carvalho8  que mostra que a palavra escri-
ta tem engenho e está historicamente aliada à consciência ambiental. 

A autora nos chama atenção para o vínculo evidente entre as altera-
ções do ambiente ao longo do tempo e sua representação na literatura 
de Portugal. A partir de uma análise de obras de ficção de três consa-
grados escritores portugueses do século XX – Ferreira de Castro, Carlos 
de Oliveira e Manuel da Fonseca, a autora pontua esta intrínseca rela-
ção que reafirma o vínculo do ser humano com seu território.

Ao longo da história da Literatura Portuguesa, muitas obras de ficção promoveram 
a figuração da natureza e da relação humana com a terra e seus recursos – quer 

apenas como cenários de personagens e enredos, quer como objetos essenciais e 
dominantes das narrativas.  

Ana Cristina Carvalho

E por serem diversas as culturas que compõem a “cultura brasileira” 
ou a “cultura portuguesa”, está conosco à mesa Silvia Regina Paes9 que 
traz no frescor de suas incessantes pesquisas de campo, o sabor Caiça-
ra, que sabe a água doce no encontro com o mar.  

Na bagagem, cheia de contos e “causos” ela evoca o mais profundo 
conhecimento sobre a relação do ser humano com seu habitat ao des-
tacar o conhecimento tradicional e não acadêmico como pedra funda-
mental para a formação do sujeito ecológico. Destaca a grandeza da 
humildade que pontua o diálogo com as estrelas e o cheiro da chuva 
antes de a nuvem formar a ideia de aterrar. Escreve sobre a relação da 
cultura tradicional com o respeito ao ambiente e deixa espaço, nas en-
trelinhas da escrita, para a valorização da oralidade.

A literatura fantástica das culturas tradicionais está recheada de personagens que 
interagem com a comunidade local delimitando aç�es e regras nas relação cultura/

natureza. Não em uma relação de oposição, mas de complementaridade, trocas, 
punição, relação íntima e afetiva.  

Silvia Cristina Paes



Assim, sento-me ao lado dessas nove mulheres, para concluir que ao 
longo da história da humanidade, a arte comunica a ciência. Recorta, 
cola, amplia um acontecimento, foca um movimento, filtra o conve-
niente, religa o fundamento. 

O que ficará escrito sobre o ambiente familiar nos livros escolares 
quando retratarem o ano 2020? Qual registro permanecerá no tempo? 
Será comum aos humanos o mesmo contentamento? Será legítima a 
ênfase na escolha do momento? 

Substituímos a memória decorrente da ação empírica pela confiança 
naquilo que ficou escrito. Delegamos a memória aos que registram a 
paisagem, sob suas óticas particulares. 

Pois então registremos nossos encontros, escrevamos nas células do 
corpo a verdade de nossa existência, o poder dessa Conferência em 
unir ao pé da mesa cabeças e corações de Arte e Ecologia Humana.

É possível observar ao longo dos tempos certos cruzamentos ou sin-
cronias entre momentos significativos de expressão artística e desco-
bertas científicas. Este paralelo busca localizar o ser humano no espa-
ço, no lugar do universo: ambientar a espécie. 

Como um chamado natural o ser comunica-se com seu habitat e ex-
pressa suas descobertas científicas por meio das artes, por vezes como 
previsões, outras vezes na tentativa de retratar a natureza, revelando o 
lugar da espécie no universo. 

O que seria da geografia sem desenhos em um mapa? Da matemáti-
ca sem suas representações geométricas? Da botânica sem o desenho 
das espécies descobertas? Trazemos por fim à mesa a arte para comu-
nicação da ciência, revelando seu papel na compreensão e divulgação 
das ciências que se ocupam em aprofundar o estudo da atenção, da 
percepção e da memória, tal como a arte.

Larissa Malty 10
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O sentido pedagógico e transformador da criatividade 
sob uma perspectiva transdisciplinar

Vera Margarida Lessa Catalão
Resumo

O tema a ser abordado propõe-se discutir o papel transformador dos 
processos criativos e do conhecimento transdisciplinar na educação 
sob uma abordagem complexa e multirreferencial. Os elementos e 
expressões associadas à criatividade são caracterizados como fenô-
menos complexos que emergem a partir da sensibilidade, da intuição 
e da corporeidade enquanto presença atenta do sujeito no mundo. 
Nesse sentido, destacamos a ecologia humana como instrumento de 
reflexão existencial na busca de um novo olhar sobre a  nossa inserção 
na teia da vida, fazendo uma conexão entre a ecologia humana e a 
educação integral. A experiência do projeto Água como Matriz Eco-
pedagógica será apresentada como um exemplo de uma abordagem 
formativa que trabalha nessa direção.

Keywords: Processos criativos, educação integral, água

Abstract

The topic to be addressed proposes to discuss the transformative role 
of creative processes and transdisciplinary knowledge in education 
under a complex and multi-referential approach. The elements and 
expressions associated with creativity are characterized as complex 
phenomena that emerge from sensibility, intuition, and corporeality 
as the attentive presence of the subject in the world. In this sense, we 
highlight human ecology as a tool for existential reflection in the sear-
ch for a new look at our belonging to the web of life, making a connec-
tion between human ecology and integral education. The experience 
of the project Water as an Ecopedagogical Matrix will be presented as 
an example of a formative approach that works towards this direction.

Keywords: Creative processes, integral education, water

É como poeta que o homem habita a Terra
Hölderlin

A partir do estado poético proponho que nos aproximemos desse 
tema que intenciona discutir o papel transformador dos processos 
criativos e do conhecimento transdisciplinar na educação a partir de 
alguns questionamentos. O que seria este estado poético que instaura 
o pasmo essencial que distancia e aproxima o ser humano no processo 
de refletir sobre sua existência no mundo? Que transformação o esta-
do poético mobiliza nos processos de formação humana?  O estado 
poético é prerrogativa das artes ou uma característica presente em 
toda ação humana transformadora?

Para Edgar Morin, o ser humano produz duas linguagens: uma racio-
nal, empírica, técnica, prática, outra poética, simbólica, mítica e mági-
ca. A primeira é precisa, capaz de definir, distinguir e organizar diferen-
ças, enquanto a segunda utiliza a conotação, analogia e metáfora para 
apreender os fenômenos por meio de sentidos que orientam as rela-
ções. Para Morin, a primeira pode ser denominada como prosaica e a 
segunda como poética.  Ambas fazem parte do humano e, misturadas, 
em oposição ou justapostas, compõem o processo de humanização.  
Sempre em relação, ele conclui que “Em nossas vidas convivemos com 
essa dupla existência dessas polaridades” (Morin, 2008, p.36).

Algumas outras indagações emergem para nós: será que criatividade 
faz interagir essas polaridades, ou ela mesma se constitui em uma po-
laridade que transgride e desconfigura a ordem previsível da lingua-
gem prosaica de forma transformadora? Qual o papel da sensibilidade 
e da intuição no desencadeamento de processos criativos na educa-
ção?  Qual o potencial transformador da criatividade e de uma episte-
mologia transdisciplinar para a educação? E os símbolos? Qual a sua 
relação com a criatividade? Serão formas coletivas de imaginação cria-
dora? São perguntas exploradoras que emulam a presente reflexão. 
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Eliade (1999) diz que os mitos expressam uma configuração complexa 
da linguagem poética primordial. Por meio dos mitos, as comunida-
des contam sua “verdadeira história” recuperando pela renovação da 
narrativa o sentido dado desde a primeira ocorrência de um fato. Tal 
como um centro virtual, que se encontra em toda parte, tem a função 
de exprimir uma experiência total do mundo que transborda os limites 
do pensamento racional.  

René Barbier (1997 p. 102) compreende que: 

O Simbólico nunca é senão a espuma do movimento 
permanente das vagas de um imaginário oceânico que 
nas suas águas profundas se confunde com o real. Sepa-
rar o significante do significado para explicar a sua estru-
tura é acreditar que o redemoinho no rio é uma entida-
de separada dele e, mais ainda, separada da água que 
fundamentalmente o constitui. É uma ilusão de ótica que 
operou durante muito tempo o pensamento formal, ob-
jetivista e antiexistencial em ciências humanas. (Barbier, 
1997:102).

Ao abordar a construção simbólica dos sentidos (significado, senti-
mento, direção) que emprestamos ao mundo e aos seres humanos e 
não humanos com quem compartilhamos nossa existência é preciso 
considerar o papel dos sentidos para ressignificar a vida cotidiana e 
transformá-la. A educação por meio de mediações pedagógicas nos 
faz transitar do passado, enquanto memória que se atualiza no pre-
sente, para o futuro que antecipa e projeta o acontecimento, o novo, 
o imprevisto. 

Carlos Brandão (2007) afirma que somos seres humanos não porque 
somos racionais, mas porque aprendemos e somos seres de sentimen-
to, de consciência reflexiva porque sabemos que sabemos e sentimos 
que sabemos.  E somos seres de aprendizagem que aprendemos a dar 
sentido ao que sentimos e sabemos.

É porque nossa sensibilidade dá sentido ao que sabemos 
que podemos aprender e podemos prosseguir nossa 
vida vivendo situações interativas conosco mesmos (au-
toreflexão), com os nossos outros e com a Vida, através 
de reciprocidade de ensinar-e-aprender. E podemos vi-
ver interativamente porque somos seres do aprender 
e da emoção. [...] Sentir é aprender a sair de si mesmo. 
Saber é sentir o sair de si mesmo. Aprender é saber e sen-
tir com o outro, com os outros de nossas vidas. (op.cit. 
p.144-145)

Para Gutiérrez e Prado (1999), educar é impregnar de sentido as prá-
ticas da vida cotidiana. Esse sentido é tecido a partir do local no qual 
vivemos, ou seja, do nosso meio ambiente e das nossas relações com 
as comunidades de Vida, como define a Carta da Terra (2000). 

Se quisermos dar sentido ao que fazemos precisamos aprender a sen-
tir com nossos sentidos. Com os sentidos recuperamos a possibilidade 
de reinventar a vida cotidiana. Sentir-se presente na vida nos permite 
estar de forma congruente e inteira no ato existencial. Os sentidos nos 
colocam na presença da vida cotidiana como uma aventura única sen-
tida e passível de ser impregnada de sentido (valor e significado) no 
momento vivido.   

Essa presença existencial transforma o educar em uma aventura cria-
tiva de reinventar-se por meio de redes intersubjetivas de forma en-
raizada em territórios vividos no sentido dado por Milton Santos, que 
compreende o território para além da sua dimensão geográfica como 
ambiente cultural e complexo.

Para compreender esses múltiplos sentidos da vida cotidiana é preciso 
ir além da interdisciplinaridade em direção à transdisciplinaridade, na 
intenção de apreender a ecologia humana como campo de ampliação 
da consciência humana sobre si mesma. A hegemonia da ciência sobre 
outras formas de representações dos fenômenos físicos, biológicos, 
culturais e sociais é redutora quando se pretende totalidade.  Afinal 
tudo que sabemos não passa de interpretações humanas, individuais 
ou coletivas sobre o real. 
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As ideias não são reflexos da realidade, são traduções e interpretações 
inacabadas.

Consideramos a transdisciplinaridade como uma orientação episte-
mológica que permite reunir a diversidade das expressões humanas 
e dos conhecimentos produzidos pela espécie humana ao longo da 
sua história. Por intermédio de um movimento transversal articulador 
da pluralidade é possível perceber a unidade na diversidade, sem per-
da dos sentidos acerca da riqueza biológica e cultural que sustenta o 
complexo tecido da vida. 

Uma visão transdisciplinar inclui o científico, mas amplia o foco para 
outras formas de percepção humana que estão na origem do conhe-
cimento.  Nicolescu (1999) define a transdisciplinaridade como epis-
temologia e método para integrar a diversidade de conhecimentos e 
favorecer o diálogo com as diferenças. Para este autor, as abordagens 
multi e interdisciplinar permitem o diálogo entre duas culturas ou dois 
campos de pesquisa e uma aproximação plural do real. Entretanto a 
transdisciplinaridade projeta uma unificação aberta e oferece uma 
base metodológica para conciliação entre duas culturas aparentemen-
te antagônicas - a cultura científica e a cultura humanística.  Ambas 
pressupõem uma argumentação que leva em conta todos os dados 
possíveis para compreensão do real e uma abertura ao desconhecido 
e ao imprevisível.  A transdisciplinaridade também pressupõe comple-
xidade e pluralidade de referências.

Para Nicolescu (op. cit. p.65), a transdisciplinaridade reconhece níveis 
de realidade e diferentes formas de percepção, tem como base o pen-
samento complexo e opera na lógica do terceiro incluído. A relação 
dialógica entre objeto e sujeito apresenta-se como uma “unidade 
aberta entre o objeto transdisciplinar e o sujeito transdisciplinar e se 
traduz pela orientação coerente do fluxo de informação que atraves-
sa os níveis de realidade e pelo fluxo de consciência que atravessa os 
níveis de percepção”. Os níveis de realidade macrofísico e microfísico 
são níveis que existem simultaneamente e compõem uma estrutura 
de natureza complexa. 

Na educação, a transdisciplinaridade permite a construção de pontes 
entre o espírito científico e outras formas de percepção humana. Essas 
pontes podem ser construídas nas vivências intersubjetivas, nas ações 
políticas em movimentos sociais, mas necessitam ancorar-se em sub-
jetividades individuais.  A Carta da Transdisciplinaridade (1999) redigi-
da por Freitas, Nicolescu e Morin afirma que a educação “deve ensinar 
a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação transdisciplinar 
reavalia o papel da intuição, da sensibilidade e do corpo na transmis-
são dos conhecimentos.” Acolher a pluralidade e as singularidades de 
sujeitos é uma imposição diante das redes de conhecimento que inte-
ragem sem cessar.

Esse diálogo de saberes que rompe a hegemonia do pensamento cien-
tífico para julgar e legitimar outras formas de conhecimento é deno-
minado por Santos (2005) como ecologia de saberes - o encontro do 
conhecimento científico com saberes de experiência feita, saberes ét-
nicos, saberes comunitários, artes e tradições e, somente nesse encon-
tro, é possível transformar o mundo e nossos saberes sobre ele.  

Para Edgar Morin (2000), somente uma reforma de pensamento - na 
dimensão da noosfera, onde habitam ideias, imaginação, representa-
ção de mundo - pode operar a mudança para reinventar o nosso mun-
do.  A educação tem um papel primordial. 

Nessa direção, este autor propõe os “Sete saberes necessários à educa-
ção do século XXI” que incluem a incerteza e o erro como experiências 
fundamentais para aprendizagem e produção de conhecimento. 
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O pensamento complexo é um modo de aproximação da realidade 
que gera sua própria estratégia, mostrando-se inseparável da partici-
pação inventiva daqueles que o exercitam.  “Os caminhos da verdade 
passam pelo ensaio e pelo erro e a busca da verdade só pode ser feita 
através do vagar e da itinerância”. (MORIN, op.cit, p.27).

A itinerância e a assunção do erro como essenciais aos processos de 
aprendizagem e ao exercício criativo nos levam de volta às linguagens 
poéticas presentes nas artes onde o símbolo nos fala sem cessar de 
um outro olhar possível sobre o mundo, de uma outra relação com um 
significado inacessível que se atualiza, mas não se desvela jamais na 
obra de arte.  Resguarda-se o mistério que em parte se ilumina pela 
polissemia de sentidos que emprestamos ao mundo. 

É preciso reconciliar-se com o erro como estratégia fundamental para 
o pensamento criativo. É preciso autorizar-se e aceitar a “negatricida-
de” do sujeito aprendente enquanto “capacidade que o outro possui 
sempre de poder desmantelar com suas próprias contra-estratégias 
aquelas estratégias das quais se sente objeto” (Ardoino, Barbier & 
Giust-Desprairies, 1998, p. 68). 

A capacidade de desconstruir os padrões estabelecidos funciona 
como um portal que nos permite pensar o que não havia antes. Para 
Castoriadis (1982), a imaginação criativa emerge de um caos desestru-
turador e desestruturante capaz de exercer um contra-poder instituin-
te nas organizações e estruturas sociais.  Para este autor, o imaginário 
é alguma coisa inventada – quer se trate de uma invenção absoluta, ou 
de um deslizamento, de um deslocamento de sentido, onde símbolos 
já disponíveis são investidos de outras significações. O imaginário tem 
profundas relações com o simbólico pois depende deste para expri-
mir-se na linguagem. 

Tudo o que se nos apresenta no mundo social-histórico, 
está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico 
[...] encontramos primeiro o simbólico, é claro, na lingua-
gem. Mas o encontramos igualmente, num outro grau e 
de uma outra maneira, nas instituições.  As instituições 

não se reduzem ao simbólico, mas elas só podem existir 
no simbólico. A instituição da sociedade é instituição de 
um mundo de significações – que é evidentemente cria-
ção” (CASTORIADIS, 1982 p.274).

Podemos compreender a criatividade como uma significação imaginá-
ria presente na origem e criação das sociedades humanas e suas ins-
tituições como propõe Castoriadis, mas também como um conjunto 
de capacidades que permitem um ser expressar-se de maneira nova 
e adaptativa em determinados contextos, o que implica a capacidade 
de criar uma solução ao mesmo tempo inovadora e apropriada. O fe-
nômeno da criatividade apresenta-se como constituição fundadora da 
cultura, mas também como uma força vital inerente à vida, pois esta 
“[...] se organiza e regula a si mesma porque está continuamente origi-
nando novidades” (Sinnott, apud Kneller, 1978).

Ilya Prigogine (2002, p 23 -25), autor da teoria das estruturas dissipa-
tivas ou teoria do caos, considera que a dissipação e a instabilidade 
estão na origem do aparecimento de novas formas e funções e que “a 
ordem nasce da desordem quando o fluxo da energia aumenta”.  Para 
este autor “a criatividade humana é um prolongamento da criatividade 
da natureza”.  

O ato criativo faz interagir a necessidade presente com o apelo do fu-
turo – utopia que nos faz caminhar. Prigogine (op. cit. p.26) pondera 
que “a vida não é possível senão voltada para o futuro. Uma tal proje-
ção atinge seu paroxismo no ser humano. Jamais satisfeito pelo ins-
tante presente, ele experimenta o futuro como ausência. Mas deve se 
consolar com a ideia de que o futuro é igualmente inovação.”

Ao refletir sobre o sentido do acontecimento na criação do novo, Morin 
(2007, p. 233) apresenta um pensamento similar ao de Prigogine quan-
do afirma que existe um paradoxo na história da ideias “no momento 
em que uma tese atinge os domínios mais afastados do ponto de par-
tida é que se opera uma revolução, precisamente no ponto de partida, 
que invalida radicalmente a tese”. O surgimento do ser humano é um 
acontecimento que separa a história humana da evolução biofísica. 
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Fayga Ostrower (2013) aborda a criatividade como ponto central de 
nossa experiência vital. Para Ostrower, criar é basicamente dar uma 
forma a algo novo. Em qualquer que seja o campo da atividade, trata-
-se, desse “novo”, de novas coerências que se estabelecem para a men-
te humana. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compre-
ender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar 
(op. cit.p.9).  A autora problematiza o processo criativo a partir das re-
lações entre consciente e inconsciente, entre objetividade e subjetivi-
dade, entre intuição e ordenação. Esses elementos são tratados a partir 
de uma relação dialógica e interativa.

A criação para Ostrower parte de uma intuição, passando por uma ob-
servação do mundo, uma ação sobre ele e, por fim, se faz a ordenação 
da percepção individual em registros orais ou escritos.  A percepção 
dos eventos proporciona novas relações quando passam pelo filtro 
pessoal, pois o indivíduo está sempre criando relações entre o que está 
ativo em seu interior (subjetividade) e no seu entorno (objetividade). 
Entre a pessoa e suas circunstâncias.

[...] para se realizarem as potencialidades individuais, 
dentro do quadro de possíveis propostas culturais, será 
sempre necessário considerar também os níveis de inte-
gração que existem em uma sociedade e se proponham 
aos indivíduos. Todavia, este é o problema da alienação e 
seria objeto de estudos sociológicos da criatividade, com 
específicos conhecimentos teóricos e específica meto-
dologia. Levantada a questão, fica a tarefa de analisá-la 
e interpretá-la para um especialista da matéria (OSTRO-
WER, p.17-18).

Também para Mitjáns Martínez (1995), a criatividade é um processo da 
subjetividade humana que se constitui a partir de contextos culturais 
de inter-relações onde “a  criatividade é possível, entre outros fatores, 
pela existência, no sujeito, de um conjunto de recursos de natureza 
afetivo-cognitiva que se configuram possibilitando a regulação de seu 
comportamento criativo” (op.cit, p.18). 

Para a autora, a criatividade não é explicável unicamente como produ-
to das funções cognitivas isoladas, mas como um processo holístico 
que implica o sujeito como um todo. 

Csikszentmihalyi (apud Alencar e Martinez, 1998, p.24) diz que “ ne-
cessitamos abandonar a visão ptolomeica da criatividade, na qual a 
pessoa é o centro de tudo, para um modelo mais coperniano, no qual 
a pessoa é parte de um sistema de influências e informações mútu-
as”. Se consideramos as dimensões biológicas e antropológicas para 
emergência da criatividade, a disponibilidade de ambientes culturais e 
biológicos favoráveis desempenham importante papel nos processos 
criativos. 

Maturana e Varela (1995) descrevem o sujeito como um sistema auto-
poiético, que produz seus próprios componentes e regula a si mesmo 
através de um sistema nervoso fechado e plástico que opera em con-
gruência com seu organismo.  Ele considera o organismo como um 
sistema autopoiético, dotado de autonomia, posto que como sistema 
vivo deve operar como um sistema homeostático determinado estru-
turalmente e que mantém sua organização sob condições de contínua 
mudança estrutural, para não se desintegrar. 

Para Maturana (1987), esta capacidade de adaptar-se ao meio deno-
mina-se criatividade e quanto mais complexas forem estas interações 
mais desenvolvido é o organismo. A criatividade é compreendida 
como atividade biológica, cognitiva, e também como fenômeno social. 

Vygotsky (1930/2004) discorre sobre a criatividade como um proces-
so psicológico superior que se destaca pela sua complexidade e po-
tencialidade de favorecer a elaboração de novas e intrincadas estru-
turas no sujeito, a partir da combinação de elementos existentes por 
meio da imaginação, entendida como originalidade e ineditismo.  Para 
Vygotsky, a criatividade torna o ser humano uma “criatura orientada 
para o futuro, capaz de criar o futuro e assim alterando o seu próprio 
presente” (op. cit p.9). 
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Assman (2004) diz que criatividade e curiosidade têm o mesmo ponto 
de partida: a criação do novo, mesmo quando este novo já preexiste 
e sua recriação se constitui em uma descoberta. Para Freire (1996 p. 
61), a curiosidade é uma necessidade ontológica do ser humano e a 
educação enquanto prática de liberdade pode ser sua propulsora, ao 
contrário da educação bancária que impede e castra a curiosidade dos 
educandos.  A experiência criativa demanda uma atitude de renovar 
perguntas, no exercício da curiosidade epistemológica proposta por 
Freire. 

Alencar (1993), relaciona a criatividade à realização dos potenciais do 
humano. Para que ela possa manifestar-se, a pessoa deve possuir algu-
mas características: receptividade à experiência, com maior permea-
bilidade à novos conceitos, opiniões, percepções e hipóteses; sintonia 
com o momento presente, permitindo adaptação e organização con-
tínua de sua personalidade e confiança em seu organismo como meio 
de comportar-se satisfatoriamente em cada momento de sua existên-
cia. 

Vimos que algumas características se fazem presentes nas soluções 
criativas: sensibilidade, imaginação, curiosidade, negatricidade aos pa-
drões estabelecidos, mobilização interior dos sujeitos, ambientes faci-
litadores e interações sociais favoráveis à inovação.  Essas característi-
cas, entretanto, podem ser favorecidas ou impedidas pela educação 
seja familiar ou escolar.

Land e Jarman realizaram uma pesquisa com mil e seiscentas crianças 
testadas e acompanhadas até a idade de quinze anos, o que eviden-
ciou um índice decrescente de criatividade em relação a idade dos su-
jeitos. O quadro a seguir apresenta a proporção com que a criatividade 
decai com o passar do tempo, segundo a Idade (Land e Jarman, apud 
Brito et all, 2009, p.206).

Idade Pessoas  testadas Criatividade
5 1600 98%
10 1600 30%
15 1600 12%
>25 200 000 2%

 Quadro 1 - Percentual de indivíduos altamente criativos em relação a faixa etária.

Os dados acima ao mostrar um decrescimento do potencial criativo 
por faixa etária nos intriga e suscita interrogações sobre os fatores que 
sufocam a expressão criativa em educandos e educadores.

Alencar e Martinez (1998) ao analisarem as barreiras à expressão da 
criatividade entre profissionais cubanos e brasileiros consideram que 
o ambiente tem papel fundamental tanto para a emergência quando 
para a repressão da criatividade. Para estas autoras, são muitos as bar-
reiras que bloqueiam a expressão dos processos criativos tais como: 
barreiras perceptivas, culturais, ambientais, emocionais, intelectuais e 
expressivas ou então de ordem social, ligadas a valores, normas e pres-
supostos existentes na sociedade. 
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Enquanto educadores, observamos esses bloqueios no sistema de en-
sino, responsável pela integração sociocultural, quando se estimula a 
competitividade, avaliando a memorização de dados, ao invés de valo-
rizar as dúvidas e o tempo de contemplação. O que favorece processos 
de alienação e de bloqueio da sensibilidade.

No plano do discurso apresentado em documentos internacionais e 
nas políticas públicas e diretrizes educacionais brasileiras, recomenda-
-se que a escola estimule a criatividade, mas até mesmo as formas de 
avaliação de escolas e docentes acabam se contaminando pelo valor 
da produtividade e da repetição do padrão dominante. A escola vê-se 
assim pressionada entre os valores sociais evidenciados nos discursos, 
as formas de avaliação e meritocracia vigentes e as práticas pedagógi-
cas favoráveis ao desenvolvimento do potencial criativo do educando. 
E o que temos visto é a hegemonia do instituído sobre o instituinte, da 
conservação sobre a inovação.

Na medida em que os fenômenos educativos são considerados na sua 
complexidade, torna-se necessário uma abordagem pedagógica que 
atente para perspectivas multirreferenciais e plurais, reconhecendo 
suas recorrências e contradições, evitando o reducionismo e determi-
nismo que matam o potencial criativo na sua origem.

Reconhecer a necessidade de um olhar múltiplo para a compreensão 
dos fenômenos educativos implica um rompimento com o pensamen-
to linear, unitário e reducionista característico do “paradigma de sim-
plicidade” descrito anteriormente, e privilegiar o heterogêneo, como 
ponto de partida para a construção do conhecimento.  (MARTINS, 
2004, p.90)

Outras questões se colocam para nossa reflexão: que práticas educati-
vas podem favorecer o desenvolvimento do potencial criativo em con-
textos de educação formal? Que ambientes formadores podem propi-
ciar a emergência da criatividade humana? como resgatar a alegria de 
aprender e a liberdade de expressão?

Quando pensamos em ambientes formadores para seres humanos 
criativos, a formação ética apresenta-se como um polo complemen-
tar da criatividade. O sentido da criação é relacional, pois é o outro 
que nos revela o sentido do que criamos.  Nós professores precisamos 
do retorno dos nossos alunos para saber o resultado do que fazemos.  
Como o resultado não costuma ser imediatamente visível, vivemos 
esta ausência como frustração.  

Outras vezes é a negatricidade (Ardoino, op. cit.)  do educando que nos 
informa como a mensagem chegou ao outro e nos causa sofrimen-
to diante do que assumimos como erro e culpa, o que resulta quase 
sempre em um sentimento de insegurança, medo e outras vezes em 
ressentimento e vingança.  Aceitação da diferença e o acolhimento do 
pensamento divergente operam uma dupla transformação em quem 
ensina e quem aprende. Como falava Paulo Freire “de repente, quem 
ensina, aprende”.  Educadores e educandos movidos por uma ecologia 
humana tecida por meio de trocas, conflitos e complementaridades 
descobrem que a aprendizagem é um caminho de mão dupla e que a 
diferença nos unge se na linha do horizonte continuamos juntos posto 
que a unidade não existe sem a diversidade e vice-versa.

A ecologia humana pode nos ajudar a melhor compreender a teia de 
relações enraizada em ambientes formadores e a mudar as nossas vi-
das de forma congruente com esse campo de relações que acontecem 
dentro e fora de nós.

A teoria autopoiética de Maturana e Varela (1995) nos ensina que para 
continuar existindo todo sistema vivo necessita de flexibilidade estru-
tural para interagir com o ambiente, indivíduos e comunidades relacio-
nais e assim responder de forma criativa  às perturbações e problemas 
que nos desafiam para adaptar-se, inovar e transformar a nossa ação 
enquanto indivíduos e uns com os outros vir a mudar o  mundo.  Para 
estes autores a aprendizagem é expressão do acoplamento estrutural 
e da congruência existente entre o operar de um organismo com ou-
tros e com o seu meio. Longe de uma adaptação passiva, entende-se 
adaptação enquanto mudança criativa no fluxo da existência.



A linguagem poética configura outras possibilidades no sentido de 
acoplamento estrutural para o conhecimento humano. O logos estéti-
co exprime o universo do simbólico, da corporeidade, da sensibilidade, 
dos afetos, do ser humano em movimento no mundo, imerso na cultu-
ra e na história, criando e recriando, comunicando-se e expressando-
-se em estado de fluxo e de presença. 

Barbier (1997) entende que a palavra poética busca exprimir o espanto 
do sujeito diante do acontecimento imprevisto que sacode uma estru-
tura.  A linguagem poética funda um estado de religação simbólica de 
si para si e deste com o outro, com a sociedade e como cosmos. Em 
Merleau-Ponty, a sensibilidade estética é um desdobramento da sensi-
bilidade perceptiva, que considera os aspectos do corpo, do movimen-
to e do sensível como configuração da corporeidade e da percepção 
como criação e expressão da linguagem (Nóbrega, 2008, p.143).  Pen-
sar a percepção nos remete a um estado de atenção e presença.

O estado de presença nos devolve a consciência de que estamos co-
nectados no complexo tecido da vida e o que fazemos na nossa vida 
causa algum impacto na vida de outros humanos e não humanos, dis-
so decorre a ecologia da ação proposta por Edgar Morin.  Somos po-
eira de estrelas, dizia Carl Sagan em seus programas televisivos sobre 
pesquisas astronômicas. A Biologia Genética mostra que o genoma 
humano assemelha-se ao genoma de uma mosca. Todavia, contradito-
riamente, essa unidade da vida se traduz em uma extrema diversidade 
de formas e funções. 

Essa base conceitual do pertencimento cósmico e biológico assim 
apresentada favorece a emergência de relações de solidariedade ou 
de uma biologia do amor (Maturana, 1998) que nos religa e nos devol-
ve uma outra imagem no espelho do invisível: estamos conectados. 
A felicidade é um bem individual e coletivo que demanda romper a 
casca da ostra que nos isola do oceano primordial.

O sociólogo belga Bolle le Bal (1996) compreende o estado de religa-
ção (réliance) como um sentimento vivenciado por pessoas em seu 

campo de relações na perspectiva das ciências sociais assim definida: 
“trata-se da criação de laços entre uma pessoa e um sistema do qual 
faz parte, entre duas ou mais pessoas ou dentro um grupo” (Bolle le 
Ball, vol.1 p.68). Essa ligação pode ser percebida entre homem e natu-
reza, entre uma pessoa e a espécie humana, entre ser humano e cos-
mos, entre duas ou mais pessoas, entre uma pessoa e um grupo social.

Entendo que a ecologia humana que propicia o surgimento do huma-
no e da linguagem tem como esteio o sentido de réliance conceituado 
por Bolle le Ball (op.cit) e o da biologia do amor proposta por Humber-
to Maturana (1997) que consiste em um modo de relacionar-se com o 
outro como legítimo outro.  Amar é abrir espaço para que interações 
recorrentes de diálogo e aceitação surjam na relação com o outro, evo-
cando assim as condições sistêmicas e evolutivas que constituem o 
humano. O amor é o fundamento biológico do fenômeno social.
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A educação ambiental que tem como fundamento uma ecologia hu-
mana centrada na biologia do amor e em processos de socialização 
não hierárquicos trabalha no sentido de:  restabelecer o fluxo,  criar 
comunidades de aprendizagem que co-operam no seu círculo de re-
lações e em outros círculos interagentes e construir ambientes forma-
dores para o pleno  desenvolvimento das potencialidades humanas,   
com destaque para a criatividade enquanto impulso cultural e biológi-
co de renovação das comunidades de vida e das sociedades humanas. 

Para o desenvolvimento do potencial de cada ser humano, o conceito 
de autonomia emerge como essencial nas relações de aprendizagem 
vivenciadas de forma dialógica e, de forma complementar, a heterono-
mia presente na relação.  Se pensamos que a vida é respiração e alter-
nância, seu pleno exercício se dá nas trocas solidárias em relações de 
reciprocidade e, de forma ainda mais sutil, na profunda gratidão pela 
teia da vida que nos envolve e ao mesmo tempo se faz por nós tecida.

Urge uma educação que compreenda a força e a riqueza existentes no 
diálogo com o outro, na polifonia social, na busca de relações satisfató-
rias e transformadoras das relações intra e interpessoais. 

Uma educação que precisa reconhecer a diversidade de pontos de vis-
ta, as diferentes perspectivas.  [...] Na realidade, buscamos uma edu-
cação que nos ensine a aprender a viver/ conviver com a desordem 
e o caos. [...] Uma nova maneira de educar que compreenda o papel 
construtivo do “erro”, a existência de outros possíveis e que desenvolva 
a capacidade de imaginar, de criar e de construir o que ao existe. (MO-
RAES, 2003, p.179)

Para um educador que ouse assumir o enfrentamento do medo do ou-
tro e renegar toda forma de dominação e controle, ainda predominan-
tes nas relações educativas, é preciso abrir mão da pseudo-segurança 
que o padrão dominante assegura. Ser criativo para um docente nas 
relações pedagógicas é ousar agir de outro modo, na confiança que 
a vida é fluxo. Ao nos sentirmos no fluxo, libertamos o nosso espíri-
to, feliz e inteiro, em estado de atenção no presente (Csikszentmihalyi, 
1999).   

Dessa atenção plena no momento presente emerge os pensamentos 
e sentimentos que orientam a nossa percepção das coisas.  A atenção 
direciona a energia psíquica que utilizamos no ato de viver e pensar o 
mundo e demanda uma inteireza em tudo que fazemos como prota-
gonistas e autores da nossa história de vida. Essa presença navega no 
fluxo sempre incerto, inacabado e ritmado e esse ritmo nos devolve 
o prazer de flutuar como experimentamos antes no ventre materno 
que nos acolheu um dia. Religa o que está dividido, distingue o que é 
confundido e busca compreender a vida como movimento (Catalão, 
2002).

O educador que aceita o fluxo como um antídoto contra o medo e a 
insegurança não hesita em escutar a si próprio e aos outros e se deixa 
levar pelo fluxo e refluxo dos encontros de forma criativa na assunção 
do imprevisível.  

Sob a inspiração do fluxo da água nos ciclos da vida, emergiu, como 
emergem as fontes, o projeto de pesquisa e formação “Água como 
Matriz Ecopedagógica – AME” desenvolvido na Universidade de Bra-
sília desde 2003 sob a coordenação das professoras Maria do Socor-
ro Rodrigues Ibañez (Departamento de Ecologia) e Vera Margarida 
Lessa Catalão (Faculdade de Educação). A intenção era experienciar 
uma metodologia transversal e vivencial tendo como epistemologia 
a transdisciplinaridade e seus princípios fundadores: o pensamento 
complexo, a lógica do terceiro incluído e os níveis de realidade (Nico-
lescu, 1999).

Compreendemos que dos movimentos da água desprende-se uma 
ecopedagogia que se constitui da fluidez, dos ritmos, da aceitação e 
inclusão das diferenças, da flexibilidade, da visão sistêmica, do pen-
samento reflexivo e do movimento contínuo que alterna permanên-
cia e mudança. É possível que da materialidade desse elemento tenha 
emergido sua constituição simbólica espelhada na outra face de Nar-
ciso que é a cultura. 
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A formação de formadores do AME tem como foco a experimentação 
de estratégias pedagógicas inspiradas em uma pedagogia que aborda 
a água como matriz socioambiental e simbólica e cuja natureza cons-
titutiva é o fluxo. Em dezoito anos de experiências de formação, mais 
de 300 educadores passaram pelos cursos de formação continuada do 
Água como Matriz Ecopedagógica - AME e mais de 250 estudantes de 
Pedagogia e Biologia participaram do projeto. Os trabalhos dos profes-
sores e os estágios docentes envolveram em torno de duas mil pessoas 
nas escolas participantes, foram produzidas seis dissertações de Mes-
trado e oito monografias de graduação sobre o projeto.

Em pesquisa de pós-doutorado desenvolvida em 2011 junto aos egres-
sos dos cursos de formação de formadores do AME, no período com-
preendido entre 2003 a 2010, buscamos avaliar o alcance da metodo-
logia utilizada para sensibilizar atores sociais e enraizar conhecimentos 
multirreferenciais e estratégias criativas no exercício da docência. 

As pesquisas sob a ótica transdisciplinar incluem um leque de aborda-
gens metodológicas que contemplam a polissemia das práticas edu-
cativas e o reconhecimento das forças subjetivas que as sustentam. 

As possibilidades de acompanhar e interpretar de maneira implicada e 
acolhedora os processos formativos desenvolvidos junto a educadores 
nos fez escolher como método a Pesquisa-ação Existencial (PAE) pro-
posta por René Barbier (1997), na intenção de favorecer a expressão 
criativa por meio da abertura para o exercício de linguagens poéticas.  
Entendemos que “nem todos os indivíduos são artistas, na acepção li-
teral da palavra. Mas todo indivíduo é capaz de criar e dar vazão à sua 
criatividade no dia a dia, entendendo a arte como expressão que pode 
ser vivida na vida cotidiana.” (SILVA, 2008: 71,72).

Uma questão de fundo foi o leito do nosso percurso investigativo: 
reencantar o olhar humano diante da água por meio de estratégias 
pedagógicas reflexivas e criativas e da materialidade simbólica desse 
elemento poderá aprofundar os processos de aprendizagem no cam-
po da educação ambiental?

Os depoimentos orais e escritos produzidos pelos egressos dos cursos 
de formação do AME revelaram que a nova consciência que brota em 
águas reflexivas não dissocia as dimensões racional, sensível e ética. 
Uma atenta leitura desses depoimentos evidenciou uma articulação 
complexa e multirreferencial entre consciência ecológica, sensibilida-
de estética e a produção de novos sentidos na relação ensino-apren-
dizagem.

Um dos aspectos mais significativos da abordagem transdisciplinar 
experimentada é o sentido das práticas corporais como recurso peda-
gógico. Partimos do princípio que despertar o corpo abre novas per-
cepções do real e permite outra abordagem epistemológica do conhe-
cimento. O corpo é dotado de inteligência própria e guarda a memória 
das experiências vividas e aprendidas – manifestando assim a unidade 
indissociável entre as dimensões biológica, antropológicas e psíquicas 
do ser humano.  

Sob a inspiração de Merleau-Ponty (1945-1994), compreendemos todo 
pensar como movimento, nosso corpo longe de ser o servo da mente 
é o seu esteio.  A percepção depende da sensação ativa e incorporada. 
Na concepção fenomenológica da percepção, a apreensão dos senti-
dos se faz pela expressão criadora do corpo a partir da sua memória 
perceptiva do mundo.

Não é o sujeito epistemológico que efetua a síntese, é o corpo; quando 
sai de sua dispersão, se ordena, se dirige por todos os meios para um 
termo único de seu movimento, e quando, pelo fenômeno da sinergia, 
uma intenção única se concebe nele. (op.cit., p.312)

A partir da constatação de que o homem está corporalmente inserido 
no mundo, ou seja, de que suas relações com o outro, com a cultura e 
com a natureza são mediadas primordialmente pelo corpo, em todas 
as atividades de formação do AME são enfatizados os trabalhos corpo-
rais, a estética do gesto e a observação dos ritmos pessoais e cósmicos. 



39

O corpo é considerado como uma unidade perceptiva e inteligente 
capaz de enraizar os processos de aprendizagem.  Enquanto a auto-
-observação facilita uma escuta sensível dos ritmos da vida cósmica, 
planetária, regional, local. (Catalão & Ibanez, 2006).

Os depoimentos recolhidos durante a pesquisa evidenciaram o com-
promisso ético-estético-ecológico de um educador ambiental for-
mado no contexto de uma educação integral sensível, incorporada e 
transdisciplinar. Os professores que passaram pelas formações do pro-
jeto Água como matriz ecopedagógica revelaram que, anos depois, em 
uma exitosa ecologia da ação (MORIN, 1982), a experiência formativa 
continuava a operar na transformação das suas práticas pedagógicas.   

A sensibilidade do corpo possuiu a razão que se fez mais sensível e a 
criatividade docente ressignificou e transformou os gestos cotidianos. 
Confirmou-se ainda o valor existencial de uma pedagogia do fluxo que 
se exprime no movimento dos líquidos, sempre em busca da luz, como 
fazem as seivas nos seres vegetais, buscando alcançar camadas mais 
profundas do ser na sua atividade autopoiética e contínua de transfor-
mar energia a física do sol em energia química.

Considerações finais

Assim retornamos às nossas questões iniciais acerca do papel da sen-
sibilidade e da intuição para fazer desabrochar processos criativos na 
educação, bem como, sobre o potencial transformador da criatividade 
e da epistemologia transdisciplinar para a educação.  

Compreendemos que para emergência do novo é preciso desconstruir 
o modo calculista, determinista e fragmentador ainda predominante 
na educação formal contemporânea. Evidentemente, o que se passa 
na educação formal replica o padrão cultural vigente na sociedade en-
quanto instância educadora informal.  

Assim como, o padrão cultural que modela a educação instituída não 
está descolado do modo de produção capitalista centrado no lucro e 
na exacerbação do consumo. Podemos permanecer nesse ciclo vicio-
so ou, atuando em pequenos coletivos, ousar encontrar saídas para a 
educação transformadora que desejamos inventar. 

Para além da crítica ao modo de produção capitalista que mercantili-
za seres humanos, a natureza e suas comunidades de vida, considero 
que  precisamos ampliar e aprofundar  o conceito de educação crítica 
e transformadora para pensar uma versão complementar para a edu-
cação  crítica  que de forma dialógica seja também auto-crítica, refle-
xiva, sensível;  a educação transformadora não acontece sem a auto-
-transformação dos seus atores-autores. 

E essa transformação parte do sensível que faz emergir a criatividade, 
que por sua vez faz ampliar a nossa razão para compreender dentro de 
nós o que precede e excede a razão como compreende Merleau-Ponty 
(1994). Para elucidar as questões levantadas, que de resto continuam 
problemáticas, abertas e incertas, trouxemos a experiência formativa 
do projeto Água como Matriz Ecopedagógica que confirma o papel da 
sensibilidade, da corporeidade e das linguagens poéticas para fazer 
emergir processos criativos em práticas docentes. 
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Fragmentos de Arte, Natureza e Ecologia Humana 

Dulce Schunck 

Resumo

Nós, humanos, somos criativos por natureza. Somos intuição, imagi-
nação, invenção e, sobretudo, amamos a beleza. A distinção entre ‘ser 
ou não artista’ não é o foco deste trabalho. Estamos, sim, em busca de 
profundezas e propomos acessá-las por meio do estado poético, que a 
sensibilização artística é capaz de produzir em nós. 

A palavra arte é aqui tratada no contexto da percepção, interação e 
representação visual da natureza, do átomo às galáxias. A palavra es-
piritualidade é empregada no sentido mais amplo do religare, eterno 
anseio de comunhão do ser humano com as fontes da vida e com si 
mesmo. Conceitualmente, procuramos nos alinhar às ideias da ecolo-
gia profunda, da ecologia humana, da educação integral e da transdis-
ciplinaridade. 

Nossa primeira estratégia foi percorrer o caminho do resgate histórico, 
no anseio de descobrir como os artistas de diferentes culturas perce-
beram e representaram a natureza. Procuramos então entrecruzar o 
tempo de longa duração ao tempo de curta duração, no formato de 
experiências práticas, compartilhadas ao longo do trabalho de cam-
po da tese “Uma Experiência de Sensibilização Ambiental por meio da 
Arte”, defendida em 2006, no Centro de Desenvolvimento Sustentável 
(UnB). 

Agregadoras foram minhas contribuições como artista visual e docen-
te na Faculdade Arquitetura e Urbanismo (UnB), onde ministrei disci-
plinas de arte e criatividade, por mais de vinte anos. A contribuição 
da educadora, revisora e artista visual Lila Rosa Sardinha foi relevante 
para a produção teórica. Os participantes do trabalho de campo mar-
caram e continuam a marcar presença em nossas reflexões. 

Keywords: Arte, Sustentabilidade, Sensibilização

Abstract

We humans are creative by nature. We are intuitive, imaginative, in-
ventive, and above all, we love beauty. The distinction between ‘to be 
or not to be an artist’ is not the focus of this study. Rather, we are in 
search of depth, and we intend to access it through the poetic state 
that artistic sensibilization is capable of producing in us. The word Art 
is used here in the context of the perception of, interaction with, and 
visual representation of nature, all the way from the atom to the galax-
ies. The word Spirituality is used in the broader sense of religare, the 
eternal human yearning for communion with the sources of life and 
with oneself. Conceptually, we seek to align ourselves with the ideas 
of deep ecology, human ecology, integral education, and transdisci-
plinarity. Our first strategy was to explore the path of historical recol-
lection, in an attempt to discover how artists from different cultures 
have perceived and represented nature. We then tried to interweave 
the long-term with the short-term, in the format of practical experi-
ences, shared throughout the fieldwork for the thesis “An Experience 
of Environmental Awareness through Art”, defended in 2006, at the 
Center for Sustainable Development (UnB). My contributions as a visu-
al artist and teacher at the School of Architecture and Urbanism (UnB), 
where I taught subjects on art and creativity for over twenty years, 
were equally aggregative. Also relevant to the theoretical production 
was the contribution of the educator, reviewer, and visual artist Lila 
Rosa Sardinha. The fieldwork participants have marked and continue 
to mark presence in our reflections.

Keywords: Art, Sustainability, Sensibilization



Fragmentos

Fragmentos de Arte, Natureza e Ecologia Humana são como sinais de 
um mapa, indicações de referências e autores, por meio dos quais o lei-
tor poderá encontrar seus próprios caminhos. Entre eles, foram acres-
centadas descrições e imagens de obras da artista, relacionadas aos 
conteúdos apresentados. Os fragmentos são unidades autônomas e 
podem ser lidas separadamente. 

A natureza é fonte de inspiração, que faz brotar sensações de perten-
cimento, encantamento e beleza. Ver, tocar, sentir seus aromas e ouvir 
seus sons expande a sensibilidade e modela a alma. Muitos artistas 
nascem dessa vivência.

A natureza tem seu próprio tempo. 

Observar o mar, construir castelos de areia, fazer, desfazer, voltar ao iní-
cio e ir embora. Nenhum resultado final a alcançar, apenas a aceitação 
dos movimentos do mar e a passagem do tempo.

Assim como o mar, as artes do tecer ensinam muitas coisas: encadeiam 
os pontos, um a um, conectando as partes ao todo; têm partes desfei-
tas, substituídas e refeitas. Crochês do tecer e pensar representam uma 
maneira amorosa de vivenciar o mundo em conexões, organizando o 
pessoal ao coletivo, refazendo e chegando ao fim, sem perder de vista 
o começo. 

O ato de tecer simula, por meio de seus fios, uma imagem viva de nos-
so cérebro, metáfora rústica de um tear fantástico que, por meio de 
sinapses, produz ligações e cruzamentos, engendra nós, combinações 
e tessituras. 

Tramas vegetais, desenhos na pele dos bichos, braços e pernas entre-
laçados dos amantes, mãos que se trançam e constroem afinidades. Vi-
da-criação, arte-natureza são baseadas em princípios comuns e mani-
festam sentidos essenciais: partilha e solidariedade, urdidura e ligação.

Vida é interação, ordem, desordem e organização. Embo-
ra a desordem seja criativa, a “solidariedade é um pouco 
mais forte que o antagonismo”. (MORIN, 1999, p. 36)

As tessituras brotam das mãos do artista. Composições feitas de mate-
riais, cores, formas e significados. A arte, como uma agulha de crochê, 
puxa e enlaça os humanos fios, evocando teias de percepções, pro-
pondo novas faces para os mitos mais arcaicos. 

As linguagens poéticas são trilhas de acesso atemporal que subsistem 
em algum nível do nosso ser. São atalhos capazes de conectar os nú-
cleos da sensibilidade, da emoção e da razão, em profundidades livres 
dos condicionamentos culturais. 

À medida que nos identificamos com o mineral dentro de nós, com o 
vegetal dentro de nós e com o animal dentro de nós, compreendemos 
o quanto somos parte da estrutura física do planeta que nos constitui. 
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A ação dos pigmentos in natura no despertar da sensibilidade

A primeira matéria modelada pelas mãos foi a terra. Trabalhar com 
esse elemento desperta os potenciais sensíveis e ajuda a estabelecer 
associações e inter-relacionamentos. 

É um exercício de prazer conceber formas com a matéria que constitui 
o manto da Terra.

Os pigmentos minerais in natura são uma fonte inesgotável de expres-
são e criação. Artistas de todos os tempos os utilizaram e os aperfeiço-
aram. 

Tudo começou no fundo escuro de uma gruta quase inacessível - quan-
do a humanidade começou a desenhar com terra, carvão e cinzas. As 
imagens não ficaram gravadas apenas nas paredes da caverna, mas, 
simultaneamente, nos remotos labirintos cerebrais, acessíveis apenas 
ao olhar interior que, tendo o poder de clarear suas áreas de sombra, 
traz à vida aquilo que poderia se imaginar perdido. 

A memória da pedra está viva e, com ela, todas as memórias e senti-
mentos do mundo. 

As primeiras pinturas e desenhos marcam um tempo em que o ser hu-
mano vivia em conexão orgânica com a natureza, percebida como fon-
te de forças mágicas e misteriosas, que agiam de maneira benéfica ou 
maléfica na sua sobrevivência. Tal experiência, que remonta a dezenas 
de milhares de anos, sobrevive, em maior ou menor grau, na psique 
de cada indivíduo e em cada sociedade, alimentando mitos, sonhos e 
utopias. Até hoje, os artistas têm ido buscar essas referências no fundo 
de suas ‘cavernas’ interiores, possivelmente em busca de uma recone-
xão, uma unicidade perdida. 

Qualquer que tenha sido a escuridão interior em que os 
xamãs daquelas cavernas mergulharam, em seus transes, 
algo semelhante deve estar adormecido em nós, e nos 
visita à noite, no sono. (CAMPBELL, 1992, p. 73)

É importante reatarmos com percepções que sempre es-
tiveram presentes em outras épocas da humanidade, nas 
quais o Universo se revela, e é o que a ciência contem-
porânea volta a descobrir, como uma tessitura de fios da 
qual nós fazemos parte, uma grande dança cósmica da 
qual nós também somos gestos [...] É preciso dizer, quan-
do falamos em desencantamento do mundo, que este 
desencantamento é, na verdade, o desencantamento 
do nosso olhar [...] O reencantamento do mundo signi-
fica redescobrirmos aquilo que nos constitui, reencantar 
o mundo é poder novamente ter uma vivência da rea-
lidade que não se reduza à reificação. (UNGER, 2001, p. 
56 - 57)

Coleção Natureza Onírica

Minha interação artística com o Cerrado começou pela descoberta da 
terra vermelha como elemento pictórico. Em meu processo criativo, 
esses pigmentos não são um fim em si mesmo, mas meio, que inspira e 
dá substância à criação de uma linguagem própria, ligada às metáforas 
da terra, aos universos oníricos e às memórias afetivas do lugar.

Memória da Pedra, Dulce Schunck, 1994, pigmentos in natura, 120/80cm
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Oficina Terra 1 : no encontro que versou sobre o elemento TERRA, 
os pigmentos in natura foram utilizados para expressar conteú-
dos relacionados à terra.

Manto da Terra, Lais Mourão                                                           Onça, Sâmara Arbex

O que a sabedoria oriental ensina

Surgidos nos anos sessenta, os movimentos de contracultura foram 
influenciados pela filosofia oriental. No campo do ambientalismo, tal 
influência ocorreu porque as tradições orientais são baseadas em prin-
cípios ecológicos, tais como a consciência da unidade e interação dos 
fenômenos, o conhecimento dos ciclos naturais, o respeito a todos os 
seres animados e inanimados e, especialmente, a ideia de que a huma-
nidade e a natureza são manifestações sagradas de uma mesma reali-
dade última, indefinível e divina - a essência ou processo cósmico do 
Universo. 

Na visão oriental, a natureza é sagrada e a arte é considerada uma prá-
tica espiritual. As pinturas zen e as mandalas são exemplos dessas prá-
ticas. 

No Ocidente, a pintura zen e as mandalas popularizaram-se em modos 
mais livres e experimentais: como exercício de autoconhecimento na 
psicologia e como experiência de crescimento simbólico na pesquisa 
heurística. Na arte moderna, a pintura zen inspirou inúmeras modali-
dades de pintura espontânea. 

A ação sensibilizadora da pintura zen

A natureza zen é sagrada na medida em que um ‘eu’ possa estar sinto-
nizado com ela. 

Na pintura zen, o segredo é ‘transformar-se’ na coisa pintada. 

O vazio do zen é um vazio fecundo, cheio de vida. 

A pintura zen fala da sabedoria da água e do tempo. Fala, também, de 
interação, processos vivos e intuição, fluxo e adaptabilidade, interiori-
dade e contemplação. Nas escolas zen, o aprendiz passa por um demo-
rado treinamento de controle mental e físico, em busca de pinceladas 
rápidas, precisas e delicadas, não sendo permitidas correções. 

A necessidade de correção denuncia uma falta de atenção, seguida de 
uma ação corretiva compensatória, o que provoca uma interrupção ir-
recuperável na oportunidade de captar e entrar em ressonância com o 
pulsar da natureza. 

O objetivo da pintura zen não é representar a aparência exata dos fenô-
menos, mas captar e expressar seu espírito vital, por meio de imagens 
‘vindas do coração’. Metaforicamente, seus gestos devem ser espontâ-
neos como “um bando de pássaros arremessando-se da floresta”, “uma 
serpente assustada desaparecendo na relva”, ou ainda, “semelhando 
fissuras em uma parede abalada” (SCHAFER, 1973, Passim, p. 113).

Enquanto a arte clássica ocidental valoriza a obra acabada, a pintura 
zen foca nos processos vivos e na experiência interior. 

Enquanto o pintor naturalista clássico cria seu objeto artístico por uma 
sequência quase científica de observações, medições, conferências e 
correções, a partir de um modelo externo, o artista zen coloca-se em 
uníssono com o modelo, apenas transportando-o para o papel, orga-
nicamente. 
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Coleção CosmoZen

Vazio Cheio de Vida, Dulce Schunck, 2002, minerais e pigm. azul s/tela, 120/80cm (trecho)

A coleção CosmoZen expressa forte conexão com a pintura zen, guar-
dada as devidas proporções entre o que as escolas tradicionais en-
sinam e  minha experiência pessoal. Um curso intensivo de pintura 
zen, realizado na Índia, foi o convite para a espontaneidade: soltar as 
amarras interiores, estreitar os laços com a intuição, fluir junto com o 
pulsar da natureza. Transpondo para a linguagem artística, o impulso 
foi transcender as formas geométricas, investir na gestualidade e ex-
perimentar uma aplicação mais livre das tintas minerais, de um modo 
similar à pintura de ação: derramar, gotejar, lançar, acumular, mistu-
rar, numa movimentação ágil em torno da pintura estendida no chão. 
Mesmo não querendo representar figuras, foram aparecendo céus es-
trelados, nebulosas, chãos batidos e superfícies lunares. 

Mais uma vez, os minerais surgem, servindo às poéticas, numa par-
ticular ‘cosmogênese’ pictórica. Metalinguagem, a terra por meio da 
terra, sincronizadas com o momentum, fluindo nas águas de dentro 
e de fora. Por meio dessas experiências pude transformar-me, por al-
guns instantes, na coisa pintada e ficar balançando por horas a fio no 
espaço-tempo sagrado. Lampejos inspiradores, poucas palavras, Zen!

Oficina Água 2: neste encontro, a ÁGUA, associada à terra, condu-
ziu metaforicamente os processos e qualidades do elemento água.

A ação organizativa das mandalas

A mandala aparece na tradição budista como um guia imaginário na 
meditação, sendo praticada individual e coletivamente. Efemeridade é 
um de seus princípios, pois, ao ser finalizada, ela é literalmente varrida, 
simbolizando a impermanência e a desordem, após a paciente cons-
trução da ordem perfeita. 

Complexa e transversal, a mandala é uma estrutura que articula di-
ferentes níveis de percepção da realidade, colocando dualidades em 
anel: microcosmo e macrocosmo, ordem e desordem, abstrato e con-
creto, subjetividade e universalidade, padrões da natureza e padrões 
psíquicos, tempo de longa e curta duração. 

Com finalidades terapêuticas, pedagógicas e artísticas, a mandala tem 
sido utilizada e atualizada como meio de expressão. Sua simbologia 
básica é arquetípica e milenar, ao mesmo tempo em que trata de uma 
fenomenologia que se repete e é similar em todos os tempos e cultu-
ras. 

Arte Efêmera, Stefania Montiel                                      Zen, Rosana Gonçalves                           
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A forma da mandala é citada por Edgar Morin em seu “Método da Com-
plexidade” e seu simbolismo corresponde ao anel, ao “elo, cuja função 
é vincular, articular ideias, pessoas ou coisas - a ecologia dos seres, dos 
atos, a existência” (MORIN, 1997, p. 195).

O círculo é o principal símbolo da mandala. Há uma relação entre essa 
forma geométrica e a real estruturação das funções cognitivas, já que 
o círculo sugere imediatamente uma totalidade completa, quer no 
tempo, quer no espaço. Ao compor uma mandala, seu autor está ten-
tando “coordenar seu círculo pessoal com o círculo universal” (CAMP-
BELL, 1992, Passim, p. 225). 

Sob o ponto de vista simbólico, a natureza é oráculo, um imenso por-
tal para leituras complexas por meio das quais é possível penetrar em 
suas leis e aprender em suas infinitas variações. 

No mundo natural, as mandalas, anéis e espirais são formas estrutura-
doras básicas. Estabelecem a dinamicidade centrífuga e centrípeta dos 
campos gravitacionais, desde as partículas subatômicas até as órbitas 
planetárias. É em forma de mandala que as flores crescem, os fractais 
de neve se constituem e as teias de aranha são formadas. 

[...] quando a imagem de uma ponta de tungstênio é au-
mentada 750.000 vezes vemos aparecer outro cosmos. 
Esse é o aspectro fractal: no infinitamente pequeno não 
há ponto no qual não encontremos nada; sempre há 
algo atrás. Essa é a beleza das energias, a beleza oculta. 
Por isso se diz que cada grão de areia é como mil Budas. 
Todos nós conhecemos os cristais de neve. Há bilhões e 
bilhões de cristais de neve, mas nenhum é como o outro. 
Há bilhões e bilhões de grãos de areia, mas nenhum é 
como o outro. (RANDOM 3 in NICOLESCU, 2000, p. 131)

Toda a pesquisa se valeu da forma da mandala para estruturar, orga-
nizar, revisar, etc. Em campo, procuramos coordenar uma mandala-
-espiral, círculo ativo que nos levasse de volta ao ponto de partida: um 
retorno à natureza, porém trazendo alguma distinção pelo grau de 
consciência e liberdade, constituído ao longo de nossas práticas.

Coleção Mandalas

As mandalas enriquecem meu viver. Almejo, cada vez mais, ‘coordenar 
meu círculo pessoal com o círculo universal’! Criar mandalas com os 
minerais tem sido uma forma pessoal de meditar e alinhar as multidi-
mensões do meu ser. Por meio delas, procuro dosar o tempo psicológi-
co e o tempo cronológico, os sonhos e a realidade, a catarse emocional 
e as metáforas da razão. Então me reorganizo e, entre os botões de 
regulagem, vou calibrando o silêncio, sincronizando a intuição, sabo-
reando o tempo sem palavras. Novos minerais foram chegando, dando 
corpo às mandalas. Folhas de ouro foram sobrepostas à terra sagra-
da, entre pedras eternas, pingos de areia, acumulações, montanhas e 
vales, rios correndo, tudo isso acontecendo na superfície da pintura 
e na imaginação. As mandalas representam um mundo de analogias, 
equilíbrio alcançado nas criações milenares, uma esperança de cura e 
a superação de limites.

Mil Budas, Dulce Schunck, 1997, carvão, minerais e pigm. s/tela, 90/90 cm
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A ação simbólica das escritas sagradas

Em cosmovisões de teor mitológico, os símbolos e os mitos estabele-
ciam a comunicação entre humanos, natureza e mundos metafísicos. 

O símbolo desperta sugestões; o discurso pode apenas 
explicar. O símbolo puxa todos os fios do espírito huma-
no de uma só vez; o discurso é compelido a apanhar um 
único pensamento de cada vez. O símbolo lança raízes 
nas profundezas mais recônditas da alma; a linguagem 
cobre a superfície do entendimento. (BACHOFEN4 apud 
HOUSTON, 1997, p. 139)

O estudo dos símbolos não é apenas uma maneira de elucidar etapas 
do pensamento humano, mas um modo de compreender as intera-
ções humanas em todos os tempos. 

Nas tradições antigas, a natureza era observada não só como campo 
de fenômenos ligados à vida humana, mas como fonte de leituras sim-
bólicas, dotada de valores que transcendem em muito a sua materia-
lidade. O processo de sacralização da natureza que daí decorre opera 
uma espécie de encantamento do mundo, habitado por seres admirá-
veis que atuam magicamente, fazendo com que o natural e o sobrena-
tural tenham continuidade. 

Os hieróglifos egípcios e os pictogramas chineses são modalidades 
de escritas simbólicas, onde cada caractere representa um objeto ou 
conceito: o sol, um rolo de papiro, as águas do rio, a sabedoria, a paz 
etc. Figurativos ou abstratos, tais signos encarnam concretamente a 
presença e a virtude do que é representado, proporcionam uma com-
preensão interior, transmitem valores culturais e estabelecem padrões 
de comportamento. 

Jean Houston (1997), doutora em psicologia e religião, aprofundou-
-se no estudo das linguagens milenares, especificamente aquelas que 
identificavam o ‘coração’ como o centro da inteligência humana. 

Fonte do religare, o coração é porta a ser aberta, alma a ser tocada, 
consciência a ser expandida. 

Denominada de ‘inteligência emocional’ pelos psicólogos, sabe-se 
hoje que a inteligência do coração é um sistema de orientação interno, 
representante do fluxo da consciência, da compreensão e da intuição, 
experimentados harmonicamente quando a razão e a emoção estão 
alinhadas. Tal integração afeta a capacidade do ser humano em lidar 
melhor consigo mesmo e com o mundo à sua volta. 

Quando você aceita o outro na sua legitimidade, quando 
você se comporta de uma maneira tal que o outro emer-
ge na sua legitimidade, nesse novo campo há amor; e 
quando há amor, há expansão, há autorrespeito e, quan-
do isso acontece, vemos que o bem-estar acontece ime-
diatamente. (MATURANA5 in NICOLESCU, 2000, p. 105)

Michel Random considera que a vocação cardíaca é estabelecer cone-
xões, promovendo uma empatia dos humanos entre si e com todos os 
seres: “uma percepção interior justa religa-nos imediatamente à Gran-
de Árvore do Conhecimento”, enquanto percepções distorcidas ou in-
justas provocam o distanciamento dessa mesma árvore (RANDOM in 
NICOLESCU, idem, p. 128).

Os novos paradigmas científicos ampliaram o significado de ‘empatia’, 
que hoje abrange o social, o ambiental e o planetário. Empatia fala de 
amor, respeito, alteridade, inclusão, acolhimento e multiculturalismo. 
Empatia tornou-se um conceito fundamental das ciências sociais e 
ecológicas, uma das abordagens éticas mais urgentes na educação.

Interessada em expandir a sabedoria do coração, Jean Houston desen-
volveu práticas focadas na inteligência emocional, na reconexão da es-
sência pessoal do indivíduo ao meio socioambiental e na expansão da 
consciência integrada. Entre os exercícios criados por ela, destacam-se 
a ‘escrita sagrada’ e a ‘carta enigmática’, inspiradas nos grafismos anti-
gos. 



A Árvore e a Velha Senhora. Larissa Malty

Clark Moustakas, criador da “Metodologia Heurística” (1990), recomen-
da a técnica da ‘personificação imaginativa’ como oportunidade de ex-
perimentar a ‘alteridade’, fundamento do pensamento ecológico e da 
ecologia humana. 

Oficina Árvore6: neste encontro, experimentamos a ‘escrita sa-
grada’, ‘a carta enigmática’ e a ‘personificação imaginativa’, para a 
criação de poesias e desenhos. O elemento natural escolhido foi a 
ÁRVORE.

A relação arte-natureza entre os povos originários do Brasil

A relação dos povos indígenas com a natureza é primordialmente or-
gânica. Antecipando as lições fundamentais da ecologia, arte e natu-
reza fazem parte de um mesmo campo sociocósmico, numa condição 
de respeito mútuo e reciprocidade.

Na “Suma Etnológica Brasileira”, Darcy Ribeiro (1986) explica que, entre 
esses povos, criadores e criações artísticas existem incorporados à vida 
cotidiana como pessoas e coisas comuns, que se produzem e reprodu-
zem naturalmente no fluxo do viver. As técnicas utilizadas são conhe-
cidas por toda a comunidade e seus autores identificados. 

Mais coletiva que individual, a arte cumpre as funções de diferenciar 
o mundo humano do mundo natural, de diferenciar uma comunidade 
étnica de outra e, por fim, de proporcionar convivências de alegria, be-
leza e prazer. 

A busca pela estilização, simetria e rigor nos artefatos indígenas, pres-
supõe o desejo de simplificação para finalidades de comunicação, que 
resulta em signagens abstratas de uma suposta pré-escrita. Os pa-
drões geométricos aplicados sobre diferentes suportes ou construídos 
nos trançados, na cestaria e na pintura corporal, são resultado da ten-
dência de idealização das formas naturais, presente em culturas tradi-
cionais do mundo inteiro. 



É na natureza que o artista encontra sua matéria prima: fibras vegetais, 
madeira, argila, sementes, coquinhos, cabaças, penas e plumas, pe-
dras, conchas, peles, dentes e ossos de variados animais, colas, resinas, 
tintas, além das lixas, raspadores, ferramentas de corte, de costura etc. 
  
Por sua constituição intrínseca, a arte indígena não cabe nas classifi-
cações estéticas ocidentais. As diferenças começam na própria relação 
com o tempo: enquanto o artista ocidental volta seu olhar para a rup-
tura e a inovação, o artista indígena ergue-se sobre uma acumulação 
do passado, revivificada permanentemente no presente. 

Oficina Bichos7 : trabalhar com as referências indígenas foi o tema 
da oficina BICHOS, quando foram criadas máscaras e objetos com 
elementos naturais. 

Berço das Sementes, Elza Ribeiro                              Peixe, Clarice Valadares

Coleção Achados Arqueológicos

Quando passei a criar com os minerais, não tinha ideia do que viria de-
pois. Mas, na natureza do fazer, uma coisa puxa a outra. Por diferentes 
caminhos chegaram novos (arcaicos) materiais. Às terras e argilas co-
loridas do Cerrado foram acrescentadas areias brilhantes, pedras semi-
preciosas, malacacheta, folhas de ouro, sementes e penas de pássaros, 
além de miçangas e sucatas de metais, revelando um mundo de mate-
rialidades poéticas e memórias afetivas. O imaculado pó de mármore 
branco veio substituindo a areia branca de Pirenópolis. Tal pó, que era 
aplicado com pincel, passou a ser aplicado com bisnaga, numa mis-
tura com água e resina vinílica. Isso permitiu que as camadas fossem 
sendo sobrepostas gradativamente, obedecendo limites bem defini-
dos, cada camada secando para receber a próxima, formando suaves 
topografias e resultando em pinturas-esculturas! A prática foi adotada 
em definitivo, pela qualidade técnica e maior rapidez de execução. A 
máquina que mistura tudo homogeneamente é uma ‘hierofania’ - o tal 
liquidificador doméstico. Todo processo em si é de caráter culinário, 
num atelier que é quase uma cozinha. Terra, água, ar e movimento!
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Arco Ritual, Dulce Schunck, 2019, minerais e sucatas s/madeira, 40/40 cm.

Criatividade: entre os lápis de cor e a inteligência artificial

Edgar Morin (1996) diz que a criatividade é a ‘natureza’ da natureza. 

Carl Jung (1987) entende que a criatividade é um anseio da alma lúdi-
ca e as ideias criativas são como chaves que ajudam a abrir conexões, a 
superar limites e a encontrar uma unidade que não conhecemos, mas 
desejamos. 

Fayga Ostrower (1990) afirma que o impulso criativo nasce de uma 
disponibilidade interior, uma total entrega e presença naquilo que fa-
zemos. Para ela, criar é uma emergência existencial, que testemunha 
a necessidade de desenvolvermos as nossas potencialidades. Quando 
nos abrimos à criatividade, abrimo-nos ao princípio criador que existe 
em nós e na natureza e, nessa comunhão, percebemos uma similitude, 
uma identificação. 

Joseph Campbell (1992) acredita que viver de maneira criativa é uma 
forma de bem-aventurança, um modo de desfrutar com mais plenitu-
de a experiência de estar vivo, em ressonância com o mundo interior 
e com o meio. 

O senso comum considera que não é preciso ser artista, escritor ou 
poeta, para ser criativo. 
A aptidão em criar tem relação com a inteligência lógica e emocional, 
somada às inclinações e crenças de cada indivíduo, na busca de inova-
ções e respostas aos desafios que surgem em qualquer âmbito da vida 
e em qualquer escala.

O ato criativo depende das condições e meios que o criador dispõe. 
Nos primórdios, por exemplo, os torrões de terra foram o primeiro ma-
terial de desenho. Por séculos, a saudosa caixa de lápis de cor abrigou 
um universo de significados afetivos, evocou ideias de beleza e a pos-
sibilidade de inventar mundos sobre uma folha de papel. Hoje, temos 
uma imensa variedade de recursos materiais à disposição, entretanto, 
é preciso lembrar que não podemos confundir o mapa com o territó-
rio, nem os instrumentos de trabalho com a natureza criativa que nos 
habita.

Cada um de nós carrega no bolso um ‘mini cérebro’ multimídia. Somos 
capazes de criar conteúdo de qualidade, em tempo recorde, comparti-
lhando-o instantaneamente com o mundo. 

A inteligência artificial arrebata e facilita o viver, nos tornando cria-
dores, sujeitos e objetos das inovações. Nuvem, espaço sem limites, 
gaiola aberta, liberdade de asas partidas, controle, controladores e 
controlados ávidos: difícil escapar das virtuosas e viciosas garras. Mas 
é justamente no universo educacional que as ‘próteses eletrônicas’ ge-
ram maior preocupação, porque o desenvolvimento das habilidades 
naturais vem sendo, aos poucos, realizado por máquinas cada vez mais 
sofisticadas e com resultados mais previsíveis. 
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As caixas de lápis estão esquecidas nas gavetas porque os meios ele-
trônicos disponibilizam uma enorme produção de jogos e desenhos 
animados, liberados em muitas plataformas. Sentadas em casa, muitas 
vezes sozinhas, crianças de todo o mundo jogam e assistem, enquanto 
a indústria cultural embota seus talentos para o desenho, a pintura, a 
argila, a colagem, essas linguagens analógicas de grande valor para o 
crescimento saudável das pessoas, em todos os sentidos. 

Em via oposta, o naturalista americano Joseph Cornell, autor de Sha-
ring the Joy of Nature (1989), fala da sensibilização em relação à natu-
reza por meio de estímulos sensoriais e afetivos, que incluem vivências 
e jogos, interações com plantas e animais, mapas de sons naturais, tri-
lhas com lentes de aumento, entre muitos outros. Segundo ele, a ex-
periência direta na natureza é capaz de abrir o coração de uma pessoa, 
fazendo aflorar suas melhores qualidades. 

Experiências diretas na natureza nos capacitam a entrar 
plenamente no espírito do mundo natural. Elas nos aju-
dam a descobrir um profundo, íntimo senso de pertenci-
mento e compreensão. Se as pessoas pretendem desen-
volver amor e respeito pela terra, elas necessitam ter tais 
experiências, senão seu conhecimento resultará remoto 
e teórico, nunca as tocando profundamente (...) Experi-
ências diretas despertam o senso de maravilhamento, 
nos permitindo alcançar outras realidades perceptivas, 
ampliando nossa consciência em relação ao mundo que 
nos engloba. Apenas com tal empatia podemos ver-
dadeiramente conhecer e amar a natureza. (CORNELL, 
1989, p. 38-39, trad. livre)

Neste trabalho, a sensibilização por meio das linguagens poéticas foi 
testada como vetor de expansão e ecologização do pensamento, da 
vida, do ser. Isso é possível porque a arte fala por meio da palavra en-
cantatória, mágica, simbólica, que atinge os sentidos antes da inteligi-
bilidade. 

A poesia [...] reencanta o mundo desencantado pela 
prosa conquistadora. É encantamento sem rito e sem 
altar. Está carregada do Segredo, do Sagrado, do Mis-
tério. Dirige-se para o limite do dizível e do concebível, 

no man’s land onde as palavras falam do que não pode 
ser dito e <<traduzem o silêncio>>. As nossas verdades 
mais profundas procuram-se (encontram-se?) na Poesia: 
Dichtung und Wahreit8. (MORIN, 1996, p. 165, nota 10)

Respirar com profundidade, oxigenar os labirintos cerebrais e reconec-
tar a ecologia profunda. Compartilhar. Descomplicar. Trocar experiên-
cia. Ouvir o outro. Reencantar o olhar. Sensibilizar a alma. Abrir o cora-
ção. Empatia, amor, humildade: eu e a natureza somos um - ecologia 
humana! 

Joseph Campbell acredita que o que procuramos é uma experiência 
de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano 
puramente físico, “tenham ressonância no interior de nosso ser e de 
nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente sintamos o en-
levo de estar vivos”. E, para viver esta experiência, temos que retomar 
“o antigo acordo com a sabedoria da natureza e retomar a consciência 
de fraternidade com seus elementos”, porque, “o único mito que valerá 
a pena cogitar no futuro é o que fala do planeta (...) e de todos os seres 
que estão nele. (CAMPBELL, 1992, Passim, p. 5-33)

O trabalho de campo

O trabalho de campo durou quatro meses e resultou em onze oficinas 
de atelier e um encontro de final de semana9, ocorrido junto a uma 
mata ciliar, à beira de um córrego preservado desde a sua nascente. 
O grupo que participou destas atividades variou entre doze e dezoito 
pessoas, sendo a maioria de professores e formadores ambientais da 
rede pública. Mantivemos os celulares desligados, pelo anseio de mer-
gulhar livremente em nossos oceanos interiores, trazendo as águas 
profundas à tona. 

Nos primeiros encontros, os torrões de terra e os lápis de cor ajudaram 
a estabelecer um reencontro com a criança interior. A partir daí, segui-
mos nossa trajetória, buscando alinhar o empírico ao teórico, numa 
linha cronológica, pontuada por diferentes visões de natureza e suas 
correspondentes expressões artísticas. 



67

As oficinas foram sendo criadas ao longo do percurso, em interação 
com o grupo que foi se aprofundando em reflexões e experimentan-
do múltiplas linguagens. Diferentes técnicas foram propostas para dar 
forma à experiência. O trabalho final realizou-se na montagem coletiva 
de uma mandala-espiral com materiais ao alcance das mãos naquela 
mata, à beira do córrego.

Chegamos à conclusão que, quando criamos, nossa consciência des-
perta para aquilo que nos transcende. Ao criarmos, estimulamos as 
potências inconscientes de empatia que existem em nós. Os estados 
estéticos e poéticos “dão-nos a condição de superar os nossos próprios 
limites, de sermos capazes de comungar com o que nos ultrapassa”. 
Despertam, tornando-nos “provisoriamente melhores e mais compre-
ensivos” (MORIN, 2002, Passim, p. 138 - 148).

Considerações finais

Abrir o coração para Gaia - o organismo vivo do qual somos parte e 
todo - exige a criação de estratégias de consciência e cooperação. Não 
é possível falar da natureza separada de suas infindáveis interações 
com o emaranhado humano. Humanidade e natureza só estão separa-
das pelo nosso desejo de hegemonia. Ao contrário disso, as linguagens 
poéticas desarmam as disputas, ampliam os horizontes e nos identifi-
cam com as fontes da vida despertando esse sentimento adormecido 
de ser parte e todo de Gaia.  

A expressão artística é efetivamente um meio transversal de sensi-
bilização e diálogo apropriado para a educação, destacadamente os 
campos da educação ambiental e da ecologia humana, na medida em 
que é capaz de articular diferentes níveis de percepção da realidade, 
resultando na expansão de nossas visões e interações com o mundo e 
natureza. Unir Arte-Natureza é uma maneira prazerosa de educar, des-
frutar e respeitar a vida.

1 Oficina Terra: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 44 - 57, ocorrida em 
08/03/2005, na FAU/UNB.
2 Oficina Água: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 44 - 57, ocorrida em 
22/03/2005, na FAU/UNB.
 RANDOM, M. O Belo. In Nicolescu, 2000, p. 115 – 137.
3 BACHOFEN, J.J.  Myth, religion and Mother Right, tradução Ralph Manheim, Bollingen Series 
84, Princeton/USA: Princeton   University Press, 1967, p. 49. 
4 MATURANA, H. Transdisciplinaridade e cognição (in NICOLESCU, 2000, p. 83 - 114)
5 Oficina Árvore: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 70 - 85, ocorrida em 
29/03/2005, na FAU/UnB.
6Oficina Árvore: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 70 - 85, ocorrida em 
29/03/2005, na FAU/UnB.
7Oficina Bichos: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 122 - 135, em 29/03/2005, na 
FAU/UnB.
8 Dichtung und Wahreit: Poesia e Verdade
9 Encontro Reencantando o Olhar: http://repositorio.unb.br/handle/10482/7486, p. 166 – 179, 
ocorrido em     23-24/05/2005, no sítio Satyam Deva, Nova Bethânia, São Sebastião/DF. 
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Earth Pedagogy through 
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Universo sonoro Krahô: 
pedagogia da Terra na respiração do maracá 

Veronica Aldé
Resumo

Para os Krahô (que se autodenominam Mehi) assim como para os ou-
tros povos Timbira, a música ocupa um lugar central na cosmologia e 
nas suas práticas diárias e rituais. Para os Mehi, habitantes milenares 
do planalto central brasileiro, a musicalidade faz parte da própria “es-
trutura” do cosmos, regendo as dinâmicas socioambientais e cosmo-
políticas do território e produzindo grande efeito espiritual e formati-
vo sobre tudo e todos. Conhecidos por suas inúmeras festas-rituais (os 
Amjekins), os Krahô movimentam abundantes repertórios de cantos 
que segundo sua cosmologia são responsáveis por sustentar o “Pé do 
Mundo” para que o céu não desabe. O maracá (cotoj) é comparado ao 
próprio mundo e ambos tem respiração e ritmo. As músicas que os
Krahô cantam trazem as linguagens e perspectivas próprias de todos 
os seres do universo e foram apreendidas em trocas interculturais xa-
mânicas, fonte primeira dos conhecimentos cosmológicos ancestrais. 
São esses acervos orais mítico-musicais vivos que cantam a pedagogia 
da Terra que um grupo de professores Krahô vem pesquisando, regis-
trando e traduzindo com o objetivo de que possam compor as novas 
bases epistêmicas que desejam utilizar nas escolas indígenas diferen-
ciadas de suas comunidades. 

Keywords: Krahô; Música Indígena, Educação.

Abstract

For the Krahô people (who call themselves Mehi), as well as for other 
Timbira peoples, music occupies a central place in their cosmology 
and in their daily and ritual practices. For the Mehi, millennial inhabit-
ants of the Brazilian central plateau, music is part of the very “structure” 
of the cosmos, governing the socio-environmental and cosmopolitical 
dynamics of the territory and producing a great spiritual and formative 
effect on everything and everyone. Known for their countless festival-
rituals (the Amjekins), the Krahô perform a vast repertoire of songs that, 
according to their cosmology, are responsible for sustaining the “Foot 
of the World” so that the sky does not collapse. The maraca instrument 
(cotoj) is compared to the world itself and both have breathing and 
rhythm. The songs that the Krahô sing carry the languages and per-
spectives of all beings in the universe and were learned in shamanic in-
tercultural exchanges, the primordial source of ancestral cosmological 
knowledge. It is these living mythical-musical oral collections that sing 
the pedagogy of the Earth that a group of Krahô teachers have been 
researching, documenting, and translating with the goal of compos-
ing the new epistemic bases that they wish to use in the differentiated 
indigenous schools in their communities.

Keywords: Krahô; Music Indigenous, Education.
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Eu estive com os anciões na wyhty (casa ritual) conver-
sando sobre as pesquisas e falamos sobre as músicas que 
vem da natureza. Cada um dos  anciões confirmou que as 
músicas todas são da natureza – dos pássaros, das águas 
e da terra (Creuza Prumkwyj Krahô, 20141).

O povo Krahô / Mehi

A música ocupa um lugar central nas cosmologias e nas práticas dos 
Timbira, conhecidos pela intensa dinâmica ritual de suas aldeias. 
Amjĩkin é o termo que designa as festas-rituais, mas também significa 
“alegrar-se”; os Amjekin movimentam e mantêm vivos conhecimen-
tos e práticas ancestrais de geração em geração. Cada amjĩkin possui 
sua narrativa mítica associada a performances rituais e repertórios de 
cantos específicos. É principalmente durante esses eventos que os ex-
tensos repertórios de cantos - que tanto nos contam sobre o universo 
Krahô - circulam (BORGES e NIEMEYER, 2012; MELATTI, 1978; MORIM 
et al, 2020).

Refletir como o fazer musical afeta a ecologia Krahô interferindo em 
todas as relações humanas e não humanas presentes no território 
nos permite vislumbrar, mesmo que muito preliminarmente, a manei-
ra com que eles enxergam o mundo, requisito básico para qualquer 
início de conversa; o diálogo intercultural onde se aprende a escutar 
outras histórias tem um poder incrível de prolongar a vida na Terra 
(CESARINO, 2013; KRENAK, 2019). A narrativa mítica do Khoikwakhrat  
(Pé-de-Céu ou Pé-do-Mundo) e a cantiga de maracá (cotojkrer), que 
conheceremos a seguir, nos ampliam o pensar sobre temas como a 
ecologia humana, educação, cerrado e arte, abrindo nossa percepção 
para outros mundos. 

 1 Relatório 7, Prodocson, Projeto O Trabalho da Memória através dos Cantos, Museu do Índio/Unesco.
  2 Além das entrevistas para a autora, que contam um pouco da narrativa do Khoikwakhrat, temos al-

gumas anotações sobre ela por Melatti em http://www.juliomelatti.pro.br/mitos/m08arvore.pdf; e na mi-
nha dissertação de mestrado disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/14471/1/2013_
VeronicaAlde.pdf.

A etnografia que apresentaremos aqui é oriunda das pesquisas de 
professores Mehi com quem venho trabalhando há mais de dez anos; 
destaco aqui os estudos de Dodanin Piken3, Creuza Prumkwyj4  e Gregó-
rio Huntê5, todos lideranças em suas respectivas comunidades, e todos 
formados em Licenciatura Intercultural pela Universidade Federal de 
Goiás. Eles vem se dedicando ao registro, documentação e tradução 
da oralidade de seu povo junto à anciãos e especialistas. Suas produ-
ções acadêmicas, inserção em projetos de pesquisa e atuações para as 
retomadas epistêmicas dos currículos escolares reafirmam constante-
mente a atenção e empenho investidos para  fortalecer suas próprias 
bases filosóficas e pedagógicas (HERBETTA,2016; PIMENTEL DA SIL-
VA,2016; PÔCUHTÔ, 2017).

Os Krahô6, que se autoidentificam como Mehi7, são um dos povos que 
compõem o grande grupo Timbira8. Descendentes das primeiras ocu-
pações humanas no Cerrado, ocorridas há 12 mil anos atrás, compar-
tilham a língua Timbira, da familia Jê e tronco linguistico Macro-Jê. 
Além de habilidosos corredores, caçadores, agricultores e curadores, 
são notáveis cantores, filósofos e artesãos (LADEIRA, 1999). Há mais de 
200 anos os Krahô vêm resistindo a diversos tipos de guerra imposta 
pelos não índios. No fim do século XVIII, as frentes colonizadoras os 
alcançaram definitivamente, forçando-os a um contato que os afetaria 
para sempre de inúmeras formas, todas elas violentas (MELATTI, 1967; 
SCHIAVINI, 2006). 

  1Dodanin Piken Krahô, servidor aposentado da Funai, é formado em Licenciatura Intercultural pela 
UFG, foi cacique da Aldeia Manoel Alves durante muitos anos; tem colaborado em muitos trabalhos de 
tradução da sua língua para o português; participou como pesquisador do Prodocson/Museu do Índio, 
entre outros;

  2Creuza Prumkwyj Krahô é professora da rede estadual de ensino na Aldeia Sol, recém criada por ela 
e sua família; depois de graduar-se em Licenciatura Intercultural pela UFG, ela defendeu sua dissertação 
de mestrado pelo MESPT-Unb; participou como pesquisadora do Prodocson/Museu do Índio, entre outros 
projetos;

  3Gregório Hunte Krahô, durante a Licenciatura Intercultural na UFG, escreveu sobre a música e a ma-
temática; originalmente da Aldeia Cachoeira, atualmente fundou uma nova Aldeia chamada Areia Branca; 
é uma importante liderança e pesquisador do seu povo;

  4Para saber mais sobre o povo Krahô veja em: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kraho
  5Os Krahô chamam a si mesmos e os outros povos Timbira de Mehi (me=prefixo pluralizante / cole-

tividade e hi=carne) - gente com o mesmo corpo, mesma carne.  
  6Seis povos compõe a família linguística conhecida como Timbira : Krahô, Gavião-Pykobjê, Krikati, 

Apinajé, Apãnjekra e Canela-Ramkokamekra. Os Timbira são um conjunto de povos habitantes milenares 
do Cerrado, que falam a mesma língua e se identificam culturalmente. Disponível em:   https://pib.socio-
ambiental.org/pt/povo/timbira.  
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Depois de muitos conflitos e uma redução drástica da população, cau-
sada principalmente por epidemias - tendo sido estimados na fase 
mais crítica em apenas 400 pessoas9 - atualmente os Krahô somam 
mais de 2992 pessoas (Siasi/Sesai 2014), vivendo em aproximadamen-
te 40 aldeias distribuídas em uma única Terra Indígena de 3.200 km²  
demarcada e homologada no Estado do Tocantins. Apesar de todas as 
pressões sofridas, os Krahô seguem com seu modo próprio de enxer-
gar, viver e cantar a vida no Cerrado. 

Eles mantêm a língua, mesmo tendo aprendido o português; man-
têm o formato circular de suas aldeias, mesmo contando agora com 
a energia elétrica em cada casa, e apesar das muitas horas do dia que 
dedicam ao sistema escolar estatal presente em suas aldeias, mantêm 
vivo o sistema religioso-educativo de seus ancestrais, sustentado pela 
oralidade. 

A respiração do maracá 

Para os Krahô, a música tem origem em um tempo mítico primordial; 
muito antes de terem sido criados por Pyt (Sol) o universo já cantava 
(ALDÉ, 2013; KAMER,2019; PRUMKWYJ, 2017). A Terra, como ser vivo 
que respira e canta, tem sua própria linguagem, seu som original que 
sempre reverberou no cosmos. Quando Pyt criou o Cerrado foi ter 
com Cupen Xàj10 (Pica-pau) da cabeça vermelha, que era o guardião da 
Kyjre11, machadinha de pedra semilunar onde ficavam guardados os 
cantos. Pyt lhe pediu o cocar de cantor (Hàc hô), que era vermelho de 
fogo, e só pôde segurá-lo por também ser cantor, porque se não fosse, 
não conseguiria. 

9No início do século XIX, os Krahô foram estimados em três ou quatro mil. Conforme o censo do 
missionário Rafael de Taggia, em 1852, tinham caído para 620, após as mortes causadas pelas epidemias 
de 1849-1850. Talvez sua população tenha chegado a seu ponto mais baixo por volta de 1930, quando 
Nimuendajú os estimou em 400. https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Krah%C3%B4

10O Pica-pau (Cupen Xàj) guardião dos cantos, também é mencionado como machado-cantador, 
gente grande, entidade (BORGES, NIEMEYER, 2012); a Kyjre é a machadinha de pedra mítica que guar-
da os cantos; o machado que tenta derrubar o céu em Melatti em http://www.juliomelatti.pro.br/mitos/
m08arvore.pdf.

11Kyjré é a machadinha mítica semi lunar de pedra onde estão guardados os cantos ancestrais. Em 
1986, os Krahô, depois de muito lutarem, recuperaram um artefato assim que estava no acervo do Museu 
de Etnologia da USP, causando muita mobilização e comoção entre eles. 
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Quando Pahpãm (criador/sol) criou o cerrado, sem água, 
sem nada, né, que eu falei, sem caça nenhuma, só mata 
virgem. Então, Pahpãm foi buscar o cocar de cantor com 
o Pica-pau (Cupen Xàj). Esse cocar (Hàc hô) era de fogo. 
Aí jogou pra ele, ele aparou, levou. E toda a espécie de 
cocar (Hàc hô)  é como dizer que você é  cantor. Você fica 
com esse Hàc hô, você é cantor. Só cantor que usa (JOSÉ 
MIGUEL KÕC apud ALDÉ, 2012, p. 31).

Na concepção de universo Mehi, o firmamento é uma cúpula cujas 
bordas estão sustentadas pelos Khoikwakhrat (Pés-de-Céu), descritos 
assim por Melatti (1978): 

O firmamento tem seis pés: dois a leste, dois a oeste, um 
ao norte e um ao sul. Os dois pés do leste são mais gros-
sos. Em cada um dos pés de leste está um pica-pau. Os 
pica-paus perfuram os pés do céu até o meio; então lhes 
dá sede e eles voam para a água, que fica longe; quan-
do voltam, os dois grossos pilares já estão reconstituídos 
inteiramente. Recomeçam o trabalho; cavam até o meio 
dos pilares; mas aí lhes da fome e eles saem para comer. 
E os pés do céu se reconstituem. E assim continuamente 
(MELATTI, 1978, p. 96).

Pilares de gente. Fotografia acervo da autora.

Na narrativa do Khoikwakhrat (Pé-de-Céu ou Pé-do-Mundo), o pica-
-pau de cabeça vermelha, dono dos cantos, fica todos os dias tentando 
derrubar os grossos pilares que sustentam o céu, mas não consegue; 
em algum momento, precisa parar, pois lhe vem sede e fome e ele sus-
pende seu trabalho; nessa alternância rítmica entre movimento e res-
guardo, trabalho e cantoria, desgaste e reconstituição, a Terra respira, 
garantindo o equilíbrio das teias sensíveis da vida12. 

Podemos compreender que o ritmo do Cupen Xai (Pica-pau) - que 
também é fogo, cantor, machado - afeta a respiração da Terra, e que 
existe uma relação direta dos cantos com a sustentação do céu. O pica-
-pau não consegue derrubar o pé-do-céu porque precisa parar pra se 
recompor. Nessa pausa, onde o Pica-pau exerce seu “direito de cantar” 
e o Pé-do-Céu seu “direito de se regenerar”, se abre um espaço, um 
fôlego cósmico organizador. 

Pahpãm foi lá no Khoikwakhrat, que é o Pé do Céu. Tinha 
aquele Cupen Xai, que seria Pica-pau, que quer derrubar 
os troncos do céu. Todo dia trabalha pra poder derrubar, 
mas não tem como derrubar. O direito de movimento do 
Khoikwakhrat que ele fica lá tentando derrubar, mas não 
derruba. (Zé Miguel Kõc (out. 2012), apud ALDÉ, 2013, p. 
27).

A relação entre o Cupen Xai (Pica-pau) e o Khoikwakhrat (Pé-do-Céu) 
diz muito sobre a concepção de mundo Mehi; para eles, a respiração 
do mundo está diretamente ligada à respiração do maracá, e são os 
cantos que, ao serem mantidos em movimento, garantem a alternân-
cia que organiza e sustenta a vida. Ao manterem os cantos em circu-
lação, durante os Amjekin (Festas-Rituais), todos os seres se alegram e 
se fortalecem.  

12 Krenak cita o livro Terra Inabitável, de David Wallace-Wells, que aborda as mudanças climáticas e 
a destruição das teias sensíveis que organizam o ecossistema planetário e sobre isso comenta: “[...] então 
nós não temos um problema regional, nós estamos com um problema planetário, na atmosfera do nosso 
planeta. Nós estamos criando problema com o sistema sensível da vida no planeta.” (Live Ideias para adiar 
o fim do mundo; 8:55 a 10:42 disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IrimVptFCqw).
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Os velhos contam que quando nós cantamos estamos 
fortalecendo mais, tanto o ambiente, como nós... não só 
os espíritos, mas os espíritos das coisas, do mundo, do 
universo, é isso que nós temos que procurar (DODANIN 
PIKEN KRAHÔ apud ALDÉ, 2013, p. 55).

Para muitos povos o maracá é o próprio mundo, ambos respiram e se 
movimentam mantendo o equilíbrio vital. Sr. Getúlio Krwakraj confir-
ma a relação dos cantos de maracá com a respiração do mundo.  

Eu começo de cantar com o maracá que é o Pé-de-Mun-
do, que eu peguei no Pé-de-Mundo, que eu tô tocan-
do, e o maracá tem respiração, tem respiração (Getúlio 
Krwakraj Krahô, em ALDÉ, 2013).

O universo para os Krahô é todo ele sonoro, tudo que existe nele tem 
seu próprio canto. Acuni jarkwa que poderia ser traduzido como boca 
ou a fala do Cerrado, é o som primordial da natureza expresso por cada 
ser. Creuza Prumkwyj nos explica que as músicas que os Mehi cantam 
até hoje lhes foram ensinadas pela própria natureza:

Acuni jarkwa é boca do cerrado, é a fala do mato, é a 
música; é a música das madeiras que cantavam primei-
ro, quando não tinha índio cantando; quem ensinou a 
música da natureza, das aves, da arara, foi a própria na-
tureza; as árvores cantavam e o mehi foi aprendendo; as 
araras cantavam, o mehi foi aprendendo; a arara canta 
de madrugada, porque gosta de andar umas seis horas, 
cinco horas da manhã, aí, eles mesmo cantavam, neles 
mesmos; o pássaro canta pra ele mesmo, como canta a 
Panararé (ararinha), assim na madrugada (Creuza Pru-
mkwyj, Goiânia, 201813 ).

Tudo que os Krahô conhecem e nomeiam tem seu próprio canto. Se 
imaginarmos que cada espécie da fauna, flora e também os minerais 
e outros tantos seres tem a sua cantiga, dá para dimensionar que os 
repertórios acústico-musicais Mehi sejam compostos por milhares de 
cantos. 

 13Creuza Prumkwyj Krahô em trabalho de pesquisa e tradução com a autora em Goiânia.

Os Krahô expressam e se comunicam cantando com a segunda maior 
e mais antiga biodiversidade do planeta, a do Cerrado. Os repertórios 
que os Mehi cantam são as vozes/falas de todos esses seres, que ma-
nifestam sonoramente os sistemas de conhecimento apreendidos em 
suas vivências, percepções, gostos e perspectivas. Podemos dizer que 
entre os povos Timbira existem extraordinários repositórios perspecti-
vistas14 cantados. Tudo que existe no mundo canta e é cantado pelos 
Mehi.

A importância da música é isso, a música é ligado em 
tudo, tudo; é do pajé, da natureza, das árvores, tudo aqui-
lo que a gente conhecia, tudo que a gente conheceu, vê, 
pelo tamanho, qualidade, de que jeito que é, que o Krahô 
sabe considerar pelo nome, nós cantamos; tudo que tem 
seu nome próprio, tudo, tudo que tem seu nome, é can-
tado (Gregório Huntê Krahô, janeiro 201915).

14O perspectivismo ameríndio diz respeito à síntese conceitual operada por Eduardo Viveiros de 
Castro e Tânia Stolze Lima para tratar de uma importante matriz filosófica amazônica no que se refere à 
natureza relacional dos seres e da composição do mundo. Ver mais no texto: Os pronomes cosmológicos 
e o perspectivismo ameríndio, disponível https://www.scielo.br/j/mana/a/F5BtW5NF3KVT4NRnfM93pSs
/?lang=pt

15Em entrevista para a autora em Goiânia, 2019.

Cantos de Savana. Fotografia acervo da autora.
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Pedagogia cantada da Terra

Nas narrativas Krahô relacionadas à aprendizagem dos repertórios de 
cantos, foram alguns xamãs (wajakás) com  capacidade de atravessar 
as barreiras corporais entre espécies (VIVEIROS DE CASTRO, 2015), 
muitas vezes passando por estados de “quase morte”, que puderam ter 
acesso à alteridade de outros seres, estando entre eles e participando 
de seus rituais. Esses xamãs mitológicos que se destacaram pela bra-
vura, coragem e sensibilidade, além da sabedoria, possuíam memória 
privilegiada e uma audição extrassensível; com essas habilidades con-
seguiam, em suas visitas a outros mundos, apreender de fora e trazer 
para suas comunidades novas festas e repertórios musicais (BORGES e 
NIEMEYER, 2012; MELATTI, 1978).

A escuta é um dos principais canais para a aprendizagem, sendo que 
o termo Ijapacre16 na língua Timbira significa tanto o “buraquinho do 
ouvido” como inteligência. Quanto mais apurado o ouvido, maior o co-
nhecimento de determinada pessoa. A audição sensível, assim como 
outras tantas habilidades valorizadas pelos Mehi, precisa ser desen-
volvida no corpo do indivíduo através de inúmeros resguardos e pro-
cessos formativos. Creuza Prumkwyj em sua dissertação de mestrado 
trata dos resguardos do seu povo. 

Para repassar o conhecimento sobre os cuidados no res-
guardo, a pessoa deve se envolver em fazer ou viver o 
resguardo. Essa é a forma de guardar no corpo, na pes-
soa, a sua memória, quem você é, quem é seu povo. A 
pessoa tem que viver, e viver entre os Krahô é compar-
tilhar o conhecimento dos antepassados (PRUMKWYJ 
KRAHÔ, 2017, p. 6).

Na educação Mehi o corpo precisa ser preparado, transformado, mo-
delado para que possa experimentar os conhecimentos cantados pela 
Terra; é no corpo que se aprende e se guarda a memória ancestral. 

 16Ijapacre = inteligência ou buraquinho do ouvido ou Ijapac=orelha / ouvido. O oposto é Hapac tu = 
menino custoso que não obedece; não dá ouvidos; não presta atenção.

Os resguardos, dietas, pinturas corporais, corridas de tora, rituais e 
cantorias, dentre outros processos, integram métodos de uma educa-
ção que impregna de memória coletiva o corpo. É preciso produzir a 
pessoa Mehi para que fique apta a viver e compartilhar dos conheci-
mentos dos antepassados (CORREA, 2018; PRUMKWYJ KRAHÔ, 2017; 
SEEGER et al., 1979).

A música me coloca assim como força de Pahpan17 mes-
mo, que me colocou aquele ar, aquela voz, deu aquela 
sabedoria na língua de saber como é que dobra; por isso 
me sinto muito legal, é por aí mesmo, isso é meu, é meu. 
Cada povo tem suas músicas, tem a informação também, 
tudo, o espiritual, de onde é que veio; então tudo isso 
que formou essa equipe bem detalhado e colocou na 
mão do Krahô tanto na cabeça, como na memória: - Pega 
Krahô, isso é música de vocês!; então foi assim o surgi-
mento da música, foi dessa maneira (Gregório Huntê 
Krahô, 201918).

Dodanin menciona o cá (pátio central) como espaço privilegiado de 
educação e reivindica atenção para as formas de aprender e ensinar 
próprias de seu povo. É principalmente no cá que se dão os inúmeros 
Amjekins, as festas-rituais, que fazem com que os conhecimentos an-
cestrais circulem nas corridas de tora, cantorias e cerimônias, manten-
do firmes a saúde, fertilidade e alegria no Cerrado. Para que um Amjĩkin 
aconteça é necessário ter fartura de alimentos, garantidos graças à es-
treita dinâmica entre trabalho e cantoria, entre festas, roças e caçadas  
(LADEIRA, 2012; MORIM DE LIMA, 2016; MORIM DE LIMA, 2020). 

As coisas nossas é tudo uma ligada na outra. Eu também 
já comecei a observar, depois dessa faculdade lá em Goi-
ânia, as coisas de cupe (não índio) é tudo separado, por 
disciplina. Mas nós não é assim... nós não é assim, nada 
é separado (DODANIN PIKEN KRAHÔ apud ALDÉ, 2013, 
p. 29-30).

Os Amjekin podem estar relacionados aos ciclos de vida das pessoas, 
das plantas, das roças ou ainda aos ciclos sazonais que, no Cerrado, se 
alternam em dois grandes períodos: das chuvas e da seca. 

  17Pahpan = Sol, criador de todas as coisas; demiurgo do povo Kraho.
 18Entrevista concedida para a autora em Goiânia, 2019; 
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O ritual do plantio do milho (Pohy jô Crow) marca o início da estação 
das águas. É durante esse evento que lideranças do “partido” Wacme-
jê, da seca, passam o comando para o “partido” Catamjê, das chuvas 
(MORIM DE LIMA, 2020). Abaixo observamos um cântico do repertório 
específico do  Pohy Jô Crow/ Ritual do Milho19:

Hôra, hari hêê icôhô caryryti  kãmã ri mã já 
hônõre(cuhkõnré) jari wa japu kôcôre
(Dentro da grande e linda água, a cabacinha (cuhkõnré) 
canta com sua voz)

Hôra hahi hêê, icôhô caryryti kãmã ri mã já hapàtà wyre 
(patwyre) hari kwa japukôcôre
(Dentro da grande e linda água a cabacinha (pàtwyre) 
conta sobre seus cantos)

Dodanin Piken explica que o cântico acima, Caryryti,  descreve um am-
biente de águas abundantes, água cheia, água linda. Foi num lugar 
assim que há muito tempo atrás se ouviu a voz da cabacinha que can-
tava. Contam que, no primeiro tempo, Pyt (Sol) estava se sentindo mui-
to só pois tinha apenas a companhia de seu compadre (Lua). Então ele 
resolveu criar uma mulher;  escolheu a cabaça mais bonita e a colocou 
na água;  foi dessa transformação que surgiu a primeira mulher Mehi, 
que já chegou cantando (PRUMKWYJ KRAHÔ, 2017).

Depois da seca prolongada e da ação do fogo que aparentemente 
queimou tudo, Catamjê mais uma vez se apresenta para renovar a vida 
no Cerrado. Assim como a Hoti (sucuri) senhora das águas, Catamjê 
chega lentamente anunciando o tempo dos plantios e das rebrotas. 
Trata-se da própria ‘natureza Catamjê´ expressa em plantas, bichos e 
espíritos que protagonizam com suas linguagens o novo ciclo; é uma 
passagem gradual, com sinais e ensinamentos próprios desse período, 
muitos deles inscritos nos cantos.  

19Registrado em 2011 na Aldeia Cristalino, na voz de Joaquim Tephot Krahô, da Aldeia Mangabeira 
através do Projeto O Trabalho da Memória através dos Cantos, PRODOCSON, Museu do Indio); Registrado 
em 2011 na Aldeia Cristalino, na voz de Joaquim Tephot Krahô, da Aldeia Mangabeira através do Projeto O 
Trabalho da Memória através dos Cantos, PRODOCSON, Museu do Indio);

Em rituais como o Pohy Jô Crow (Ritual do Milho), as decisões políticas 
e os cerimoniais se dão prioritariamente no cá (pátio central), espaço 
público por excelência. 

Além dos repertórios musicais específicos de cada Amjekin, existem os 
enormes repertórios de maracá denominados Cotojkrer, agrupados a 
partir de várias características,  entre elas o horário em que são entoa-
dos. Geralmente as madrugadas em dia de Amjekin são atravessadas 
por essas cantigas, puxadas vigorosamente por cantores especialistas 
no maracá e harmonizadas pelas vozes femininas de um grande coral 
formado por mulheres de todas as idades que se perfilam uma ao lado 
da outra, cantando e dançando uma discreta coreografia que movi-
menta braços e quadris.

Maracá em cerimonia. Fotografia acervo da autora.
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A seguir observamos a transcrição e tradução de um desses cantos 
gravado em 201120 - que compõe o repertório Awcaahti Jarkwa21-  que 
são as cantigas da madrugada.

Jawê xohxore a rinti to mõre
(Raposinha andando olhando ao redor)
Pàrà ri hêhêhê, hêhê
(Pé de árvore logo ali)
 Jawô hôti hi prepe he, ne hi hiprepe tuwa
(Pendão novo da palmeirinha pati)
Hahi, hahi, jacwyry   cwyre  cuwa nã pàri to mõre
(Passarinho da perna fina andando de noite no brejo) 
Hajô cra hari came, ha te krã nã ri came
(Paca da patinha curtinha vai andando)
Home jahê hê me jaho, ho me jaho he me jaho ho ropo 
to, to jihot tô tycyre
(Cachorrinho da ponta do olho pretinha)
Pyca pyca càhà mã ajo pir ri jô, ropo hiri jô hô
(Cachorro subindo no monte de argila)
Capêrêti xô hô mã hoha jêtê me tererete, ha ha xô hô
(Frutinha da bacaba no alto do pé treme)
Jumu tire mura ha
(Alguém cantando sua cantiga)
A cyhàtire mura hacyhàtire
(Cofinho com sua cantiga) 

Cada estrofe é repetida inúmeras vezes pelo puxador e respondida 
pelo coral feminino; cada estrofe é a cantiga de alguém que canta a 
si mesmo trazendo seu nome e uma característica física, um hábito, 
algum detalhe sobre seu modo de estar e se relacionar com os demais 
entes da natureza; nesse exemplo temos a presença/jeito da raposi-
nha, de um pé de pau, da palmeirinha pati, do passarinho, da paca, do 
cachorrinho, da frutinha da bacaba e até do cofo (cesto feito de palha 
de buriti) que também canta.

 20 Esse registro foi feito durante o Projeto O Trabalho da Memória através dos Cantos (Prodocson Mu-
seu do Indio) em 2011, na aldeia Manoel Alves com o Cantor Osmar Cucon e teve a tradução de Dodanin 
Piken Krahô;  

21Awcaahti=madrugada; jarkwa=cântico/linguagem; kwa= boca.

Todos os bichinhos tem as cantiga... eles mesmo can-
tam... o tatu canta, nele mesmo... ele mesmo se canta... 
todos os animais. As plantas, é a mesma coisa. Até a pal-
meira, a palmeira que é o buriti, tem as cantigas dela... 
(Getúlio Kruwakraj, Diamantina, 201222 )

Cosmopolítica em Pé 

Para Tugny (2011, p.105), que trabalha há decadas junto aos Maxaca-
li, a maioria dos musicantes indígenas, ao tocarem, cantarem e escu-
tarem esses seres que lhes são co-presentes, tornam visíveis relações 
invisíveis. Para ela, ouve-se porque se conhece, e porque há relação. 
Ainda hoje os pajés de vários povos que passam por bons resguardos, 
se comunicam com plantas e animais, e conseguem escutar suas can-
tigas. Os Yanomami afirmam que é através da iokoana23  e do acesso 
aos cantos dos xapiri24, que eles conseguem estender o pensamento 
para muito longe, onde fica a árvore de cantos (amoa hi), e que é de lá 
que podem contemplar e imitar as imagens ancestrais e tornarem-se 
verdadeiramente sábios. 

É com os cantos dos xapiri que meu pensamento pode 
se estender até as nascentes dos rios ou para florestas 
distantes e, mais além, até os pés do céu. É com elas que 
eu posso ver o que nossos antigos conheceram antes 
de mim, que posso contemplar as imagens do primeiro 
tempo, tais como eles as fizeram descer, muito antes de 
eu nascer. Assim é. Nunca vou querer deixar de imitar 
nossos antepassados, pois esse é nosso verdadeiro modo 
de ficar sábio. (KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.290)

Para os Yanomami e para os Krahô, assim como para outros tantos po-
vos, são os cantos e as palavras da ecologia, as palavras antigas que 
educam, curam e atuam na cosmopolítica planetária defendendo a 
floresta de pé. 

22Depoimento registrado durante 44 Festival de Inverno da UFMG em Diamantina, 2012;
 23Nome da árvore de poder usada pelos pajés Yanomâmi durante rituais;
24Xapiri são seres encantados vistos pelos pajés que usam a Iacoana; ver explicação de Davi Kope-

nawa no no seu livro A Queda do Céu, ou no artigo https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/22/11-
-Artigo-11-p142-159.pdf
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No trecho abaixo, Davi Kopenawa menciona os pés do céu associados 
à arvore dos cantos, fonte de sabedoria e sustentação da vida.

Omama plantou essas árvores de cantos nos confins da 
floresta, onde a terra termina, onde estão fincados os 
pés do céu sustentados pelos espíritos tatu-canastra e os 
espíritos jabuti. É a partir de lá que elas distribuem sem 
trégua suas melodias a todos os xapiri que correm até 
elas. São árvores muito grandes, cobertas de penugem 
brilhante de uma brancura ofuscante. Seus troncos são 
cobertos de lábios que se movem sem parar, uns em 
cima dos outros. Dessas bocas inumeráveis saem sem 
parar cantos belíssimos, tão numerosos quanto as es-
trelas no peito do céu. Mal um termina, outro continua. 
Assim, proliferam sem fim. Suas palavras não se repetem 
jamais. Por isso os xapiri, mesmo sendo tantos, podem 
obter delas todos os cantos que desejarem, sem nunca 
esgotá-los. Eles escutam essas árvores amoa hi com mui-
ta atenção. O som de suas palavras penetra neles e se fixa 
em seu pensamento (KOPENAWA E ALBERT, 2015, p.114)

Nessas duas narrativas sobre o Pé-do-Céu, os guardiões que o prote-
gem são os mesmos que podem derrubá-lo. Na narrativa Krahô é o 
Pica-pau que quer derrubar o Pé-do-Céu, e na narrativa Yanomami é o 
Tatu Canastra  e o espirito do Jabuti que o ameaçam; parece que esses 
seres tem o poder de furar, cavar e derrubar, mas isso não se concretiza 
por uma questão de equilíbrio e regulação. Quando Getúlio Krwakraj 
compara o maracá ao Pé-de-Céu e diz que ambos têm respiração, não 
é de uma metáfora que se trata, nem apenas de poesia, mas de co-
nhecimentos milenares muito complexos que envolvem uma troca e 
comunicação sensíveis com a Terra. Podemos dizer que são relações 
cosmopolíticas observadas e respeitadas por seres que sabem estar 
ligados uns aos outros, vivendo, cantando e respirando juntos.

Como a música liga com a natureza e as árvores? Porque 
é viver junto ao mesmo tempo; eles se comunicam pelo 
som, e também pelos sons da água (Creuza Prumkwyj 
Krahô, Relatório Unesco, 2014).
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4. As Folias de Reis 
de Correntina: flautas, 

memórias e mitos que 
ressoam na floresta

The Folias de Reis  in 
Correntina: flutes, 

memories and myths that 
resound in the forest



As Folias de Reis de Correntina: flautas, memórias e mi-
tos que ressoam na floresta

Andréa Luísa Teixeira
Resumo

A cidade de Correntina, no oeste da Bahia, ficou isolada do resto da 
população até final da década de 70. A comunidade ribeirinha dessa 
localidade preserva suas manifestações culturais com a mesma garra 
do trabalho braçal de todos os dias. As folias de reis da região são iden-
tificadas pelas flautas, tocadas em pares, e são feitas em taboca, cano 
pvc ou metal, e alguns desses grupos, se inspiram nas melodias dos 
passarinhos para repassar de geração em geração o poder da educa-
ção através da arte, e que vive em sintonia com o meio ambiente. Os 
mitos e as memórias repassadas através do tempo, fazem dos foliões 
geradores culturais que perpassam seu canto. 

O tempo dos foliões é mítico. Eles revivem o tempo através de seus 
mitos, que o torna sagrado. Este tempo mítico é um eterno presente, 
onde a música permeia suas vidas (Teixeira, 2009:24). A cultura conti-
nua em seu tempo. A viagem dos três Reis Magos procurando o me-
nino Jesus durante o “giro” da folia de reis, representa esta passagem 
mítica. Revivendo essa caminhada, os foliões têm a possibilidade de 
recuperar concretamente sua condição de instaurar mundo, instaurar 
singularidades e sentido diante a comunidade que os recebe.

Keywords:  Folia de reis; música; cultura; mito, memória

Abstract

The town of Correntina, in western Bahia, was isolated from the rest of 
the population until the end of the 1970s. The riverside community of 
this locality preserves its cultural manifestations with the same verve 
they put into the hard work of everyday life. The Folia de Reis in the re-
gion are distinguished by the use of flutes, played in pairs, and which 
are made of bamboo, PVC or metal pipes. Some of these groups are 
inspired by the melodies of the birds to pass on, from generation to 
generation, the power of education through art, and living in harmony 
with the environment. The myths and memories passed down through 
time make the revelers cultural drivers that permeate their songs. 

The time of the revelers is mythical. They relive time through their 
myths, which makes it sacred. This mythical time is an eternal present, 
where music permeates their lives (Teixeira, 2009:24). Culture conti-
nues in its time. The journey of the three Magi looking for the baby 
Jesus during the “giro” (spin) of the Folia de Reis, represents this mythi-
cal passage. By reliving this journey, the revelers have the possibility to 
concretely recover their world making condition, to establish singula-
rities and meaning before the community that greets them.

Keywords:  Revelry of kings; music; culture; myth, memory



Introdução

As manifestações folclóricas brasileiras possuem características muito 
particulares, mesmo que elas tenham sido trazidas pelos europeus ou 
africanos. 

As Folias de Reis chegaram ao Brasil através da colonização dos por-
tugueses e circulam por todo o Brasil, com características específicas 
de região para região. Iniciei as pesquisas na Bahia em uma cidade 
chamada Correntina, no ano de 1998. Na época, com 28 anos, percorri 
uma circunferência ao redor de Correntina de 25 kilômetros e foram 
catalogados 54 grupos de Folia de Reis. 

A Folia de Reis é uma manifestação cultural de caráter religioso, que re-
apresenta o percurso dos três Reis Magos: Melchior, Gaspar e Baltasar à 
procura do menino Jesus. Os grupos de Reis saem à meia-noite de Na-
tal e retornam no dia de Santo Reis, 6 de janeiro. Nem todos os grupos 
acompanham esta data. Dessa forma, podemos encontrar grupos que 
saem de 31 de dezembro até ao dia 6 de janeiro. Habitualmente, a Fo-
lia organiza-se inicialmente por causa de uma promessa para alcançar 
uma graça desejada. 

Investigar os foliões no dia a dia, ao mesmo tempo que estamos em 
seu habitat, fica claro que por mais que queiramos estar neutros no 
espaço deles, acabamos interferindo de uma maneira ou de outra, mas 
o processo se deu normalmente, sem grandes interferências.
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Tempo, mito e rito na Folia de Reis

A constituição de mundo que é proposta pelos grupos de Folia de Reis, 
nos mostra o quanto ela guarda suas memórias, seus mitos, suas ver-
dades e seus valores, sempre agregados por suas reflexões enquanto 
trabalhadores rurais durante todo o ano, e verdadeiros músicos como 
foliões durante 12 dias por ano. Essa constituição de mundo é poética 
e muito verdadeira para quem participa da Folia de Reis e para a famí-
lia que os acompanha. 

O tempo dos foliões é mítico. Eles revivem o tempo através de seus 
mitos, já que  o mito representando a realidade torna-se sagrado. Este 
tempo mítico é um eterno presente, pois a periodicidade da Folia de 
Reis demarca esta temporalidade. A cultura continua no seu tempo, e 
a Folia de Reis revive o tempo através de seus mitos. 

Ensaio de Folia de Reis. Acervo fotográfico da autora.

O mito na Folia de Reis é verdade do modo como ele se apresenta. A 
viagem dos três Reis Magos procurando o menino Jesus então, reapre-
senta esta passagem mítica. Há uma diferença no mito entre o apre-
sentar e o reapresentar.  Revivendo esta caminhada, os foliões têm a 
possibilidade de recuperar concretamente sua condição de instaurar 
seu mundo.

Viver e sentir o mito são características dos foliões, a cada ano eles revi-
vem esta passagem. O significado da repetição da manifestação repre-
senta a Criação para os Reiseiros, é o novo nascimento, cujo mito está 
representado pelo menino Jesus.

Os foliões saem no “giro” percorrendo as casas, onde vários anfitriões 
os recebem com uma mesa farta. Os mitos que os acompanham, deli-
mitam os modos de suas danças, suas rezas antes da comida, suas mú-
sicas como forma de bênçãos a todos da casa que os recebem e a pró-
pria crença na divindade que os acompanha durante todo o período 
para que alcancem a graça pedida. A data da passagem de Ano Novo, 
que abarca esta tradição, acompanha as crenças dos rituais-míticos re-
alizados pelos foliões. 

Séculos antes do aparecimento dos indo-europeus na 
Ásia Menor, o complexo mítico-ritual do Ano Novo, 
considerado como uma repetição da Criação, já era co-
nhecido dos sumério-acadianos, com alguns dos mais 
importantes elementos encontrados entre os egípcios e 
os hebreus... tanto na parte ocidental como nas regiões 
orientais da Eurásia, o conjunto de cultos dos “visitantes” 
(as almas dos mortos, os deuses etc.), desenvolveu-se an-
tes do período histórico. Isto serve como mais uma con-
firmação do caráter arcaico do Ano Novo. (ELIADE, 1991, 
p. 67)

O tempo dos foliões está arraigado além de Jesus Cristo, pelos 12 após-
tolos, pelos doze meses do ano, 12 dias da Folia, e essa representação 
é ritualizada, respeitada e seguida por todos, foliões e donos das casas 
que os recebem.  



A região de Correntina é caracterizada por um outro belo ritual: a lapi-
nha (ou altar). Os moradores das casas da cidade e dos povoados ru-
rais, enfeitam uma grande parte da sala, muitas vezes retirando o sofá 
para a construção dela. A lapinha é construída com particularidades e 
enfeites que cada um tem em sua casa, contando histórias de crianças, 
de superação, da própria vida, até formar um grande presépio. 

Lapinha Ensaio de Folia de Reis. Acervo fotográfico da autora.

Os foliões se ajoelham frente à lapinha fazendo reverência com o cha-
péu e vão colocando chapéu por chapéu um sobre o outro ao lado da 
lapinha. 

Após este ritual, eles cantam Reis da Lapinha para depois entoarem 
Reis do Morador, canto que faz homenagem e agradece os anfitriões. 

A letra desta música pode ser modificada de acordo com o nome dos 
donos das casas. Se os anfitriões oferecem algo para os foliões come-
rem, a música cantada pelos Reiseiros será Louvação da Mesa, repe-
tindo o mesmo ritual da lapinha, deixando desta vez, o chapéu sobre 
a mesa.

As memórias musicais das Folias de Reis são constituidoras de seu sen-
tido musical. A música é a mesma, mas a letra muda de acordo com 
o ambiente, com as bênçãos recebidas, o momento com que os mo-
radores da região estão vivenciando, ou seja, essa temporalidade de 
mudança de letra é uma arte constituidora própria da Folia de Reis.  A 
memória e a oralidade podem ser mais bem compreendidas a partir 
dos conceitos de Havelock (1996) e mesmo de Jardim (1993).

A memória se mostra fundamental no processo de cons-
tituição do sentido musical. Sendo a música uma arte 
constituidora de uma temporalidade e de uma espaciali-
dade próprias, acaba por estabelecer uma relação onto-
lógica com a memória. (...) De um modo ou de outro se 
poderia dizer que toda a música é memória, ao mesmo 
tempo em que toda memória é música, ou ao menos, 
musical (Jardim, 1993, pp.9-10). 

Jardim lembra que a memória é fundamental no processo de cons-
tituição do sentido musical. Essa idéia encontra eco em nossa visão 
acerca da Folia de Reis, uma manifestação que se dá através da música, 
pois esta é sua essência. 
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A oralidade faz com que a manifestação cultural persista pela memó-
ria. O que o tempo consegue resguardar, persiste pelo que é memo-
rável. A herança cultural é articulada quando os foliões rememoram 
o acontecimento através da música. A música tem sempre um signi-
ficado que é passado de geração em geração, transmitida aos novos 
foliões, à história de sua família ou do grupo de Reis que a pessoa faz 
parte. A música é transmitida através deste conhecimento, e a música 
é cuidada através da memória. Compreender a importância da memó-
ria e da oralidade nas manifestações culturais é ser com a cultura.

Os símbolos da Folia de Reis ajudam na concretização da realidade 
criada por essa manifestação. Em algumas regiões, as enormes lapi-
nhas que são construídas, são o grande símbolo da fé. Os Reiseiros 
não cantam onde não há a presença do menino Jesus para louvarem 
e pedirem a sua bênção. O chapéu como símbolo de coroa traduz a 
possibilidade de reapresentarem os Reis Magos durante toda a pere-
grinação da Folia. Todos os agradecimentos gestuais são feitos através 
do chapéu.

Como símbolo de proteção, os Reiseiros se utilizam da estrela, fazendo 
seu desenho no tambor e no pandeiro, pois acreditam que a estrela 
protegerá todo o grupo. Os Reis Magos foram ao encontro do menino 
Jesus seguindo a estrela. Os Reiseiros tomaram o símbolo da estrela 
como proteção e guia, da mesma forma que Gaspar, Melchior e Bal-
tasar. Os símbolos estão presentes em qualquer comunidade, através 
dos símbolos pode-se chegar a estudos de civilizações antigas. Na 
Folia de Reis, a lapinha, o chapéu e o manto carregam a simbologia-
-mítica do poder do nascimento do menino Jesus. 

O tempo, como dito anteriormente, é respeitado por todos os inte-
grantes (normalmente, os grupos de Reis da região variam de 12 a 16 
pessoas, além das pessoas que saem acompanhando o grupo). Para 
que este tempo do “giro” seja respeitado e se enraíze”, os foliões pe-
netram nas possibilidades do próprio fenômeno de ser-no-mundo. O 
trabalho deles durante todo o ano, é o tempo do trabalho na lavoura, 
e durante essa temporalidade do “giro”, eles asseguram sua unidade e 
suas articulações de perpetuarem seu “cotidiano” real. 

O tempo real existente dentro deles é o próprio da manifestação. Essa 
temporalidade ilumina a cura de suas crenças e anseios. Como ex-
plica Heidegger (1998:150): “Somente partindo do enraizamento da 
pre-sença na temporalidade é que se pode penetrar na possibilidade 
existencial do fenômeno, ser-no-mundo, que, no começo da analítica 
da pre-sença, fez-se conhecer como constituição fundamental”.  O pre 
da presença significa a abertura ao mundo. São as possibilidades que 
os foliões se encontram e reencontram na raiz de sua manifestação. O 
tempo da pre-sença constitui o mundo real dos foliões.

Esse tempo é a ocupação que os foliões encontram dentro do mun-
do que os rodeia: a roda da folia, os cantos, as promessas, o caminhar 
entre o Natal e o dia dos Santos Reis. Essa temporalidade é que propi-
cia o significado e as respostas para suas crenças. O enraizamento das 
práticas dessa manifestação em conjunto com a comunidade que os 
recebe promove aos foliões vigor necessário em suas condições tem-
porais das possibilidades de construírem tudo que os projeta enquan-
to músicos, Reiseiros, foliões, e os assegura como constituintes de suas 
verdades, a natureza articulada na unidade do tempo, proposto por 
eles mesmos. Eles são verdadeiros músicos enquanto transcendência 
do tempo do “giro”, que se concretiza em seu mundo real, que se mani-
festa nos foliões enquanto ser-no-mundo.  

A linguagem temporal se insere no vigor da cura que acontece duran-
te a caminhada dos foliões, enquanto carregam seus mitos. Para que a 
linguagem se transforme em mito, são necessárias algumas condições. 
A organização social da manifestação São os mecanismos simbólicos 
que estão à volta da manifestação

O mito não se define pelo objeto da sua mensagem, mas 
pela maneiro como a profere: o mito tem limites formais, 
contudo não substanciais...cada objeto do mundo pode 
passar de uma existência fechada, muda, a um estado 
oral, aberto à apropriação da sociedade... (Barthes, 2013, 
pp.199-200)
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A apropriação da Folia de Reis, de seus foliões enquanto propagadores 
desse objeto musical onde ela está inserida na sociedade, que acei-
ta e protege essa manifestação, nos ensina que o mito é memorável 
em sua constituição de mundo, em sua permanência onde as músi-
cas ocupam seu lugar poético, onde a memória-mítica se aprofunda e 
conquista sua própria natureza. 

Para Heidegger (Habbagnano, 1998, p. 948), o “fundamento das possi-
bilidades pode ser entendido pelo seu passado”. Na Folia de Reis, sua 
memória, seu tempo-mítico que persiste na obra musical é inerente 
como fundamento de suas possibilidades, ou seja, a memória das mú-
sicas que são cantadas durante toda a peregrinação dos foliões é car-
regada de suas crenças. Todas as performances que os participantes 
promovem ao público é estruturada pelas suas memórias. 

Aprendizado com instrumentos locais. Acervo fotográfico da autora.

A família que promove o “giro” mantém as músicas e trocam as letras. 
As possibilidades musicais são passadas de geração a geração. Não 
existe o certo ou errado. O que persiste nessa manifestação cultural é 
a densidade de todas as estruturas performáticas existentes durante o 
“giro”. 

Através deste pensamento, pode-se dizer que o “giro” da Folia de Reis 
como forma de continuidade, memorável, dependerá da dinâmica de 
cada cultura, de cada povoado que se apresenta todos os anos, não 
como agricultores, mas como fazedores de cultura. Os foliões se apre-
sentam como verdadeiros músicos. O tempo dos foliões durante os 12 
dias de peregrinação refaz suas possibilidades do verdadeiro signifi-
cado da forma como eles estão no mundo, como eles representam e 
reapresentam a manifestação cultural.  

O tempo mítico para os foliões é a caminhada do Reis Magos seguindo 
a estrela-guia para o grande encontro com o menino Jesus. Esse tem-
po é sagrado e é revivido por todas as memórias afetivas de encontros 
e de bênçãos. Cumprindo a promessa, os foliões acreditam que serão 
agraciados com a cura, pois levarão sua fé, cantarão seus versos e farão 
do percurso do “giro”, o mesmo que os Reis Magos. É o encontro com a 
fé e sua gratidão por serem eles a representarem os Reis Magos. É esse 
encontro que torna o percurso dos foliões sagrado. 

O mito não se distingue da Folia de Reis porque ela o ritualiza e o apre-
senta. Os foliões performatizam o mito “o canto é a possibilidade de 
concretização do mito”  (Jardim, 2005:179). A folia então não se dis-
tingue do mito. O mito se apresenta da forma como ele é contado, 
cantado, dançado. 

É a narrativa dos foliões. É a presença dos foliões que torna o mito ver-
dade e o sagrado se concretiza na festa. O eterno presente que acon-
tece na periodicidade da Folia de Reis faz com que ela esteja inserida 
no tempo mítico. Memória, mito, sentido e rito se concretizam durante 
essa peregrinação. 

A manifestação deste folclore com uma essência ritualística e mítica 
traz consigo sentimentos da descoberta do sagrado, segundo entre-
vista realizada por mim com Sr. Nego de Pombo (1998): “a cada povo-
ado percorrido a gente sente como se estivéssemos abençoando cada 
pessoa do grupo e da comunidade que nos recebe, porque cada lou-
vação está carregada de fé”. 



A louvação que os foliões fazem diante da lapinha é seguida de um 
rito. Todos, de um a um, tiram o chapéu, se ajoelham e fazem o sinal 
da cruz. Enquanto isso, a outra parte do grupo toca ritmos variados, 
particulares da região, que eles chamam de “sambinha”.  Somente após 
o último folião terminar sua louvação é que se dá prosseguimento na 
manifestação. Quando o dono da casa oferece comida, os foliões pro-
cedem da mesma forma, louvam a mesa em gesto de agradecimento 
e pedem proteção para dono da casa, que, de certa forma, participa e 
acredita dos mesmos mitos.

A música nos mostra toda força dessa manifestação. Nos ensina que 
as características míticas partem da singularidade de cada ação, onde 
é construída música por música, com diferentes funcionalidades.  A 
memória mítica nos apresenta como a particularidade de cada ritual.  

Outra forma ritualística de grande relevância é o agradecimento dos 
foliões frente à mesa. Eles acreditam que louvando a mesa, reapresen-
tam a memória dos Reis Magos, e dessa forma, alcançarão o mito origi-
nário, sempre um retorno, regresso, um círculo a cada “giro”. 
Esse retorno é muito bem explicado para a compreensão do mito por 
Eliade (1994:83):

O conhecimento da origem e da história exemplar das 
coisas confere uma espécie de domínio mágico sobre as 
coisas...Devemos, contudo, precisar desde já que a me-
mória é considerada o conhecimento por excelência. 
Aquele que é capaz de recordar dispõe de uma força 
mágico-religiosa ainda mais preciosa do que aquele que 
lhe confere a origem das coisas. 

É o mito que regressa com força da memória, capaz de dominar os 
foliões na crença da força religiosa, da origem dos Reis Magos. A his-
tória se passa e os foliões conseguem guardá-la na memória: “Pode-se 
entender a memória como a instância de inventar, meditar, refletir e 
velar, no sentido de cuidar, a unidade” (Jardim, 1993:12). Aprender a 
rememorar a unidade traz aspectos singulares às músicas da Folia de 
Reis. Esses aspectos são traduzidos na forma da crença da religiosida-
de, principalmente. A palavra “devoção” foi uma das que mais aparece-

ram durante as entrevistas de campo com os foliões. Não apenas dos 
que participam do “giro”, mas quem acompanha também. “Aprender é 
rememorar,” diz Platão (Eliade, 1994, p. 111).

A unidade existente no grupo das Folias de Reis de Correntina existe 
porque a música acontece livremente durante sua criação, sem perde-
rem seu início. A memória é articulada pela música, que se transforma 
em grande acontecimento. O extraordinário que acontece na Folia de 
Reis é a música. Ela é articuladora, e não mediadora, porque é a música 
que propicia, move e conduz a festa. 

O dom de tocar, de cantar, introduz o diferencial do folião que quer 
participar na Folia de Reis da região de Correntina. É a música que ar-
ticula e diferencia o trabalhador rural do folião enquanto realizadores 
culturais. O Ser do Reisado internaliza esse poder, chamado de dom 
por muitos foliões, independente de religião ou raça. 

Chamo atenção para a unidade existente durante a criação das letras 
das músicas dos foliões, pois essas músicas configuraram algum acon-
tecimento, até mesmo seu início, porque ela não é mediadora, e sim, 
articuladora do ser do Reisado. A música é o elo que perdura e se forti-
fica no que é memorável da Folia de Reis. 

A música é articuladora da Folia de Reis, e não mediadora. A história 
da Folia de Reis da região de Correntina é passada através da música, 
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das melodias que resistem, das letras que são trocadas para que o elo 
entre passado, presente e futuro aconteça através dessa oralidade que 
permanece. As Folias de Reis não se apresentam sem música, pois ela é 
instituída pelo seu canto. O canto significa o Ser. O desvelar dos foliões 
acontece enquanto estão ali se apresentando perante suas verdades, 
suas apresentações. 

Seus cantadores e instrumentistas têm uma tradição memorizada. 
Quando querem surpreender alguém, se colocam à vontade para im-
provisar, pois sabem que o ritmo e a melodia estarão bem velados pela 
memória. A memória ressurge e revigora durante as festas, as danças, 
a chegança nas casas.

Em seu relacionamento estabelecido com a música, a 
memória se mostra fundamental no processo de cons-
tituição do sentido musical. Sendo a música uma arte 
constituidora de uma temporalidade e de uma espaciali-
dade próprias, acaba por estabelecer uma relação onto-
lógica com a memória... o sentido musical é estabelecido 
pela memória. (JARDIM, 1997, p. 151)

Os cantos dos Reiseiros, muitos deles, são inspirados nos sons dos 
pássaros, dos rios, das matas, dos ventos. É uma memória constante, 
viva. Enquanto ouvia uma das músicas dos foliões, permeados pelo 
dueto de flautas feitas de taboca, percebi na música, o canto de vários 
pássaros, como as seguintes espécies verificadas: Sem Fim, Bem-te-vi, 
Acauã, Cambacica, dentre várias outras que não soubemos identificar .  
Outro aspecto importante, é o símbolo. Os mantos, carregado nos om-
bros pelos foliões, são bordados pelas esposas ou irmãs, e carregam 
toda a força de saberem tantas histórias. A fé dos Reiseiros é compro-
vada pelos seus símbolos também.

Os símbolos existentes na Folia de Reis reforçam a memória e sua im-
portância desde tempos antigos. Os símbolos foram utilizados desde 
as primeiras comunicações. Mesmo que sejam esquecidos de nosso 
inconsciente, os símbolos reativam memórias antes inimagináveis. 

Segundo Geertz (1989:144) “...os símbolos sagrados relacionam uma 
ontologia de uma cosmologia com uma estética e uma moralidade: 
seu poder peculiar provém de sua suposta capacidade de identificar o 
fato com o valor no seu nível mais fundamental...”. Para discutirmos a 
simbologia da Folia de Reis, faz-se mister que analisemos os símbolos 
significativos como o chapéu, a estrela e o manto, utilizados na Folia de 
Reis dessa região. O chapéu pode significar uma coroa, ou seja, ele tem 
um papel que representa a soberania. Como ele cobre a cabeça, pode 
simbolizar também a cabeça e o pensamento (Teixeira, 2000).
 

É ainda, símbolo de identificação, usar o chapéu signi-
fica, em francês coloquial (porter le chapeau), assumir 
uma responsabilidade, mesmo por uma ação que não se 
tenha cometido. (CHEVALIER, J. & GHEERBRANT, A. 1997, 
p. 232)

Partindo desta premissa, o poder do chapéu e de outros símbolos 
apresentados na Folia de Reis de Correntina, está na abrangência da 
experiência que cada grupo possui.  Eles não cometeram a ação de 
encontrar Jesus, porém, assumem o papel da peregrinação. O símbolo 
do mundo para eles é representado pelo chapéu, e isso faz com que o 
tempo deles no giro seja como o círculo sagrado de suas articulações 
musicais dentro da Folia de Reis.

Alguns chapéus são adornados pelos próprios Reiseiros. Todo traba-
lhado com fitas coloridas e reluzentes pode significar uma coroa re-
pleta de jóias. As verdades presentificadas na Folia de Reis podem ser 
vistas através da alegoria do chapéu. O chapéu é tão importante, re-
presentativo e significativo, que após a pesquisa, ganhei de presente 
um chapéu todo adornado. É com este símbolo que eles demonstram 
sua fé, fazem reverência a cada um que os cumprimenta. 

A música dos foliões também é carregada de símbolos através dos ins-
trumentos. Cada um possui seu próprio símbolo, sua entonação e his-
tória cultural, pois foram construídos pelas suas próprias mãos
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É o folião que se torna um dos responsáveis pela propagação da cul-
tura, o indivíduo e o agrupamento permitem a realização da ação, da 
folia. A origem e as raízes são partes especiais no processo de conser-
vação de qualquer manifestação. Estas raízes podem ser transplanta-
das para outro local, mas levará consigo sua origem.

A poesia dos versos da Folia nos mostra toda a sua autenticidade e 
crença, como a que se segue:

Piaba com Rabeca.Acervo fotográfico da autora.

  Deus lhe pague a bela mesa que nos deu nesse dia,
  Santo Reis que alumeia você com sua família,
  Olha que mesa bonita, tem uma flor e a linda palma,
  Quando chegar lá no céu, tem uma cama pra sua’lma.

Este trecho faz parte da música “Louvação da Mesa”, quando os foliões 
cantam para o anfitrião que os recebe com algum alimento, que é se-
guido por um agradecimento. 

Pode-se dizer que a capacidade que os foliões têm de improvisar as 
letras, os versos do acompanhamento, diz muito sobre a forma como 
eles pensam. Pude perceber com essa pesquisa, a arte do repente e do 
improviso, a concentração necessária para o desenvolvimento desta 
ação dentro da manifestação. 

A música das Folias de Reis é trazida pela memória dos mais velhos, 
juntamente com sua criatividade, como eles perpetuam essa manifes-
tação. A força da cultura oral dá o recado de seu poder e a música é 
conduzida com a letra através de seus caminhos cheios de representa-
ções simbólicas e religiosas. 

Os instrumentos da Folia de Reis da região de Correntina, construídos 
por eles mesmos, são os seguintes:  chocalho; flautas de tabocas1 , 
alumínio ou pvc; tambor, triângulo e reco-reco, alguns grupos rabeca, 
violão2.

Vários Reiseiros, durante as entrevistas, fizeram o mesmo comentário: 
tenho prazer em construir um instrumento, demonstrando uma felici-
dade em cumprir um ritual, uma ação que o completa e de certa for-
ma, o ritualiza para poder cumprir sua promessa, seu “giro”. 

1
 Taboca é o nome popular do bambu, com o diâmetro mais fino, ideal para a construção das flautas utili-

zadas nas Folias de Reis da região de Correntina. O nome taboca é originário da língua indígena tupi. Em 
uma das extremidadades, quando a taboca não está fechada naturalmente pelo “gomo” do bambu, eles 
fecham com cera de abelha. Durante os dois anos de minha pesquisa de campo na região, era bastante 
comum verificar as flautas feitas de taboca, mas nos últimos anos, por ser um material que se quebra 
facilmente eles tem feito as flautas com material plástico ou de alumínio. 

2
De 54 grupos pesquisados, apenas dois utilizavam a rabeca e o violão.
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Verificar os instrumentos em suas mãos, suas formas sinuosas, feitos e 
construídos manualmente, também os caracteriza como fazedores de 
cultura e de certa forma, como referência na região.

O instrumento na folia. Acervo fotográfico da autora.

Conclusão

A partir do dia que o Reiseiro começa a tocar no “giro”, fica presentifica-
da sua identidade com o real. O folião conclama para todos conclama-
rem juntos, pois ele é inteiro, íntegro, e a cultura é com ele. 

As articulações feitas pelos Reiseiros se manifestam através de suas 
existências e dessa forma instauram mundo, pois são densas e essen-
ciais para suas vidas. A formas de apresentação são ritualizadas através 
da música, e ganham uma dimensão artística diferenciada à todos que 
fazem parte daquela cultura. Os foliões conclamam para todos esta-
rem juntos em sua fé, em sua devoção. Nesta devoção, a performance 
e a religiosidade caminham juntas, reinventando letras, reinventando 
tradições, e dessa forma, criam espaços que simbolizam e caracteri-
zam os foliões. 

A performance dos foliões sempre será única através de suas músicas, 
pois eles produzem o real e provocam o mundo que os rodeia, que os 
faz serem íntegros durante os doze dias de percurso. Eles se mostram 
como são músicos, poetas de suas alegorias sagradas. A música articu-
la todos os acontecimentos que são próprios de cada folião, pois ela é 
narrada através dos atos de instauração na representação da Folia de 
Reis. 

A música traz o espaço poético como consolidação de cada história. É 
o saber da compreensão de cada folião dentro de suas próprias con-
cepções. É o espaço trazido de dentro para fora, é a música dos animais 
e das florestas, é o perceber e se aperceber da importância de seu lu-
gar no mundo, regadores de cultura, fazedores de esperança. 

Verificar a intensidade e a junção com que os foliões transitam no meio 
ambiente, colhendo materiais para construção de seus instrumentos e 
se inspirando no canto dos pássaros, faz destes foliões a continuidade 
da floresta, a verdadeira Ecologia Humana, tão necessária atualmente, 
no que diz respeito à extensão natural entre homem e meio ambiente. 
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5. A canção da natureza e 
a natureza da canção

The song of nature and
the nature of the song
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A canção da Natureza e a natureza da canção: Reflexões 
sobre o potencial de canções brasileiras de temática eco-
lógica para Educação Ambiental Crítica

Carla Visi – Carla Virginia Soares Fernandes
Resumo

A música é a “linguagem das emoções” e a canção brasileira inspirada 
na Natureza pode ser um ponto de partida para uma nova topofilia, ou 
seja, provocar uma nova relação afetiva entre o ser humano e o am-
biente. A educação ambiental, entre as várias abordagens conceituais, 
visa promover a conscientização ecológica e a adoção de estilos de 
vida e atitudes compatíveis com a sustentabilidade no planeta. O ob-
jetivo deste artigo é avaliar se o discurso ecológico e a temática de al-
gumas músicas brasileiras selecionadas podem contribuir para a cons-
trução e promoção de valores para a cidadania ambiental, já que um 
dos muitos atributos da música é expressar e difundir conhecimentos 
e valores.

Um forte movimento em torno das questões ambientais e o ressurgi-
mento do debate sobre ecologia humana observado no cenário mun-
dial na década de 1970 proporcionaram uma atmosfera favorável para 
o nascimento de várias canções com a temática ecológica no Brasil.

Partimos da hipótese de que o discurso literomusical ecológico, desde 
a criação (composição) até o uso dessas músicas nas aulas (performan-
ce / interpretação), pode ser uma ferramenta didático-pedagógica efi-
ciente para conscientização e educação ambiental crítica. A EA crítica 
aponta para a necessidade de ruptura com antigos padrões de abor-
dagem e comportamento, de modo que por meio de um diálogo cria-
tivo e diverso, seja alcançado o reencantamento na dimensão estética 
do discurso ecológico resultando em maior engajamento pela susten-
tabilidade local e global.

Keywords: Canção Brasileira, Natureza, Ecologia Humana, Educação 
ambiental crítica

Abstract

Music is the “language of emotions” and the Brazilian song inspired by 
Nature can be a starting point for a new topophilia, that is, to provoke 
a new affective relationship between human beings and the environ-
ment.

Environmental education, among the various conceptual approaches, 
aims to promote ecological awareness and adoption of lifestyles and 
attitudes that are in compass with the overall sustainability of the pla-
net. The objective of this paper is to evaluate whether the ecological 
discourse and thematic of some selected Brazilian songs can contribu-
te to the construction and promotion of values that will foster environ-
mental citizenship, in the context that one of the many attributes of 
music is to express and spread knowledge and values. 

A strong movement around environmental issues and the resurgence 
of the human ecology debate observed in the cultural scene of the 
1970’s, provided the right atmosphere for the birth of several songs 
inspired in the ecological discourse in Brazil. 

We start from the hypothesis that the ecological litero-musical dis-
course, starting from the creation (composition) up to the use of these 
songs in lectures (performance / interpretation), can be considered as 
an efficient didactic-pedagogical approach in conveying critical envi-
ronmental education and awareness. 

This context points to the need to break with old standards and re-
flexes of behaviour so that, through a creative and diverse dialogue 
and efforts to bring re-enchantment to the aesthetic dimension of the 
ecological discourse, a greater engagement for local and global sustai-
nability will be achieved.

Keywords:  brazilian song, nature, human ecology, critical environmen-
tal education
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Introdução

Canções e Momentos

Milton Nascimento / Fernando Brant

Há canções e há momentos
Eu não sei como explicar

Em que a voz é um instrumento
Que eu não posso controlar

Ela vai ao infinito
Ela amarra todos nós

E é um só sentimento
Na plateia e na voz

Há canções e há momentos
Em que a voz vem da raiz

Eu não sei se é quando triste
Ou se quando sou feliz

Eu só sei que há momento
Que se casa com canção

De fazer tal casamento
Vive a nossa profissão

A Canção da Natureza e a Natureza da Canção procura, através da 
análise de uma pequena mostra de músicas criadas por reconhecidos 
compositores do Brasil entre 1970 e 1992, verificar as possibilidades 
de contribuição do discurso literomusical1 ecológico desse repertório 
do cancioneiro popular brasileiro para o processo educativo socioam-
biental, na perspectiva de uma educação ambiental crítica, que pre-
tende contribuir para o resgate e / ou construção de valores essenciais 
para a cidadania ambiental em todos os lugares, sejam essas práticas 
educativas dentro ou fora da sala de aula. 

1
Literomusical. (latim littera, -ae, letra + -o- + musical) adjectivo de dois géneros. Relativo à literatura e à 

música (ex.: sarau literomusical), in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa 2008-2020

A temática ecológica na música popular brasileira (MPB) se apresenta 
de maneira diversificada, ora exaltando as belezas do ambiente natu-
ral, ora tecendo críticas à forma conflituosa com a qual o ser humano 
se relaciona com o meio ambiente. 

O uso de canções enquanto ferramenta auxiliar em processos educati-
vos ambientais tem sido empregado na educação formal e não formal, 
a exemplo do uso da música amazônica em ações educomunicativas2 
de valorização do trabalho extrativista não madeireiro de comunida-
des ribeirinhas em Rondônia realizadas por Oliveira (2007, p. 437) da 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Oliveira afir-
ma que é possível identificar a presença da música desde o ensino pré-
-escolar à capacitação de acadêmicos de nível superior e educadores 
ambientais, por todo o país. 

O estudo da relação do ser humano com o meio ambiente faz parte 
das pesquisas em Ecologia Humana, que compreende, dentre outras 
acepções: “... considerar as interações ecológicas, entre os indivíduos e 
deles com o meio, além de enxergá-los como agentes de modificação 
desse meio” (Gomez et al, 2016, p.21). É urgente passar do papel de 
agente de modificação para agente de mudança do cenário de degra-
dação do Planeta, uma vez que a relação entre a espécie humana e o 
ambiente faz parte dos debates que visam a mobilização da sociedade 
em prol do equilíbrio dos sistemas naturais e o desenvolvimento sus-
tentável. Uma nova topofilia – “laços afetivos que o ser humano pode 
estabelecer com o meio ambiente através dos sentidos” – conceito do 
geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan (Tuan, 1980 p.107), pode ser esti-
mulada por meio da sensibilização ambiental em contato com as ex-
pressões artísticas.

O movimento de mobilização da sociedade para debater e avaliar as 
questões ambientais em âmbito global data de 1972, com a realização 
da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

2 
Práticas sócio-educativo-comunicacionais que objetivam a criação e o fortalecimento de ecossistemas 

comunicativos democráticos para aquisição de conhecimentos, linguagens e tecnologias propiciando 
protagonismo e autonomia à expressão e ação do sujeito social (Oliveira, 2020 p. 3)



Humano (Conferência de Estocolmo), que reuniu especialistas de 65 
países. Esta conferência contribuiu para formulação dos princípios e 
orientações para um programa de Educação Ambiental, no qual foi es-
tabelecido que a EA deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às 
diferenças regionais e orientada para os interesses nacionais. 

Três anos depois, na Conferência de Belgrado, foi emitida a Carta de 
Belgrado, na qual é declarada a meta da educação ambiental: “Desen-
volver um cidadão consciente do ambiente total e preocupado com 
os problemas associados a esse ambiente”. Em 1977, na Conferência 
Intergovernamental sobre Educação Ambiental (Conferência de Tbili-
si), a palavra de ordem era a formação, em nível global, de uma nova 
consciência sobre o valor da natureza com base em métodos interdis-
ciplinares e os princípios da complexidade ambiental. No Brasil, a mo-
bilização para participação de um projeto de EA ganhou corpo com 
o País sendo a sede da Conferência Mundial pelo Meio Ambiente (Rio 
1992 e Rio +10 em 2002) e se desdobrou nas Conferências Infanto-
-juvenis pelo Meio Ambiente (CNIJMA) a partir de 2003(Ramos 2001 p. 
205 / Reigota 2017 p. 20-23).

As questões ambientais, quando tratadas no campo da Educação 
Ambiental Crítica, propõem, dentre outras coisas, a compreensão da 
relação entre o ser humano com o meio ambiente e o engajamento 
dos cidadãos na busca da promoção da sustentabilidade do local para 
o global. Diversos atores sociais do campo educativo, têm se empe-
nhado em lançar iniciativas para transformar este cenário de contínua 
degradação do ambiente. Tais iniciativas, enquanto experiências edu-
cativas demandam reflexões sobre as práticas sociais existentes e so-
bretudo melhor entendimento da relação humano - meio ambiente. 

O que pesquisadores da área, como Jacobi (2005) Loureiro, Layrargues 
e Lima (2014) e Reigota e Prado, (2008) vislumbram é um processo 
educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a 
participação social, aberto ao diálogo e a interdisciplinaridade, e afi-
nado com as novas percepções de cultura e meio ambiente. Segundo 
Jacobi (2005 p.131) tal ação exige o examinar-se da ‘humanidade’ para 
achar novos rumos “... refletindo sobre cultura, crenças, valores e co-
nhecimentos em que se baseia o comportamento cotidiano...”. Em sín-
tese, uma educação que se despoje das adjetivações e se encaminhe 
na busca de sentido e significação para a existência humana.

Sem pretensão de esgotar uma investigação tão vasta, podemos loca-
lizar na Educação Ambiental Crítica um terreno fértil para essa estraté-
gia pedagógica, ao observar em algumas pesquisas o papel da música 
na educação e principalmente a presença da canção na Educação Am-
biental (EA). O uso de música em processos educativos já foi experi-
mentado e analisado, tanto na educação formal quanto na não-formal, 
com diferentes abordagens desde a educação infantil e inicialização 
musical, até os processos reflexivos em disciplinas específicas nas di-
versas áreas do conhecimento. 

O que se levanta neste estudo é a análise dos enunciados do discurso 
presente em músicas usadas em blogs, jornais, campanhas de organi-
zações ambientais, escolas, instituições e palestras, onde a interação 
entre o enunciador (autor/compositor), o intermediário (jornalista/
pesquisador/palestrante) e a audiência (leitor/ouvinte), no espaço de 
comunicação estabelecido em ambiente virtual ou real, provocou re-
flexões e mudanças na forma de pensar e de agir, assim atendendo à 
constante transformação do conhecimento e das práticas educativas. 
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Assim neste artigo, vamos identificar o gênero da música que vamos 
trabalhar, suas características, estilos e o período do nosso recorte, que 
demarca tanto o surgimento da chamada Música Popular Brasileira 
(MPB) nos festivais nacionais, como a intensificação da discussão do 
tema ambiental no mundo e no Brasil. 

Como fruto da dissertação do mestrado, encontramos argumentos 
para validar o uso de canções para a educação ambiental, a partir da 
análise de seus enunciados que apresentam questões ambientais exal-
tadas principalmente a partir do início da década de 1970 até a ECO-
92 e que resultaram dos debates sobre o modelo de desenvolvimento 
humano.  

São 8 composições cujas unidades de contexto foram identificadas 
com os elementos da Natureza: Água, Terra, Fogo e Ar, como represen-
tação dos serviços ecossistêmicos fundamentais à vida no planeta. E 
mais 4 canções cujo eixo temático é a Biodiversidade Ameaçada. 

De acordo com o alerta do relatório da Plataforma Intergovernamental 
de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços do Ecossistema 
(IPBES), um milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçados 
de extinção em consequência da crise ambiental resultante das ativi-
dades humanas. 

Abordagem metodológica

A metodologia adotada nessa investigação foi a análise de conteúdo 
temático de natureza qualitativa/descritiva, pois o seu principal objeto 
é a análise dos enunciados de músicas: um texto literário executado 
com melodia para consumo de massa. Rees (2008 p. 257) diferencia a 
pesquisa quantitativa da qualitativa, afirmando que a primeira analisa 
fenômenos delimitados, divididos em categorias comuns a um deter-
minado número de pessoas; enquanto a segunda procura interpre-
tar, de forma holística, o significado das experiências de uma pessoa, 
evento ou grupo. Como a realidade é dinâmica e construída, a subje-
tividade é um fator a ser considerado, o que exige do investigador a 
descrição do caminho que percorreu. A partir da “matriz de pergun-

tas descritivas” de Spradley (Rees 2008, p. 263) respondemos algumas 
questões oportunas para investigação como objetos, atores, tempo, 
atividades e outras.

Para Bardin (1977 p.38) a análise de conteúdo envolve “técnicas de 
análise das comunicações através de procedimentos sistemáticos com o 
objetivo de ressaltar as inferências de conhecimentos relativos às condi-
ções de produção e/ou recepção a partir de alguns indicadores”. A autora 
sustenta que a análise do discurso pertence ao campo da análise de 
conteúdo, justificando que se trata de uma técnica cujos procedimen-
tos têm como objetivo a inferência acerca de uma estrutura profun-
da (processos de produção) a partir de efeitos de superfície discursiva 
(manifestações semântico-sintáticas) (p.213).

A canção é um discurso literomusical  escrito em forma de poema, ge-
ralmente com rimas, muitas vezes usada para fazer críticas e denúncias. 
Esse tipo de canção comumente identificada como música de protes-
to, de intervenção ou engajada  há muito tempo é utilizada como um 
meio para advertir a humanidade para questões como a guerra e o de-
sarmamento; contra ditaduras, intolerância religiosa, sexual ou étnica; 
a favor da liberdade de expressão e por um mundo de ‘Paz e Amor’; e 
principalmente nas últimas décadas, a música tem sido um instrumen-
to de alerta sobre a degradação ambiental. 

Tom Zé, um dos Tropicalistas3 mais atuantes da música brasileira, não 
acredita que haja música sem algum tipo de engajamento: “Quanto 
ao engajamento, todos nele estão e todos o praticam. Um pode esco-
lher a política, outro pode escolher o amor. Ambos podem salvar ou 
desgraçar a humanidade. Ambos podem elevar a alma do homem ou 
rebaixá-la” (Jornal O TEMPO, 2017). Conclui-se então a partir de Bour-
dieu (1986) ao falar sobre espaço social e poder simbólico, que há pos-
sibilidade de compreender uma conjuntura socioambiental a partir da 
percepção e inspiração de artistas compositores e da análise de suas 
canções:

3
Tropicalismo foi um movimento musical que começou em 1967, cuja estética misturava tradições cultu-

rais brasileiras com inovações da música internacional lutando contra barreiras comportamentais.



E a ciência social deve tomar como objeto não apenas 
essa realidade, mas também a percepção dessa realida-
de, as perspectivas, os pontos de vista que, em função 
da posição que ocupam no espaço social objetivo, os 
agentes têm sobre essa realidade.A sociologia deve in-
cluir uma sociologia da percepção do mundo social, isto 
é, uma sociologia da construção das visões de mundo, 
que também contribuem para a construção desse mun-
do. (BOURDIEU, 1986 p.157) 

Desta forma a metodologia utilizada foi a análise de conteúdo temá-
tico a partir do modelo de Bardin (1977 p.77) sugerido para análise 
de comunicações de massa com a identificação de palavras fortes ou 
palavras plenas recorrentes. Todas as canções analisadas nesta investi-
gação foram criadas no período da década de 1970 até a ECO-92, mo-
mento em que o movimento ambientalista se consolida. 

E a maioria delas foi usada em palestras musicais, campanhas e práti-
cas educativas ou educomunicativas em contexto de Educação Am-
biental por possuírem palavras, termos, frases ou interpretações que 
se relacionam à vida do homem moderno e o convívio com outros se-
res como pássaros e árvores, os fenômenos da Natureza, o Sol e princi-
palmente por remeterem aos elementos primordiais: Terra, Fogo, Água 
e Ar. 

Ao analisar e comparar os dados coletados sobre a criação das canções 
e as diversas interpretações disponíveis, podemos perceber a intenção 
da mensagem, identificar possíveis abordagens e consequentemente 
sugerir dinâmicas a serem adotadas na prática didático-pedagógica. 
Ainda segundo Bardin, as fases da análise de conteúdo organizam-se 
em torno desses polos: 1. Pré-análise; 2. Exploração do material; 3. Tra-
tamento dos resultados e 4. Interpretação (1977, p.95) .

Na fase de pesquisa exploratória, foram coletadas informações sobre a 
história das canções selecionadas em livros, sites, jornais e blogs espe-
cializados em música e meio ambiente no Brasil. No caso da produção 
musical, em geral, a interação envolve normalmente dois autores: o 

compositor de música (melodista) e um compositor de letra (letrista), 
havendo uma convenção que esta é a ordem do enunciado dos auto-
res, ou seja, o primeiro nome é do melodista e o segundo do letrista, 
que findam por ser identificados, genericamente, como compositores.

Portanto é importante conhecer o processo de produção dos textos e 
os atores sociais envolvidos nessa produção, uma vez que no processo 
de criação ocorrem distintos turnos de interação envolvendo o autor-
-pessoa (o escritor, o artista), que Bakhtin distingue do autor-criador, 
que vem a ser “a função estético-formal engendradora da obra” (Faraco 
e Negri, 1998 p.162).

Na segunda etapa são identificadas as palavras fortes ou plenas na 
análise temática das letras das canções. Nesse processo identificamos 
a problemática, a estrutura, os argumentos, as sugestões (soluções) ou 
ideias defendidas pelo autor e começamos a trabalhar com os dados a 
partir dos indicadores encontrados. 

Tanto na análise interpretativa como na análise final (etapas 2 e 3) os 
enunciados foram analisados com base no discurso “oficial” de organi-
zações como a ONU , Unesco , instituições como o Ministério do Meio 
Ambiente do Brasil  e outros órgãos não governamentais  ligados à 
ecologia que são responsáveis pela elaboração de políticas e ações de 
Educação Ambiental. 
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A apresentação dos resultados obedece a um roteiro por elemento ou 
tema da natureza que a música representa, bem como informações 
relevantes: título da música, autores, ano da sua criação, a letra em es-
trofes e o link para a versão em áudio ou videoclipe. Seguido da sua 
relação com o elemento-tema, há a descrição do processo de criação 
da mesma e as inferências, apontadas estrofe a estrofe, quando apro-
priado.

Mesmo não se tratando de uma obra de metodologia da investigação, 
o livro coordenado pela escritora Glória Pondé inspirou a configuração 
da dissertação por ser um dos poucos encontrados com tema similar 
à nossa pesquisa. O livro Brasil em cantos e versos: Natureza apresenta 
desenhos, poesias e letras de música desde o poeta Tomás Antonio 
Gonzaga (1812) ao cartunista Ziraldo (1988). A Natureza aparece prin-
cipalmente como identidade nacional e segue uma trajetória da exal-
tação ao questionamento, onde podemos identificar sentimentos de 
pertencimento e saudade: “O percurso da Natureza da paisagem física 
à paisagem social, política e emocional” (Pondé 1992, p.131).

A natureza da canção: discurso literomusical e linguagem dos afe-
tos

Primeiro é importante esclarecer que toda canção pode ser música, 
mas nem toda música é uma canção. Apesar da dificuldade em definir 
música, pois para alguns teóricos não existe a música, mas um fato 
musical que é um fato social pelos efeitos que ela produz em determi-
nado contexto (Iazzeta 2001, p.2), no dicionário , música é uma organi-
zação de sons e silêncio com intenções estéticas, artísticas ou lúdicas 
variáveis de acordo com o autor, a cultura, a época, etc. Quais são as 
características da música conhecida como canção? Normalmente as 
canções são compostas por letra, melodia, harmonia e ritmo, porém 
nem todas possuem letra, a exemplo das Canções sem Palavras para 
piano, Op. 62 de Felix Mendelssohn (1809-1847). 

Então, o que é canção? Composição poética destinada ao canto. Do 
latim ‘cantione’ (canto, canção, encanto, encantamento), a canção 
pode ser popular e erudita e apresenta grandes variações. Os primei-
ros registros datam do século XII. Entre os gêneros mais antigos estão 
a chanson de geste, d’histoire ou de toile que celebravam um fato his-
tórico ou serviam para embalar o trabalho no campo; a canção tro-
vadoresca teve origem na Provença e de lá se espalhou para Itália e 
península Ibérica. As canções eruditas ganharam projeção na Áustria 
e Alemanha, onde surgiu o Lied nas composições famosas de Mozart, 
Beethoven e Schubert. 

Os temas mais comuns eram o amor, a pátria e a religião. Aos poucos 
a canção foi perdendo a rigidez métrica e, com o verso livre, o proces-
so de composição passou a privilegiar tanto o texto quanto a pauta 
musical. Para o pesquisador Luís Tatit (2003 p. 8) o que faz a música ser 
considerada canção é a fala por trás da melodia.

Como a canção é fruto da expressividade artística humana, ela é algo 
que se conta ou canta de maneira melodiosa através de textos com ou 
sem rimas. A canção pode ter diversas funções, mas sempre comunica 
algo. Pode causar relaxamento e ninar as crianças; provocar reflexões 
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e pensamentos; anunciar algo novo ou especial; exaltar os ânimos e 
chamar à luta; educar desde as noções mais básicas do conhecimento 
até conceitos mais elaborados; estimular o trabalho, a alegria, o mo-
vimento do corpo ou nos levar às lágrimas, e até nos conectar com 
o divino. Em síntese, a canção como toda música “tem propriedades 
organizacionais” (DeNora 2004, p. 151). 

De dentro para fora, quando nos desperta o ser-profundo, altera a pul-
sação do corpo, ou até ameniza a sensação da dor. De fora para dentro, 
quando estetiza ou desperta o ouvinte, mostrando ‘formas de acon-
tecer’, ou como um meio de mesclar presente e futuro permitindo a 
inovação cultural em domínios não musicais. 

É nesse último sentido que a música mais se identifica com o objetivo 
desse trabalho: o uso da canção brasileira inspirada na Natureza para 
estimular um viver sustentável. DeNora afirma que “a música pode ser-
vir como um recurso para imaginações utópicas, para mundos e insti-
tuições alternativas, e pode ser usada estrategicamente para pressa-
giar novos mundos”(2004, p. 159).

França (2011, p. 32) afirma que a educação ambiental e a educação mu-
sical possuem grande afinidade e que isso se manifesta em três eixos: o 
pragmático ou das atividades, o da paisagem sonora e o ético-estético. 
O eixo pragmático do presente trabalho busca analisar o conteúdo do 
discurso literomusical das canções brasileiras de um determinado pe-
ríodo para identificar os temas ambientais associados com potencial 
de uso didático-pedagógico. 

Torres (2011, p. 73) aponta que a paisagem é um complexo de formas 
e de relações culturais. Nesse caso, as canções podem nos transportar 
para paisagens sonoras diversas a partir do discurso daqueles com-
positores e a interpretação do professor-cantor-palestrante. Já o eixo 
ético-estético envolve valores de apreciação, performance e criação 
comprometidos “ao desenvolver a sensibilidade aos materiais sono-
ros que se organizam em gestos expressivos” (Swanwick apud França, 
2011 p. 39).

A cultura brasileira e as riquezas naturais desse país também inspira-
ram as letras, melodias, ritmos e harmonias de muitas canções. À medi-
da que a pesquisa foi se estruturando, um repertório foi definido com 
algumas sugestões de canções  que foram ou poderiam ser usadas 
como instrumento de educação ambiental, sensibilização e provoca-
ção para uma reflexão sobre os impactos dos modos de vida moderno. 
Os dados sempre serão úteis, mas as canções têm o poder de emocio-
nar.

Ulhôa (2001, p. 52) usa como referência a perspectiva sociológica de 
Pierre Bourdieu para a investigação da cultura simbólica no que chama 
espaço social. Assim ela identifica o surgimento da categoria musical 
MPB:

Enquanto prática musical, a MPB (Música Popular Brasi-
leira) emergiu do samba urbano carioca (do Rio de Janei-
ro) das décadas de 30 e 40, agregou outros ritmos regio-
nais como o baião nos anos 50, passou pela bossa nova, 
tropicalismo e festivais da canção, para consolidar-se 
enquanto categoria na década de 70. Ulhôa (2001, p.52)

No estudo qualitativo desenvolvido por Ulhôa (2001, p. 54), ela chega 
a três correspondentes estético-musicais da escuta funcional:
a) a composição compreendendo melodia e letra - requisito míni-
mo para identificação da canção;
b) o arranjo, incluindo formação instrumental, com ritmo, harmo-
nia e forma;
c) a interpretação, abrangendo a competência e postura do músi-
co e seu estilo vocal.

Costa (2003, p.14) avalia no seu artigo o papel da canção popular no 
ensino da língua materna, e afirma que o discurso pedagógico se 
caracteriza por estabelecer relações interdiscursivas cujos objetivos 
principais são transmitir saberes, atribuir competências, reiterar infor-
mações, consolidar conteúdos. No caso desta investigação, o discurso 
literomusical brasileiro une-se aos discursos pedagógico e científico 
no processo de educação / sensibilização ambiental. 
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O processo educativo precisa integrar, relacionar, dialogar. E na edu-
cação ambiental, essas interações reivindicam a interdisciplinaridade 
para construção de saberes baseados na complexidade dos aspectos 
social, cultural, econômico, político, científico do problema ambiental. 
Em síntese, uma leitura do mundo para assim intervir na realidade e na 
própria condição de existir (Alves, 2010 p.24)

Para o educador Paulo Freire alfabetizar é mais que ler palavras, é pos-
sibilitar uma “leitura do mundo” evitando a “cultura do silêncio” que 
nos alija do processo histórico. Deter-se apenas à técnica e ao conteú-
do colabora com a “cultura do silêncio”. Como podemos ler o mundo? 
A música tem o potencial de nos transportar para paisagens sonoras, 
territórios pouco explorados, reflexões antes negligenciadas, emoções 
adormecidas. 

Tatit (2003, p.8) analisa a semelhança da voz que canta com a voz que 
fala a partir dos ataques consonantais e acentos vocálicos nas oposi-
ções fonológicas e morfológicas que possibilitam o entendimento das 
narrativas. Ele conclui “daqui surge o conteúdo linguístico conhecido 
como o tema da canção”. Esse conteúdo está inserido em uma relação 
de interdependência entre melodia e letra, criando uma atmosfera de 
emoções. 

A presença simultânea de tematização, passionalização 
e figurativização no mesmo campo sonoro e o reveza-
mento das dominâncias de um processo sobre o outro 
constituem o projeto geral de dicção do cancionista” (Ta-
tit, 2003, p.10).

Tatit também identifica a predominância de duas tendências no tra-
tamento do material artístico na música popular brasileira: tendência 
narrativa e icônica (Saraiva, 2014, p.26). 

No entanto seja predominantemente narrativa ou icônica, os princi-
pais temas das canções desse repertório são a Natureza e a relação ser 
humano - meio ambiente.

A canção da natureza: os cinco temas principais

As palestras musicais que inspiraram essa investigação tinham como 
base alguns conceitos sobre ecologia, ética e desenvolvimento susten-
tável, informações sobre questões ambientais no Brasil e no mundo, 
ilustrados estrategicamente por algumas canções brasileiras onde es-
ses temas eram identificados. Também eram trabalhados a biodiversi-
dade e os elementos da Natureza – terra, fogo, água e ar – que fazem 
parte da manutenção da vida no planeta e consequentemente, cons-
tituem elementos fundamentais para existência humana (Trigueiro, 
2009, cap.10). 

A música como todas as manifestações artísticas, está aí para regis-
trar em melodia e letra a complexidade, a beleza e a urgência da VIDA. 
Então pretendemos demarcar o período de duas décadas para trazer 
algumas canções da música brasileira que foram inspiradas ou podem 
sugerir reflexões em torno de questões socioambientais no Brasil e no 
mundo. O período em foco nessa investigação começa logo após a di-
vulgação da fotografia “Nascer da Terra” que mostra pela primeira vez o 
planeta Terra no espaço, a casa comum de toda humanidade, retirada 
em 1968 pela missão Apollo 8 na órbita da Lua e se estende até a Con-
ferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to, conhecida como a Rio 92. Essa foi a primeira conferência da ONU 
com a participação da sociedade civil gerando inúmeros documentos 
como a Agenda XXI e incluindo definitivamente o meio ambiente na 
agenda política planetária (Reigota 2017 p.20-21).

A frase do poeta Tetê Catalão bastante usada pelos ambientalistas bra-
sileiros “O meio ambiente começa no meio da gente” serviu para pro-
por uma viagem musical sobre os quatro elementos da Natureza em 
nosso corpo (Trigueiro 2009 p.27). Na Ecologia, eles são identificados 
como os bens comuns ou serviços ecossistêmicos que sustentam a 
vida existente no planeta. E como alguns teóricos dividem o ambiente 
em meio abiótico e meio biótico, dedicamos um tópico para canções 
que têm a biodiversidade como tema (Dulley 2004 p.19). Nem a at-
mosfera acima de nós, nem as rochas abaixo de nós são vivas, mas fo-
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ram criadas e são modeladas e transformadas pelos seres vivos numa 
dinâmica que possibilita a manutenção de toda a Biosfera do planeta 
(Capra 1996, p. 173). Então na nossa análise dividiremos as canções 
em 5 temas principais: terra, fogo, água e ar (os quatro elementos da 
Natureza) e biodiversidade ameaçada. 

Elemento terra

Para abordagem deste elemento, três canções foram analisadas: Pla-
neta Blue – Milton Nascimento e Fernando Brant, O Sal da Terra – Beto 
Guedes e Ronaldo Bastos e Terra – Caetano Veloso. A origem da palavra 
Homem e Humanidade vem do latim húmus ou seja, terra fértil. Bas-
ta um simples exame de sangue para percebermos que circulam em 
nossas veias os mesmos minerais que são encontrados no solo: ferro, 
zinco, cálcio, potássio, selênio, manganês, magnésio, fósforo e outros.  
A Terra, o planeta, além de ser a nossa casa comum, está presente em 
nossas vidas como o solo que nos alimenta e nos sustenta. Em todas 
essas canções os compositores colocam a humanidade como a grande 
responsável pela degradação ambiental e como a espécie que deveria 
assumir o papel de guardiã da vida no planeta por sua inteligência.

Elemento fogo

O elemento FOGO se revela simbolicamente em diferentes fenômenos 
fundamentais à manutenção da vida. Além de ser usado para aque-
cer, cozinhar alimentos e nos defender de outros animais, o fogo pode 
ser representado pelo Sol, a energia que sustenta todas as estruturas 
vitais do planeta assim como o magma incandescente existente no 
núcleo da Terra. Isto posto, aproveitamos para falar do Efeito Estufa, 
que é a capacidade da atmosfera de reter o calor irradiado pelo Sol, 
um fenômeno natural que mantem a temperatura média do Globo. E 
o Aquecimento Global ou as Mudanças Climáticas que são o agrava-
mento desse efeito devido a emissão dos Gases de Efeito Estufa (GEE) 
resultantes das atividades humanas. Há também as queimadas que 
provocam incêndios devastadores, algumas vezes consequências do 
uso indevido dessa prática em períodos de baixa umidade e altas tem-

peraturas, outras vezes decorrentes de ações criminosas para explorar 
áreas de preservação. A música Luz do Sol de Caetano Veloso foi anali-
sada como sugestão para ilustrar as reflexões acima mencionadas.

Elemento água

Outro elemento cheio de referências musicais é a ÁGUA. Uma das 
canções mais conhecidas da MPB sobre o tema é Planeta Água onde 
Guilherme Arantes pontua que o nosso planeta poderia até mudar de 
nome devido a presença marcante da hidrosfera. Há também Sobradi-
nho de Sá e Guarabira que retrata as consequências da construção de 
uma usina hidrelétrica no Rio São Francisco na Bahia, região nordeste 
do Brasil e Lugar Comum de Gilberto Gil e João Donato para falar do ci-
clo dos rios flutuantes. Para uma abordagem pedagógica é importante 
retificar algumas afirmações constantes na mídia ao falar que a água 
está acabando. Na verdade, a quantidade deste elemento no planeta 
sempre foi a mesma. 

O Ciclo da Água é um ciclo fechado. O que está mudando é a locali-
zação e a qualidade da água, principalmente a pequena margem de 
água doce disponível para consumo. Há registros que as primeiras es-
truturas vivas surgiram na água. 

Mas a maior afinidade entre o planeta e o ser humano é o fato de am-
bos possuírem aproximadamente 70% de água na sua composição. A 
gestação humana acontece em ambiente líquido no útero, no líquido 
amniótico, e para garantir bom metabolismo e boa saúde é fundamen-
tal a ingestão de água. Dados da ONU  demonstram que uma em três 
pessoas não tem acesso a água potável  e carece de serviços de sanea-
mento. Até o ar sem umidade representa risco à saúde. 

Elemento ar

O AR é o elemento mais urgente para nossa existência porque pode-
mos passar vários dias sem alimento, um número menor de dias sem 
água, mas apenas poucos instantes sem ar. A poluição atmosférica foi 



o primeiro sinal de degradação ambiental resultante da industrializa-
ção e do excessivo uso dos combustíveis fósseis. Poder respirar em um 
ambiente com ar ‘puro’ é fundamental para saúde. A respiração pro-
funda regula os batimentos cardíacos, ajuda a clarear o raciocínio e 
apaziguar as emoções. Os pranayamas, exercícios respiratórios, aju-
dam a conexão do ser humano com o seu Eu interior(self ) através da 
meditação é uma prática que favorece qualidade de presença e intera-
ção com o meio ambiente. Como também o fenômeno físico do som 
necessita do ar para propagar, associamos o ar que respiramos com o 
ar que nos traz belas melodias na divertida canção de Joyce Moreno, 
Monsieur Binot.

Biodiversidade Ameaçada 

Biodiversidade ou diversidade biológica “significa a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, 
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos 
e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda 
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”. 
Esta é a definição que encontramos na Convenção sobre Diversidade 
Biológica  (1992) adotada pelos países membros da ONU. 

A perda da biodiversidade é um dos maiores problemas ambientais 
resultantes do modelo predatório de vida humana. A redução da va-
riedade de espécies coloca em risco todo um ecossistema, já que ne-
nhum organismo vive isoladamente. 

As principais ameaças aos ecossistemas e perda da diversidade bioló-
gica são a destruição de habitat, a exploração exacerbada de algumas 
espécies de animais e plantas, a introdução de espécies exóticas, o au-
mento das atividades agropecuárias, a poluição e a alteração climática.

A Ecologia Profunda (Capra 1996 p. 25-26) do filósofo norueguês Arne 
Nœss e a Alfabetização Ecológica do Capra (p. 231-235) recomendam 
uma nova abordagem sobre a interdependência entre toda a vida no 
planeta, o que o autor chama de a Teia da Vida. Ele coloca a urgência 
de uma visão sistêmica da natureza e aponta uma divergência entre 
os princípios da Economia que enfatizam a concorrência, a expansão 
e a dominação e os princípios da Ecologia que valorizam a VIDA. Esses 
princípios precisam ser apreendidos para alcançarmos a sustentabili-
dade: cooperação, conservação, reciclagem, flexibilidade, diversidade, 
interdependência e parceria. 

As canções Saga da Amazônia - Vital Farias, Matança - Jatobá, Passa-
redo - Francis Hime e Chico Buarque, e Xote Ecológico - Luiz Gonza-
ga e Aguinaldo Batista, falam sobre as ameaças à biodiversidade e as 
consequências negativas para a vida da humanidade, sobretudo para 
as comunidades tradicionais como os indígenas e quilombolas, e os 
socialmente vulneráveis, caso dos moradores de favelas e periferia. 
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Conclusão ou reencantamento

Parecia impossível investigar sobre Educação Ambiental com músi-
ca brasileira sem ser educadora. Muito menos argumentar sobre es-
sas contribuições entre leigos que não reconhecem sequer uma nota 
musical. Porém quando se trata de arte, há sempre a possibilidade de 
ir além. Estamos a falar de canções que representam uma cultura. E 
quantos conhecem a diversa cultura brasileira? O maior país da Amé-
rica do Sul e o quinto maior do planeta que se estende desde a Bacia 
Amazônica até as Cataratas do Iguaçu, abrangendo seis biomas distin-
tos e uma rica biodiversidade que acolhem uma população em torno 
dos 210 milhões de habitantes (2019). 

Apesar da sua complexidade, o Brasil possui uma música que o iden-
tifica, a Música Popular Brasileira (MPB). Essa música não tão popular 
como o nome sugere, resultou das misturas e interações com os donos 
dessa terra, os indígenas, mais aqueles homens, mulheres e crianças 
que foram traficados da África e os portugueses que assumiram a pa-
ternidade da terra do Pau-Brasil. Depois outros povos vieram com suas 
influências, como os espanhóis, holandeses, franceses que disputaram 
a hegemonia territorial ainda no período dos grandes “descobrimen-
tos” e em momentos históricos posteriores quando chegaram italia-
nos, japoneses, alemães, estadunidenses e encontraram esta terra far-
ta, terra fértil, terra rica.

“O Brazil não conhece o Brasil...”, a cantora Elis Regina repetia várias ve-
zes enquanto cantava a composição de Maurício Tapajós e Aldir Blanc, 
“Querelas do Brasil” (1978). Uma espécie de reação à música “Aquarela 
do Brasil” de Ary Barroso que tinha por objetivo fazer reconhecer-se 
uma nação mestiça feliz, próspera e bela por natureza. A música tem 
esse poder. Para além de toda Natureza exuberante, vivemos um mo-
mento de crise socioambiental também no Brasil. A Maldição dos Re-
cursos (Pamplona e Cacciamali, 2018 p. 131) se encontra nas poesias e 
letras dos diversos compositores da MPB. Oferecemos a matéria-prima 
destruindo os ecossistemas e pagamos caro pelos produtos industria-
lizados. Nos tornamos exportadores de alimentos e minerais (como-

dities) desflorestando o Cerrado, a Amazônia e principalmente a Mata 
Atlântica. Desenvolvemos às avessas apesar de todo potencial para a 
sustentabilidade, pois abrimos as portas para o progresso predatório 
onde a Natureza é devastada e o povo é excluído. E como marionetes 
ainda somos “educados” (adestrados) para consumir nos padrões do 
dito “primeiro mundo”. 

O recorte temporal deste projeto inicia com a música “Terra” de Ca-
etano Veloso que foi inspirada pela primeira imagem da nossa casa 
comum fotografada em 1968 na órbita da Lua por um dos astronautas 
da missão Apollo 8 e se encerra no ano da Cúpula da Terra, o primeiro 
evento mundial sobre desenvolvimento e meio ambiente no Brasil, a 
ECO-92. Esse recorte foi motivado porque “a Conferência Rio 92 é con-
siderada o ponto culminante do projeto de institucionalização e arran-
jo teórico e político do debate em torno da problemática ambiental” 
(Jacobi, 2005 p. 236) que, a partir daquele momento se converte em 
pauta constante dos meios de comunicação e das discussões políticas 
e econômicas em vários pontos do planeta.  

A Natureza sempre foi uma importante inspiração para as manifesta-
ções artísticas no Brasil, porém, a criação musical brasileira naquele 
período demonstra grande sintonia com as discussões sobre as conse-
quências socioambientais da relação do ser humano com o ambiente 
após a industrialização. Assim os grandes compositores da MPB canta-
ram em versos e melodias o planeta Terra, o Brasil e seu povo, as ma-
tas, os rios e os mares que alimentaram e ainda alimentam a nossa 
existência.

A principal motivação desta investigação foi a presença constante de 
algumas dessas músicas em sites, matérias, reportagens e documentá-
rios dedicados a algum tema ambiental. Então parecia oportuno uma 
análise sobre o potencial dessa música brasileira inspirada na Natureza 
para educação/sensibilização ambiental de jovens e adultos em pales-
tras ou aulas musicais. Tais práticas têm como base as noções de mu-
sicologia desenvolvidas por Tia DeNora em seu livro Music in Everyday 
Life (2004) e as abordagens de uma Educação Ambiental Crítica que 
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abrange práticas pedagógicas pouco convencionais, onde conheci-
mentos de povos tradicionais e periféricos dialogam com as reflexões 
do conhecimento científico. 

Sem dominadores e sem oprimidos, a EA crítica está em constante 
busca de uma didática de reflexão crítica e da consciente participação 
ecocidadã. Na canção de tema ecológico, como um elemento de trans-
-forma-ação, em uma sociologia da música empírica que opera no “ní-
vel certo de generalidade”, encontramos argumentos sobre o poder ou 
influência da música apoiadas por documentação de como esses efei-
tos são alcançados, “os mecanismos reais através dos quais a música 
desempenha um papel mediador na vida social” (DeNora 2004, p. 40).
Desde a antiguidade, a humanidade expressou a relação com a natu-
reza em diversas linguagens artísticas. A música, considerada uma das 
artes mais ligadas à matemática e à física, tem uma base teórica esco-
rada em medidas precisas. 

A música proporciona um fenómeno físico que é o som, e muitas ve-
zes essa música interpreta o mundo através de metáforas inspirando a 
investigação científica e a produção de conhecimento (Moreira e Mas-
sarani, 2006, p.292).

Freire V.L B. (1992) ao investigar a relação entre música e 
sociedade no ensino superior de música da Universidade 
do Rio de Janeiro, tendo como base Allan Merrian (1964) 
confirmou que a arte, a música e a educação são instru-
mentos de transformação individual e social (Hummes, 
2004, p. 20). 

DeNora (2004 p. 129) usa uma série de estudos etnográficos para com-
provar o papel ativo da música na construção da vida pessoal e social, 
como um meio capaz de transmitir forma e textura ao ser, sentir e fazer.

Há estudos sobre o papel da música no ensino formal e não-formal. 
Entretanto a arte fala às emoções e mesmo tratando-se da canção, um 
modelo de características bem definidas, toda interpretação da recep-
ção parte de um conhecimento prévio ou vivência pessoal para deco-

dificar a mensagem. Quando o trabalho de educação ambiental com 
música acontece com o público infantil, os resultados são bastante 
positivos. 

Aliás a música é usada no processo de aprendizagem das crianças para 
uma apreensão lúdica dos conhecimentos mais básicos como cores, 
letras e números. 

Porém ao adotar semelhante estratégia com jovens e adultos, encon-
tramos alguns obstáculos como o desinteresse pela MPB que difere 
bastante do estilo musical da moda no caso dos mais jovens; e uma 
certa resistência à mudança, em outras palavras, resistência a adotar 
novos hábitos de consumo e um comportamento mais sustentável, no 
caso dos adultos.

Os diversos atores sociais do campo educativo, com erros e acertos, 
têm se empenhado em lançar iniciativas para transformar este som-
brio cenário de degradação contínua do meio ambiente. Tais inicia-
tivas, enquanto práticas educativas demandam ponderações sobre 
as práticas sociais existentes e sobretudo a compreensão da relação 
ser humano - ambiente. O que os pesquisadores da EA percebem é a 
necessidade de um processo educativo articulado e compromissado 
com a sustentabilidade e a participação social, aberto ao diálogo e a 
transdisciplinaridade (Jacobi 2005 p.246). 

A educação ambiental inicialmente restrita às questões como biodi-
versidade e sistemas vivos, depois da década de 1970 ganha outra 
dimensão e passa a promover a construção de valores, ética, cultura, 
qualidade de vida e atitudes em relação ao meio ambiente e às outras 
formas de vida, exigindo um processo de aprendizagem permanente 
para superar o analfabetismo ecológico. A professora Tristão (2005 p. 
260) analisa a Educação Ambiental em três dimensões: ética (solidarie-
dade), política (participação) e estética (reencantamento). Ela reconhe-
ce que através da arte, a dimensão estética pode ser um mecanismo 
de contágio através de sentimentos e emoções vividos em comum.
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Diante do quadro atual, as diversas áreas do conhecimento e das artes 
precisam contribuir para consolidar a chamada “Ecologia Profunda”, 
em outros termos, precisam promover a conexão com a natureza, com 
os outros e consigo mesmo, extrapolando a ideia da “Ecologia Rasa” 
que vê a natureza apenas como mera provedora dos recursos para 
satisfazer as necessidades humanas (NÆSS apud França, 2011, p.31). 
Acredito através dos diversos artigos e autores pesquisados que temos 
a música como grande aliada. 

Muito mais que um recurso para o ordenamento social, a música pode 
ser um agente de mudança psicocultural (DeNora, 2004 p.162). Afinal 
a música já é um instrumento de educação ambiental, entretanto ain-
da não sabemos a dimensão dos resultados do uso desse instrumento 
para estimular a ecocidadania. De modo que esta investigação é ape-
nas o primeiro (com)passo, um convite para começarmos a cantar jun-
tos a mais linda canção: a VIDA.
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As travessias do educar para a alegria: 
arte/educação e ecologia humana no chão da escola

Rosana Gonçalves
Resumo

O texto apresenta alguns elementos de uma investigação acadêmica 
realizada em Brasília (UnB, 2012-2016), que articulou a expressão cria-
tiva à uma estética compartilhada, em que o sujeito se autoriza a mos-
trar sua singularidade, compreendendo a arte como expressão que 
pode ser vivida na vida cotidiana. O desafio foi construir pontes entre 
as relações humanas e o conhecimento em arte, bem como, a partir 
da ecoformação artística promover no ambiente escolar a perspectiva 
contemporânea das aprendizagens no/com o coletivo. A experiência 
articulou conhecimentos científicos e tradicionais, favorecendo a pes-
quisa ecoformativa no âmbito da Ecologia humana, da Complexidade 
e da Transdisciplinaridade. 

O processo de unir e distinguir oportunizou pensar materialidades 
simbólicas e seus estados de configuração na matéria. Os materiais 
expressivos disponíveis no ambiente escolar possibilitaram uma rela-
ção orgânica e rica em possibilidades expressivas, ampliando não só 
as habilidades técnicas, sobretudo, aprofundando as relações com o 
cotidiano na produção coletiva de conhecimento, resultando na ale-
gria como principal categoria. As ações de intervenção no território da 
escola, de forma estética, poética e ecológica, ressignificaram a relação 
das crianças e das professoras com o ambiente escolar. A experiência 
estética e a afetividade facilitaram a mobilização dos participantes da 
pesquisa na identificação dos problemas da sua comunidade a partir 
de uma observação atenta sobre os ambientes natural/construído da 
escola, de relações interpessoais harmônicas e da adoção de uma ati-
tude responsável para com o seu território.

Keywords: Arte Educação, Expressão Criativa, Ecoformação Artística, 
Ambiente Escolar.

Abstract

The text introduces some elements of an academic research carried 
out in Brasília (UnB, 2012-2016), which articulated creative expression 
to a shared aesthetics, in which the subject is allowed to show their uni-
queness, understanding art as an expression that can be experienced 
in everyday life. The challenge was to build bridges between human 
relations and knowledge in art, and, based on artistic eco-education, 
to foster in the school environment the contemporary perspective of 
learning in/with the collective. The experience articulated scientific 
and traditional knowledge, favoring eco-educational research in the 
context of human ecology, complexity, and transdisciplinarity. 

The process of uniting and differentiating provided an opportunity to 
think about symbolic materialities and their states of configuration in 
matter. The expressive materials available in the school environment 
enabled an organic relationship rich in expressive possibilities, expan-
ding not only the technical skills, but above all, deepening the rela-
tionship with everyday life in the collective production of knowledge, 
resulting in joy as the main category. The actions of intervention in 
the school territory, in an aesthetic, poetic, and ecological way, have 
re-signified the relationship of children and teachers with the school 
environment. 

The aesthetic experience and affection facilitated the mobilization of 
the research participants in identifying the problems of their commu-
nity based on a careful observation of the natural/built environment of 
the school, harmonious interpersonal relationships, and the adoption 
of a responsible attitude towards their territory.

Keywords: Art Education, Creative Expression, Artistic Eco-training, 
School Environment.
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Para atravessar, há que se caminhar

Em 2020, em tempos da pandemia Covid-19, o ser humano viveu mo-
mentos de incertezas, medo, suspensão da rotina e isolamento social, 
afetando a forma de respirar e expressar afeto por meio de abraços. 
O sorriso foi abafado com o uso constante de máscaras e nos restou 
olhar nos olhos uns dos outros, como uma das expressões da nossa 
humanidade. Um lugar para ir somente para dentro de si! O tempo de 
viver o presente é chegado e nos desafia a transitar por outros imagi-
nários. Para atravessar, há que se caminhar e no caminho encontrar 
novas possibilidades, vivendo o agora.

Nesses dias, nos quais também me encontrei isolada, cumprindo os 
rituais criados na tentativa da contenção da pandemia, volto a escre-
ver sobre a alegria na Educação. Eu olho para trás e retorno à última 
pesquisa que realizei. Trata-se dos “AnElos ECOPEDAGÓGICOS ENTRE A 
COMPLEXIDADE E A CARTA DA TERRA: invenções criativas no cotidiano 
escolar” (2012-2016), que foi desenvolvida com professoras e crianças, 
na faixa etária de 04 a 12 anos, em uma escola pública de ensino fun-
damental pública situada em Brasília – Distrito Federal, Brasil.

No âmbito da pesquisa, a formação humana é compreendida como 
prática social intersubjetiva e a prática pedagógica desenrola-se em 
um campo de interações entre sujeitos, ambientes, interesses contra-
ditórios e seus contextos histórico-sociais. Nessa experiência coletiva, 
nós trabalhamos com a atualização do conhecimento, encontrando 
na autoformação (si mesmo), na heteroformação (com o outro) e na 
ecoformação (com o ambiente) o processo tripolar de formação que 
aprendemos com Pineau (1992). 

Por se tratar de um processo permanente, dialético e multiforme, essa 
tripolaridade confere-nos mais sentido e direção por convocar um elo 
mais orgânico e poético na Educação. Os percursos, em Arte/Educa-
ção, nos colocam uma multiplicidade de caminhos, olhares e experi-
ências, envolvendo o ensino das artes visuais em diversos ambientes 
educativos e de investigação. Deste modo, as teorias e as metodolo-

gias podem ser constantemente revisitadas, articulando o cotidiano 
dos sujeitos aos processos formais de ensinar/aprender arte. A ação 
educativa passa a ser um lugar de troca entre os sujeitos das aprendi-
zagens, instituindo a produção coletiva de conhecimento, assumindo 
a Ecoformação como caminho.

AnElos constituiu um caminho, no qual transitaram os princípios da 
Carta da Terra e do Método da complexidade para a construção de um 
processo educativo e a produção coletiva de conhecimento sobre a for-
mação humana, implicando a linguagem poética e a Ecologia Humana 
como fundamentos instauradores de sentido. Na Língua Portuguesa, 
“Anelo” apresenta “desejo intenso” como um dos seus significados. 
Desse querer contribuir com a formação humana nasceu a pesquisa, 
que tratava de anelar as interações entre as bases físicas, biológicas e 
socioculturais propostas por Morin, de modo a realizar vivências edu-
cativas estruturadas pela inter-relação entre a Linguagem Poética e a 
Ecologia Humana. Essa relação nos indica um constante diálogo entre 
uma atitude criativa e ética, a partir da valorização das experiências 
cotidianas na escola e do pensamento complexo como eixo estrutu-
rante para pensar a religação de saberes e reconstrução de sentidos 
na Educação. AnElos continua a ser o desejo de ruptura com processos 
validados unicamente pela razão instrumental. Portanto, essa ruptura 
exige uma postura epistemológica que nos ajude a religar saberes e 
promover estratégias formativas plurais, abrindo caminhos para a ale-
gria de aprender. 

Ao pensar que estamos há um ano imersos em uma triste realidade, 
temos que pensar a vida para além da biologia. É preciso pensar na 
vida concreta e que se torna “a vida biográfica” desta vida que estamos 
vivendo aqui e agora. E por que falar em alegria, nestes dias de luto 
e dor? Lembro-me de Ortega y Gasset (1883-1955): “enquanto o tigre 
não pode destigrar-se, o homem, sim, pode desumanizar-se: alterar-
-se, viver de forma desanimada”. É em contraposição ao desânimo e à 
desumanização que trago o presente relato de experiência, pois a vida 
nos pede movimento, travessias, ir-sendo e se ater ao presente que ela 
nos oferece.
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Abrir caminhos para a alegria no território da escola

Adentrar um território chamado escola é adentrar um percurso de 
descobertas, desafios, dar-se a conhecer, o que só é possível com 
abertura ao desconhecido e ao mistério da alteridade. Assim, as es-
tratégias formativas plurais, inicialmente organizadas por mim, foram 
desenvolvidas com a ativa participação das Professoras e das crianças. 
Legitimar o outro, os seus saberes, os desejos e a criatividade abre ca-
minhos para instaurar um processo formativo cujo elo é a alegria. Um 
caminhar de reciprocidade entre coração e mente, propondo unidade 
enquanto atitude e presença, em uma atitude de encontro<>relação 
com o mundo e que ainda se configura como um mundo a conhecer, 
um mundo complexo que comporta uma riqueza infinita de aprendi-
zados. Assim, vamos nos encorajando para “prosseguir na aventura do 
conhecimento que é diálogo com o universo”. 

A abertura ao diálogo como estratégia para adentrar no “mundo con-
creto e real dos fenômenos”, ao “visível complexo” que fora dissolvido 
(Morin, 1998, p. 190, 191). A inspiração no Método da Complexidade 
trouxe a orientação, como bússola, e o percurso se fez ao utilizar as in-
formações surgidas no cotidiano escolar para a criação das estratégias, 
enfrentando as incertezas com o que dispomos de certeza, à época. A 
complexidade nos ajuda a compreender que os conceitos não são fe-
chados e é preciso articulá-los à prática cotidiana. E, como nos orienta 
Morin (1998, p. 192), devemos “compreender a multidimensionalida-
de, para pensarmos na singularidade com a localidade, com a tempo-
ralidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras”. 

Com o resultado da observação do cotidiano escolar sendo convertido 
nas estratégias e considerando o diálogo aberto para poder fazer o 
que Morin chama de ciência com consciência, conseguimos distinguir 
estratégia de método. As atividades foram organizadas em três ma-
croestratégias, considerando a articulação das esferas física > biológi-
ca > antropossociológica propostas no Método I (Morin, 1997, p. 14). 
A esfera física teve o planetário como estratégia para que as crianças 
e professoras pudessem dialogar sobre as interações entre o Planeta 
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Terra e o Universo. A esfera biológica teve o cultivo ecológico, plantio 
de hortas e de árvores, a relação com as sementes, um espaço de ob-
servação dos ciclos da vida. A esfera cultural foi uma estratégia para 
potencializar as reflexões sobre a vida, a ideia de cultivar a natureza e 
outras formas de intervenção humana no ambiente. A definição dos 
princípios do Método da Complexidade que fundamentaram as ma-
croestratégias, as atividades realizadas e as áreas de conhecimento em 
Arte foram articuladas à Carta da Terra. 

A convivência com artistas e agentes culturais, que proporcionaram 
o acesso às diferentes áreas de conhecimento em Arte, foi outra es-
tratégia incorporada à formação. Assim, essa convivência proporcio-
nou a conexão de “alunos e educadores através de redes de interação 
e relacionamento que desenvolvam conhecimento compartilhado” 
(Gadotti, 2010, p. 95). Essa foi a trilha para experimentar estratégias 
metodológicas baseadas nos pressupostos da transversalidade, da 
transdisciplinaridade que compuseram as estratégias ecoformativas, 
na perspectiva da ecopedagogia. 

A Ecopedagogia instaura o espaço de aprendizagem em um sentido 
amplo e significativo, envolvendo o ato educativo em sua integralida-
de. Faz acontecer a ciranda nossa de cada dia: o cotidiano e a existên-
cia como essências da formação humana. Necessitamos desse espaço 
para que a convivência cotidiano-escola seja um constante diálogo 
entre passado e presente. Necessitamos criar espaços para promover 
a aprendizagem de “envolver-nos no processo de compreensão, apro-
priação e expressão do mundo” e promover práticas educativas que 
“tornem possível o desenvolvimento de nossas próprias capacidades” 
(Gutiérrez; Prado, 2002, p. 94). Neste texto, de maneira resumida, apre-
sento algumas estratégias desenvolvidas e que foram caracterizadas 
pelas crianças como articuladoras da alegria.

Ecoauditoria: caminhando com sentido

Durante a Ecoformação-pesquisa, uma estratégia concreta de ação co-
letiva foi a realização de uma “ecoauditoria” (Gadotti, 2010, p. 102) para 

descobrir as situações, dentro do ecossistema escola, nas quais esta-
mos sendo sustentáveis e/ou insustentáveis. Por exemplo, precisamos 
observar as questões que afetam as relações interpessoais; fazer o le-
vantamento dos problemas no espaço físico; encontrar soluções para 
os problemas; identificar os problemas que a escola não pode resolver 
sozinha.

Com base no percurso realizado, a ecoauditoria é uma leitura do am-
biente de modo a observar atentamente como cuidar, resgatar e pre-
servar nossos ambientes, para termos uma relação mais saudável e am-
pla, ou seja, a compreensão das relações como nos coloca a Ecologia 
Humana. Para os participantes da Ecoformação-pesquisa, a experiên-
cia foi muito interessante, foi um novo olhar sobre os ambientes onde 
estamos inseridos todos os dias. Pensar o espaço educador com um 
olhar crítico, observando o que é sustentável e insustentável para um 
ambiente ecopedagógico seguro e estimulador. Em nosso cotidiano 
escolar, estamos muito preocupados com a parte pedagógica voltada 
para a assimilação dos conteúdos e o desenvolvimento das habilida-
des trabalhadas e não nos damos conta de como anda o nosso espaço 
físico, a estrutura destinada às aprendizagens mútuas.  

A ecoauditoria configurou uma ação transdisciplinar para a educação 
ambiental, que articulou conhecimento desde o chão da escola até as 
questões socioambientais. O roteiro da ecoauditoria foi construído co-
letivamente, considerando o caminhar com sentido, conforme Gadotti 
(2010, p. 78) propõe “impregnar de sentido as práticas da vida cotidia-
na e compreender o sem sentido de muitas outras práticas que aberta 
ou solapadamente tratam de impor-se e sobrepor-se a nossas vidas 
cotidianamente”. 

A ecoauditoria consolidou-se como ação que articula a relação huma-
na com o ambiente onde os princípios da responsabilidade, da autono-
mia e do cuidado foram cultivados pelas crianças. Trabalhamos vários 
dias, caminhando e observando atentamente cada espaço da escola. 
Nada escapava aos olhares das crianças. Na figura abaixo, observamos 
algumas ações desenvolvidas a partir da ecoauditoria. 
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As crianças fizeram o levantamento das superfícies encontrando ra-
chaduras, desgastes na pintura, pequenos seres habitando os buracos 
nas paredes e nos ângulos da estrutura física da escola.

E foi assim que o olhar distinto e intencional para com a escola propor-
cionou diálogos sobre uma árvore imensa e seca, bem ao lado do pré-
dio. A preocupação era que, se ela caísse, colocaria todos em perigo. 
Ao passar pelo local com todas as turmas, ficamos bem em frente ao 
Guapuruvu, árvore que morreu já adulta na escola, ganhou destaque 
e histórico em nossa ecoauditoria.  

Ecoauditoria. Acervo do coletivo. Brasília, outono de 2014.

O Guapuruvu fora plantado por Valdeir Pereira da Silva, um ex-aluno 
que cursou todo o ensino fundamental na Escola Classe Granja do Tor-
to. 

Em conversações com Valdeir, ele nos contou que Guapuruvu signifi-
ca “Canoa que sai do chão” em Tupi-guarani. Ele nos disse ainda que 
plantou um Guapuruvu, no lado norte da Escola, junto com Ipês e ou-
tras árvores. Com o passar do tempo, Valdeir foi procurado por uma 
vizinha, professora na Escola Classe do Torto, que lhe falou que o Gua-
puruvu morreu e deveria ser cortado. Ao compreender a gravidade 
da situação, pois a árvore estava morta e poderia cair sobre a escola, 
colocando as crianças em perigo, Valdeir afirmou “sou plantador de ár-
vores, mas essa situação me trouxe a compreensão de um fim de ciclo. 
Portanto, concordei plenamente com a derrubada do Guapuruvu”.

O fim do ciclo foi bem compreendido por todos. Muitas lembranças 
habitaram o imaginário dos participantes da pesquisa. As crianças uti-
lizavam suas sementes duras e brilhantes para brincar e fazer colagens 
diversas. As flores que cobriam o chão da escola transformavam-se 
em presentes para as mães, graciosamente ofertados pelas crianças. 
A sombra proporcionava espaço para brincadeiras e se convertia em 
espaço educativo ao ar livre. E foi assim que surgiu a sugestão de es-
crevermos a história dessa árvore que, apesar de estar sem vida, ainda 
nos impressionava por seu tronco elegante e que fazia parte da histó-
ria de nossa escola. 

Para as professoras, a história do Guapuruvu continuará e reunirá ou-
tras histórias preservadas pela memória como meadas coloridas a se 
desenrolar e bordar com o curso da vida. O dia do corte da árvore foi 
um episódio marcante, que participou dessas meadas incluindo a 
morte, porque estávamos no meio de um encontro, refletindo sobre as 
estações do ano e a influência delas no processo da formação humana, 
quando os bombeiros chegaram à escola e pediram a evacuação até 
o meio dia. Foi um corre-corre, tivemos que deixar de lado o plane-
jamento que o pesquisador coletivo havia feito, pois estávamos nos 
aproximando do dia em que faríamos a despedida e as homenagens 
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ao Guapuruvu. Tivemos que colocar um outro plano no lugar, assim, al-
gumas turmas puderam ir nesse dia mesmo, nos poucos minutos que 
nos restavam. As crianças já vinham conversando com as professoras 
sobre a eminência do corte, mas ninguém suspeitava quando seria. 
Nós tínhamos um intervalo de tempo até o corte, então fizemos uma 
homenagem com duas turmas. Foram abraços simbólicos e manifesta-
ção de gratidão a partir das experiências de cada criança com a árvore.

A despedida. Fonte: Acervo coletivo. Brasília, outono de 2014.

Ao observar o movimento de despedida em torno do tronco do Gua-
puruvu, nós puxamos em nossas lembranças o quanto esta árvore era 
presente com a sua sombra, sua beleza, pelos pássaros que abrigava, 
pelas flores e sementes deixadas. Com a morte novas ideias surgem. Acervo do coletivo. Brasília, outono de 2014.

O abraço simbólico foi um carinho, um aconchego na alma, uma forma 
de agradecimento por tudo, um aprendizado, pois se aprende pelos 
nossos gestos e ações, não somente pela fala, pelo discurso. 

Celebra-se a vida ao aceitar o renascimento que a morte comporta! 
Essa foi a mensagem mais preciosa que a árvore cultivou em nós, plan-
tando a alegria da gratidão.

Nós tivemos um tempo para manifestar gratidão e as crianças conta-
ram as atuais pesquisas sobre o Guapuruvu; o que aprenderam sobre 
a árvore, assim, segundo elas, a despedida lhes traziam ideias. A prin-
cipal ideia era plantar outro Guapuruvu. Mas havia algumas crianças 
que, com base nas pesquisas, considerando o porte e as orientações, 
manifestaram que o quintal da escola não era adequado para uma ár-
vore com aquele porte. O melhor seria plantar outro tipo de árvore. 
Como, por exemplo, o Ipê. A sugestão de plantio de Ipê nos levou a 
pensar na criação de um bosque dos Ipês, trazendo todas as suas cores 
para a escola. 
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Assim, nutrindo o imaginário das crianças, a árvore morta nos inspira 
a ação. A partir das memórias e histórias das crianças e professoras, 
durante o abraço simbólico, novas estratégias tiveram que nascer. 

A imagem “com a morte novas ideias surgem” mostra o painel que foi 
criado a partir das informações coletadas por alunos e imagens ob-
tidas com a pesquisa na internet. Foi uma estratégia de interações 
sensíveis para o retorno, ação de pensar coletivamente o Memorial do 
Guapuruvu. 

O painel foi colocado na entrada da escola e todos poderiam contri-
buir. As professoras incentivaram as crianças, que iam aos poucos de-
positando suas ideias. Outras estratégias surgiam e eram promovidas 
pelas professoras em tempos diferenciados. Houve caminhadas e brin-
cadeiras para uma nova aproximação das crianças ao ambiente. 

Durante todo o processo de construção coletiva do Memorial do Gua-
puruvu, as histórias iam e vinham, considerando as relações envolvi-
das, trazendo os complexos eventos em torno da árvore, uma vez que 
são múltiplos fios a tecer as histórias das pessoas e do espaço<>tempo, 
desde o plantio à morte. Se relativizarmos o processo formativo do hu-
mano nesse contexto, podemos retirar daí algumas aprendizagens. 
Cada um que olha para si mesmo e é capaz de se reconhecer no pro-
cesso, interage e depreende e/ou escapa e foge, encontrando brechas 
para sua aprendizagem.

A poda da árvore morta foi algo que movimentou toda a escola em 
torno da memória e da valorização do conhecimento comum produzi-
do no cotidiano. Há que se evidenciar o papel da experiência estética, 
agregando os aspectos sensitivos e emocionais inscrevendo-se no “ca-
minho da sabedoria pessoal” (Bosch, 2006, p. 75), encontrando-se com 
um saber produzido no/com coletivo. Também, a noção de linguagem 
poética, favorecendo a reunião e a atualização de múltiplas dimen-
sões. Assim, uma ecoformação se torna uma ligação entre o objeto e o 
sujeito, realizando a união e a distinção das coisas. 

Com as crianças, percebemos essas repercussões por meio das ativida-
des. A maioria das falas que foram sistematizadas pelas professoras rei-
teram o sabor desse mesmo gesto. Após as reflexões com as crianças, 
as professoras relataram que os alunos se sensibilizaram muito com a 
retirada do Guapuruvu e no momento do adeus alguns choraram, pois 
eles se lembraram que, quando estudavam na educação infantil, eles 
tomavam banho de mangueira, brincavam na sombra, faziam pique-
niques, levavam as flores que caíam no chão para as mães, faziam arte 
com as sementes. Essas memórias colocam-nos o imperativo do viver 
poeticamente como um percurso para ensementar a criatividade e a 
alegria.

Quando trabalhamos os lugares de memória, “que são aqueles locais 
guardados na lembrança das pessoas e que possuem significado para 
a vida coletiva dentro e fora dos grupos, acrescentamos elementos im-
portantes ao processo educativo como o sentimento do pertencimen-
to e a formação da identidade” (Yung e Silva , 2017, p. 2723). Ao propor 
a descoberta de lugares de memória, a investigação e o cuidado são 
passaportes ao conhecimento da memória social e vias de renovação 
das práticas necessárias ao seu desenvolvimento, oportunizando a 
construção dos espaços de sentido A percepção foi de que as crianças 
envolveram-se com o processo de morte e transformação do Guapu-
ruvu. Elas aprenderam a se conhecerem melhor em relação a ele e a 
compreender, de forma orgânica, a mudança de um ser do ambiente 
com amor, respeito e gratidão. 

A ação de transformar a madeira em um espaço educativo ao ar livre, 
intervindo no ambiente de forma estética e ecológica, ressignificou a 
relação das crianças e das professoras com o ambiente escolar. A ex-
periência estética e a afetividade facilitaram a mobilização dos partici-
pantes da pesquisa na identificação dos problemas da sua comunida-
de a partir de uma observação atenta do ambiente natural/construído 
da escola, das relações interpessoais harmônicas e da adoção de uma 
atitude responsável para com o seu território. 

O processo desenvolvido articulou a expressão criativa à uma estética 
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compartilhada, em que o sujeito se autoriza a mostrar sua singulari-
dade, a dimensão criativa que fortaleça a formação humana, pois esta 
habita entre o sujeito e suas camadas mais profundas de expressão, 
compreendendo a arte como processo que pode ser vivido na vida 
cotidiana. 

A experiência articulou conhecimentos científicos e tradicionais, fa-
vorecendo a pesquisa ecoformativa no âmbito da complexidade e da 
transdisciplinaridade. O desafio foi pensar a escola, o professor, os es-
tudantes e o conhecimento em arte, bem como, a partir da ecoforma-
ção artística, instituir, no ambiente escolar, a perspectiva contemporâ-
nea das aprendizagens no/com o coletivo. 

A educação patrimonial envolve percursos por meio da “história da 
arte para que estudantes compreendam a relação da produção artísti-
ca com conhecimentos históricos, sociais, antropológicos, ecológicos 
e geográficos” (Barbosa, 2009). 

Assim, a subjetividade ao desaguar desejos singulares, se religa à obje-
tivação ao identificar problemas, propor e encontrar soluções, promo-
vendo a intersubjetividade ao experimentar, coletivamente, a colabo-
ração nas invenções criativas no cotidiano escolar. Para Morin (2006), 
replicando Montaigne, “cada ser humano carrega em si toda condição 
humana”, e toda educação faz a subjetividade do indivíduo se relacio-
nar dialogicamente com seu contexto sociocultural.

Catação de lixo: a alegria surge quando menos esperamos

“Eu gostei de cuidar da natureza” expressou Micaelly Bezerra dos San-
tos (2º AnoA/2014), quando finalizou a ação de catar lixo na escola, du-
rante a realização da Semana de Educação para a Vida - Lei Nº 11.988, 
de 27 de julho de 2009 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2009, p. 05). 

E, conforme o Art. 40, As matérias, durante a Semana de Educação para 
a Vida, poderão ser ministradas sob a forma de seminários, palestras, 
exposições-visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma 
não convencional.

Em respeito à Lei e às tradições cultivadas na Escola, nós organizamos 
um conjunto de ações integradas ao currículo. Neste tomo serão apre-
sentadas: “a catação do lixo e a escrita da Carta de Cuidados com a 
Escola”. 

O primeiro dia da Semana de Educação para a Vida aconteceu no en-
torno da escola e cada professora, com sua turma, realizou uma cami-
nhada, catando todo tipo de lixo descartado. Nesse momento, houve 
a reflexão com as crianças: o quanto a atitude de sujar o ambiente é 
insustentável e quais os valores envolvidos quando mantemos nosso 
ambiente saudável. A caminhada variou entre 15 e 30 minutos. Cada 
professora decidiu, no seu planejamento, o melhor horário e tempo 
para realizar a atividade e assim se evitou qualquer transtorno relacio-
nado ao cumprimento dos demais conteúdos/ações do dia.

Tomada de consciência. Acervo do coletivo. Brasília, outono de 2014.
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Para organizar os espaços, nós desenhamos um mapa distribuindo 
imaginariamente a pequena região onde cada turma poderia fazer a 
catação, pois havia a observação de que se o turno da manhã conse-
guisse fazer toda a limpeza, não sobraria trabalho para o turno da tar-
de. O marco central é o teto de estrela da escola e os pontos em preto 
são as referências para demarcar as áreas, denominando cada área em 
azul com o nome de cada professora “A dinâmica que eu mais gostei 
foi a limpeza da escola. 

“Eu aprendi que na limpeza da escola a gente cuida do nosso ambiente e 
da nossa escola, que ficou linda, limpa e mais organizada”, disse a aluna 
Mayanna (3º Ano A). Para o aluno Roger (2º ano A), “foi muito bom fazer 
a limpeza na escola. Eu gostei de tudo que a gente fez. Gostei de pegar 
papel e de fazer o trabalho de um gari e de cuidar da natureza”. “Limpar a 
escola é fazer bem para o meio ambiente”, complementou Daniela Lima 
(2º Ano B). Assim ficou “melhor para brincar” na opinião do aluno Henzo 
(2º Ano A). “Eu senti emoção, alegria, quando eu estava catando o lixo. Foi 
muito legal!”. São as palavras que o aluno Pablo (2º Ano B) nos deixa 
para refinar, ainda mais, os sentidos atribuídos pelas crianças à ativi-
dade. 

A sabedoria das crianças tece a introdução da catação do lixo. Nas pa-
lavras das crianças encontramos a alteridade quando nos colocamos 
no lugar do gari e gostamos de fazer o trabalho dele. Essa é uma fala 
que nos remete ao reconhecimento da dignidade e integridade ecoló-
gica que esse trabalho possui. E esse reconhecimento conecta-se com 
algo maior que é cuidar da natureza, um cuidado que nos leva à emo-
ção e à alegria. No trabalho das crianças que segue com as imagens, 
percebo outra forma de expressar o que já foi dito. 

As crianças se prepararam para a atividade, cuidando umas das outras. 
Não tínhamos luvas para todas, então elas pensaram nas sacolas para 
proteger as mãos. 

Após a catação houve a reflexão e cada professora acompanhou sua 
turma, refletindo e aprendendo junto. 

Para as crianças, de modo geral, cuidar da escola teve o mesmo senti-
do de cuidar da natureza. Para Bertrand (2013, p. 80), cuidar da natu-
reza parece um caminho para reconstruir nossos princípios políticos. 
A partir da questão “cuidar da natureza?”, o autor analisa os aspectos 
envolvidos na noção de cuidado a partir do naturalismo ocidental, em 
que perpassam: consciência da necessidade de cuidar, sermos capazes 
de cuidar dos outros seres vivos e reorganizar nossos espaços públi-
cos. Esses aspectos também estão envolvidos nos princípios da Carta 
da Terra e considero que catar o lixo na escola foi um momento de ava-
liação da nossa compreensão desses princípios, pois “a Carta da Terra 
é, ao mesmo tempo, um processo, um movimento e um documento. 
Ela é portadora do sentido de uma nova civilização, uma civilização da 
simplicidade, da autoridade voluntária e da cordialidade com a natu-
reza” (Gadotti, 2010, p. 57,58). 

Na simplicidade cotidiana de caminhar, observar e agir, penso ainda 
que, nos enunciados das crianças, surge a responsabilidade como um 
elo entre a formação estética e ética que esta atividade de catação de 
lixo nos oportunizou. O ato de cuidar, preservar e deixar bonito são 
coisas que as crianças vão levar para a vida. 

A conscientização por um planeta mais limpo, sem poluição, sem de-
gradação, indicando que do meu pequeno mundo posso atingir o Pla-
neta. Ainda, o deixar bonito e o cuidar como coisas que as crianças vão 
levar por toda a vida sinalizam algo que pode ser enraizado na forma-
ção humana e que pode promover a transformação na ação. Quando 
compreendemos a ética da responsabilidade que temos com a vida 
“isso, torna-se um dever, desde que seja uma vontade que assuma essa 
exigência e trate de realizá-la” (Jonas, 2006, p. 149). 
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Foi uma caminhada de respeito, responsabilidade, uma atividade de 
ensinar/aprender a pensar.

A imagem foi tirada durante a catação do lixo com a turma do 5º Ano 
A, que, conforme as reflexões posteriores, nos trouxe o outro lado da 
imagem, pois a reflexão das aprendizagens do dia, com a turma, consi-
derou que a tomada de consciência das próprias crianças sobre quem 
suja o ambiente é delas mesmas foi o aspecto mais significativo. As 
estratégias, com base na ecopedagogia, promovem a reeducação do 
olhar das pessoas, desenvolvendo novas atitudes e ampliando a capa-
cidade de observar. 

A reeducação do olhar nos insere em uma relação de maior intimidade 
com o objeto do conhecimento, nos sensibiliza e pode contribuir, de 
forma ética e estética, “para intervir no mundo no sentido de reeducar 
o habitante do planeta e reverter a cultura do descartável” (Gadotti, 
2010, p. 77).

Preparar, catar, alegrar e refletir. Acervo cole-
tivo. Brasília, outono de 2014.

A imagem é muito simbólica, 
incorporando o lado sombra 
do humano que se conec-
ta com o descuido. Ao jogar 
lixo no chão, nós assumimos 
o descuido como prática. 

O descuido consigo mes-
mo e com o ambiente refle-
te nosso lado sombra que 
também compõe nossa 
humanidade. Na educação 
ambiental, podemos propor 
estratégias que permitam 
um aprendizado para sair do 
comportamento que reforça 
o descuido para atitudes de 
cuidado. 

As professoras refletiram com as crianças que não jogar lixo no am-
biente não se trata apenas de obedecer às ordens dos adultos, mas 
que é uma atitude de cuidado e de cidadania, de compromisso con-
sigo mesmo e com os outros e que perpassa o respeito e o afeto para 
com a escola. 

Até as crianças de 04 anos foram unânimes ao dizer que “o lixo deveria 
ser jogado na lixeira”. No dia da realização da ação, as crianças logo 
se lembraram da historinha que lhes fora contada, pela professora da 
turma, sobre o rio que estava morrendo porque as pessoas jogavam o 
lixo na rua. Depois da contação da história e da conversa, a professora 
e as crianças fizeram a caminhada da coleta de lixo. As crianças ficaram 
impressionados com a quantidade de lixo em um espaço tão pequeno 
e ficaram felizes por conseguir recolher o lixo.  

A felicidade aqui apresentada, referenciada pelas crianças e a profes-
sora, tem a ver com a responsabilidade e o cuidado. Se cada um faz 
sua parte, todos podem conviver em uma escola mais saudável. Nas 
aprendizagens apresentadas pelas crianças, encontrei a beleza de se 
relacionar biologicamente, afetivamente, cuidadosamente, com res-
ponsabilidade e com alegria, traduzindo-se na importância do papel 
da natureza na auto-hetero-ecoformação. 

A catação do lixo é uma atividade de simplicidade, de estar no ambien-
te e se relacionar com ele, compreendendo que a relação de cuidado é 
consigo mesmo. Ao catar o lixo, podemos refletir com as crianças que 
não existe trabalho inferior e superior, desde que não se ultrapasse os 
limites éticos, pois não podemos aceitar em tempo algum a escravidão 
ou outros tipos de exploração humana e dos outros animais. Aprendi 
com Ajahn Santikaro   que “Limpar banheiros é tão necessário quan-
to estudar as escrituras e meditar, sendo, por isso, uma prática impor-
tante e válida” e também que “a limpeza externa ajuda a cultivar uma 
mente limpa e despoluída”. Em um momento de conversação livre, as 
professoras se perguntaram “como uma atividade tão simples e sem 
custo nenhum, que nós mesmas podemos fazer, é tão educativa?”. 



Em cada edição da Semana de Educação para a Vida, as professoras 
comentaram que ficam como “loucas, procurando alguém para uma 
oficina ou palestra. Agora percebemos que podemos criar e fazer com 
nossos próprios recursos”. Foi na catação de lixo que as crianças de-
monstraram mais “alegria e emoção”, limpando a escola do que brin-
cando em outras atividades. Um aprendizado entrelaçando o conhe-
cer <> meditar <> sentir alegria no viver a experiência.

Carta de cuidados com a Escola: sobre cuidar e ser cuidado

A Carta de Cuidados com a Escola foi conectada aos compromissos e 
reflexões sobre as experiências com a Carta da Terra vividas na Sema-
na de Educação para a Vida. O processo de escrita foi a produção de 
textos coletivos acompanhada de desenhos e pinturas, resultando em 
07 Cartas de Cuidado com a Escola e um Manifesto do Bem. Para as 
crianças, essa é a expressão em que aprendemos juntos.

Carta 2 Cuidando e aprendendo. Fonte: Desenhos e texto das crianças do 5º Ano B. Brasília, outono 
de 2014.

O conjunto das “Cartas de Cuidado com a Escola” reúne textos e ima-
gens, portando a compreensão das crianças sobre os princípios da Car-
ta da Terra e quais deles foram enraizados. Para as crianças, escrever as 
cartas coletivamente significou a alegria de retornar ao ambiente de 
aprendizagens, por meio da ação, uma forma de se comprometer com 
a vida, com o ambiente escolar, com o outro e consigo mesmo, ou seja, 
evidenciando a tripolaridade apresentada pela Ecoformação. 



A atividade de refletir sobre a Carta da Terra, tendo-a como referência 
no cotidiano escolar, possibilitou às crianças uma compreensão refina-
da e conectada aos seus desejos e aptidões para a ação. As crianças do 
5º Ano A, refletiram que:

Após observamos, nós notamos que nossa escola necessita de melho-
rias. Por isso prometemos cuidar mais dela. Porque quem vive em um 
lugar harmonioso fica mais feliz. Sabemos que também somos respon-
sáveis por esses estragos e vamos mudar nossas atitudes. 

Deste modo, em cada escrita dos compromissos, as crianças reforça-
ram a necessidade de melhorar a relação com a água, os animais, as 
pessoas e os espaços. Melhorar a relação envolvendo não só ações, 
mas também o cuidado com as palavras e os exemplos. Por meio da 
estratégia da escrita dos compromissos foi possível depreender a con-
tribuição para a formação humana com base na Linguagem Poética, 
na Ecologia Humana, no pensamento complexo e nos princípios da 
Carta da Terra. 

A escrita dos compromissos levou à reflexão que tudo está em rela-
ção, assim, as crianças conseguiram situar o sentido dessa palavra nas 
aprendizagens cotidianas, compreendendo que aprendemos com as 
todas as situações e contingências. 

Aprendizado forjado pela Ecoformação que comporta a gênese de 
operações, de produção, criando formas de síntese, definindo formas, 
o senso de matéria-prima separado ou disforme, sem forma e até mes-
mo deformado. 

É um novo conhecimento biocognitivo. Como tem nos ensinado Pine-
au, a Ecoformação não surge do nada, é um encontro sensível abran-
gendo imersão ambiental, movimentos do corpo, as sensações de 
corações e consciências sensíveis ao toque. Auto-EcoFormação de um 
eco-conhecimento que está no trabalho. Ainda, como nos ensinou Mo-
rin (1999, p. 63-64), “a eco-organização é escola da auto-organização... 
Nossa singularidade extrema está ligada à marca de acontecimentos 
exteriores tornados nossos acontecimentos”.

É o imaginário atuando e retroalimentando realidades possíveis, pois, 
em diálogo com Edgar Morin (1998), é pelo imaginário que retorna-
mos às raízes de nossos mais íntimos sentidos, o que nos faz remeter 
aos sonhos, aos mitos, às fantasias e, assim, a novos conceitos estéti-
cos.

As experiências a partir do Método da Complexidade e da Carta da 
Terra trouxeram a vivência das multidimensões humanas, em um mo-
vimento transdisciplinar, pelo qual percebo um diálogo em que o edu-
cando é o reflexo do educador, bem como o educador se olha e se 
reconhece no reflexo do educando. 

É a poesia da vida, desaguando no chão da escola. Aprendemos com 
Freire (2008) que “a alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-
-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”. O estado poético 
vivido nas relações intersubjetivas derramou-se na alegria surgida nas 
falas das crianças em diversos momentos no caminhar com sentido da 
ecoformação-pesquisa. 

O estado poético nos permite uma reflexão refinada, um estado de es-
pírito aberto ao conhecer, ao produzir saberes e fazeres no cotidiano, 
compreendo que o conhecimento não é um conceito fechado, deter-
minante e determinador. 
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O conhecimento é uma noção fluida, pois, como cambiam os dias no 
trajeto cotidiano, nós cambiamos conhecimento. Nós o produzimos e 
somos por ele afetados. As emoções participam dessa produção, des-
te modo, os sentimentos das crianças reforçaram que ato educativo 
constrói-se também na, pela e com a alegria. 

Segundo Verdiani (2010, p. 9), a alegria-emoção é um ponto de par-
tida para alcançar a alegria-estado. O ponto central nesse processo é 
a relação professor-aluno baseada no respeito recíproco. Essa relação 
desenvolve-se em quatro etapas principais que consideram o proces-
so dialógico professor-aluno. Uma etapa é o “reconhecimento–estar 
aberto a si mesmo e para os outros”. Nessa etapa há o reconhecimento 
do saber, da intuição, das paixões, da curiosidade, de todo potencial 
perceptivo. Entra em ação a sabedoria do coração, a ligação necessária 
com alegria. 

A segunda etapa compreende a ressonância (ouvir com o ouvido do 
outro) que não trata “apenas de um fenômeno físico (Auditivo), mas 
também intelectual, emocional, que invade a mente e deve ser per-
mitido em todo o ser. É graças a ela que o professor irá entender se a 
atividade escolhida pelo aluno traz alegria” (Verdiani, 2010, p. 11). 

A partir da ressonância surge a revelação. O professor age como mestre 
que aprende junto, que acompanha e percebe os pontos de interesse 
do aluno. “Na alegria que a descoberta de si mesmo pode fazer com 
que o professor não se esqueça de incluir os sucessos, mas também as 
dificuldades do estudante, a considerar não como fracassos, mas como 
as marcas necessárias no decurso educacional”. Se não houver a von-
tade e o contentamento em estudar, o professor fará uma avaliação de 
sua prática educativa. 

Se, pelo contrário, o estudante decide estudar, é “ressonância”, pois sur-
ge do seu interesse profundo e esta escolha irá causar alegria nele. “A 
alegria é o guia emocionalmente não superficial, não é emoção, mas a 
força calmante” (Verdiani, 2010, p. 11).

A alegria como despertar é a quarta etapa e seu primeiro passo será o 
despertar para si, um processo educativo de constante busca, em que 
as ações contam tanto quanto os modos de ser. “Pode-se acrescentar a 
postura humilde ‘aquele que sabe que ele não sabe’, e que se descobre, 
que faz aprender e aprende ao mesmo tempo que os outros” (Verdiani, 
2010, p. 11). 

Assim, considero que a alegria se concretizou como uma categoria que 
emergiu fortemente, quando despertamos e nos reconhecemos mes-
tres e aprendizes uns dos outros. Aprender a ter confiança, emoção, 
alegria e amizade, conforme as crianças relataram, converge com os 
fundamentos da ecologia humana e corrobora a educação ambiental 
no sentido de estimular a solidariedade, a criatividade, a igualdade e o 
respeito aos direitos à vida, bem como, integrar conhecimentos, apti-
dões, valores, atitudes e ações para a mudança. 

A educação deve possibilitar ao sujeito a atuação na sociedade de 
modo a modificá-la, segundo Snyders (1988). O agir no mundo que 
encontramos no discurso de Snyders indica como brecha a “renova-
ção dos conteúdos culturais”, instaurando um caminho de alegria na 
escola:

[...] no que ela oferece de particular, de insubstituível e um tipo de ale-
gria que a escola é única ou pelo menos a mais bem situada para pro-
por: que seria uma escola que tivesse realmente a audácia de apostar 
tudo na satisfação da cultura elaborada, das exigências culturais mais 
elevadas, de uma extrema ambição cultural. (Snyders, 1988, p. 13)

A audácia de instaurar a alegria na escola, considerando o caminho 
indicado por Snyders, se fortaleceu ao trabalhar com as crianças e as 
professoras os princípios da Carta da Terra em convergência com o Mé-
todo da Complexidade. Assim, vivenciamos a linguagem poética no 
chão da escola articulada pela ecologia humana. Portanto, estabelecer 
vínculos de confiança, alegria, emoção e amizade nutre o imaginário 
criado a partir das questões e objetivos dessa ecoformação-pesquisa 
e, ao mesmo tempo, os responde e os alcança. 
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Ainda, atendendo à mensagem inspiradora da Carta da Terra, a cons-
trução coletiva dos ambientes ético-estético-ecológico mobilizou a 
compreensão de que compartilhamos uma casa comum em que tudo 
que vive e se move nela tem o direito à vida; que a integridade ecoló-
gica é um tema que se compreende em qualquer idade; que justiça 
social e econômica é um tema que deve fazer parte do currículo desde 
a educação infantil; e que democracia, não violência e cultura de paz é 
um tema que podemos viver diariamente. Um imaginário que instaura 
as noções de ética, estética e ecologia como conhecimento biossensí-
vel. 

AnElos da Ecologia Humana e da Arte 

Mandalas. Trabalho realizado pelas crianças. Técnicas: desenho, pintura e colagem sobre madeira. 
Brasília, inverno de 2014.

O que se registra neste texto abriga uma experiência que teve um con-
texto específico e seus autores. Ao retomar alguns elementos dos AnE-
los da Ecologia humana e da Arte, há que se evidenciar uma estratégia 
que oxigenou o ambiente escolar. A estratégia foi a interlocução dos 
artistas com as pessoas, os ambientes e as materialidades. A convivên-
cia com artistas e agentes culturais, que nos apresentaram a relação 
interno-externo, proporcionando o acesso às diferentes linguagens da 
arte, foi outra estratégia incorporada à formação. Eu percebo, nessa 
convivência, a conexão de “alunos e educadores através de redes de 
interação e relacionamento que desenvolvam conhecimento compar-
tilhado” (Gadotti, 2010, p. 95). Essa foi a trilha para experimentar estra-
tégias metodológicas baseadas nos pressupostos da transversalidade, 
da transdisciplinaridade que compuseram as oficinas ecopedagógicas. 

Os participantes da pesquisa, as crianças e as suas professoras, apro-
fundaram o comprometimento com a leitura, interpretação e imple-
mentação da Carta da Terra na escola. A presença dos interlocutores 
externos promoveu, nos diversos espaços educativos, a atenção com 
a sustentabilidade em que os componentes ética, estética e ecologia 
foram elos essenciais. Assim, a aprendizagem coletiva repercutiu no 
cotidiano da escola, indicando que a arte é imprescindível para tocar o 
coração, para promover a abertura do coração, da sensibilidade.  Uma 
sensibilidade que abre espaço para a alegria de aprender, muitas vezes 
relatada pelas crianças e pelas professoras. 

O espaço criado na formação humana, por meio da alegria de apren-
der, é uma volta a mais na relação interno<>externo, pois essa relação 
oxigena tanto quem já pertence à escola quanto quem nela chega. A 
estratégia de levar artistas e educadores ambientais para trocar sabe-
res fortaleceu uma aprendizagem coletiva cultivada na convivência es-
tética em que podemos reconhecer o dinamismo da ecologia humana, 
revitalizando os ambientes relacionais.

E, desse dinamismo, educar para a sustentabilidade significa adentrar 
um paradigma cooperativo e criativo, se desejamos um outro mundo 
possível. 

Conforme nos ensina Gadotti (2011, p. 97 et seq.), essa mudança “exi-
ge uma postura ecopedagógica de escuta do universo, do qual todos 
fazemos parte”. Segurar na mão de Alice é pensar na “boniteza do so-
nho”, em que podemos “aprender com emoção” e “ensinar com alegria”.

Como resultante do encontro entre o interno e o externo temos a be-
leza que emergiu ao se criar possibilidades ecoformativas. Quando 
trabalhamos com valores centrados na vida, nos reconectamos com 
as nossas forças criativas e podemos re-encantar a educação. Um indi-
cador que podemos inferir é a felicidade que Gabriel (4º Ano A) expres-
sou: “as professoras nos acompanharam em cada coisa. Até fizemos ca-
sinhas para os pássaros. Foram os melhores dias para mim”.  
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A escola, como ecossistema, torna-se um espaço que articula vivên-
cias, experiências, aprendizagens, considerando as ideias, as inven-
ções, a aptidão para pensar e produzir o conhecimento das crianças.

A fotografia, mais que uma expressão artística, significou uma estra-
tégia de ação que surgiu do coletivo de crianças e professores. Eu 
imaginava realizar oficinas de fotografia, mas antes de minha ação, as 
crianças pediram para pegar a máquina fotográfica com o intuito de 
me auxiliar nas atividades. Percebi, nessa capacidade de autorização 
das crianças, que a oficina de fotografia estava criada. As crianças me 
ensinaram com essa atitude que tudo flui. Eu deixava a máquina nas 
mãos das crianças e elas captavam coisas que eram invisíveis aos nos-
sos olhos de adultos, já tão condicionados. 

Essa relação libertária da técnica e o desconhecimento do mecanismo 
da câmera fotográfica levou as crianças a fazerem pequenos filmes, 
imaginando que estavam fotografando. Dessa atitude não intencional, 
as crianças me trouxeram a possibilidade de pensar em vídeos como 
expressão artística, processo e produto da pesquisa. Como todas as 
pessoas participantes contribuíram com o registro fotográfico, na Tese 
a estratégia de legenda para creditar a maioria das imagens foi chama-
da de Acervo do Coletivo.

Ao recriar as atividades vivenciadas, as professoras puderam replicar 
de forma criativa com as crianças. E, ao realizá-las com as crianças, foi 
possível prolongar o aprendizado e a emoção de voltar a brincar; ob-
servar e perceber-se autoconhecedor aberto ao mistério do outro e à 
ecologia de saberes. Essa abertura ativou o dinamismo da alteridade e 
favoreceu à compreensão da escola como um ecossistema. Para Bying-
ton (1996, p. 202), o arquétipo da alteridade pode “operar significados 
simbólicos no desenvolvimento do ser. Assim, para exercer o método 
iniciático, o educador é chamado para uma verdadeira iniciação criati-
va na natureza do saber”.

A iniciação criativa, na natureza do saber, comporta a ideia de rea-
prender a aprender com o outro, em que professor e aluno entram em 

uma relação de interação e intercâmbio. Esse relacionamento implica 
compreender e desempenhar as polaridades do “arquétipo do mestre-
-aprendiz no dinamismo da alteridade” (Byington, 1996, p. 118).

Ao convidar artistas e educadores ambientais para imaginar a educa-
ção no seio do simbólico, da práxis contextualizada, da sensibilidade, 
da criatividade, da ludicidade, enfim das expressões da arte, não se 
tratou de um olhar divertido para a educação, mas de experimentar e 
sentir que é possível mudar a partir da interioridade que se dessedenta 
no encontro com o quem vem de fora e, como resultante dessa ruptu-
ra, temos a alegria como combustível do reaprender a aprender.

De mãos dadas fizemos a travessia    

Figura 08: De mão dadas. Fonte: Acervo do coletivo. ECGT. Brasília, outono de 2014.
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Nesse ponto costurado entre nós, fizemos a travessia do imaginário à 
criação. Mesmo que não tenhamos registrado todas as situações vivi-
das, porque a toda hora éramos surpreendidas com alguma situação 
emergencial, o grupo respirou fundo e seguiu, superando as dificul-
dades iniciais para uma abertura ao desafio. E, na dinâmica da escola, 
bordamos com a escuta sensível cada emergência: a criança que chora 
no pátio, um pai ou uma mãe que solicita atendimento, os profissio-
nais que retornam para visitar, o alimento que chega, a hierarquia que 
demanda ... Escola é assim... É vida!

Nós tentamos cortejar a escola como um aprendizado da caminhada 
com sentido. 

Nesse cortejo, as crianças foram em ambientes onde antes havia lixo e 
agora é jardim; onde havia o Guapuruvu agora é o Memorial do Gua-
puruvu com novos recantos, bancos, pequenos ambientes reconfor-
tantes e ajardinados. A transformação: a mudança das relações huma-
nas, sociais e ambientais. As crianças reconheceram-se em cada coisa 
construída por elas. 

No caminhar com sentido, encontramos como combustível a alegria 
entre humanos que possibilitou encontrar nossas potências e realizar 
intervenções no ambiente escolar, compreendendo que essas inter-
venções retroalimentaram a nossa potência criativa e retroagiram em 
nossa capacidade de ser mais. 

A aprendizagem coletiva que encontra no outro como espelho o sen-
tido nas atitudes de cuidado, confiança, cooperação e responsabilida-
de, compreendendo a escola como ecossistema. Essa aprendizagem 
surge da emergência criativa e da implicação ao assumir o papel da 
natureza na auto-hetero-ecoformação e a Carta da Terra como mani-
festo da ecologia humana. Essas categorias emergiram no processo 
ecoformativo, envolvendo as professoras e as crianças. 

O Planeta Terra vive agora, em 2021, um momento em que a convivên-
cia está interrompida. As relações humanas praticamente tiveram que 

ser reinventadas. Um ser minúsculo e invisível aos olhos nos lembra 
que a vida é um sopro! Mas, reinventando o viver, a humanidade se-
gue, sabendo que não é o centro da vida. Não haverá um novo normal, 
pois as relações utilitárias e às vezes indiferentes com a natureza nunca 
foram normais. Resta-nos a esperança de que:

Enfim, considerando a condição humana, deveríamos temer menos as 
insuficiências da compreensão que os excessos da incompreensão. Re-
servamos a nossa compreensão só para alguns dos nossos confrades, 
correligionários, compatriotas, congéneres, e concedemola apenas a 
alguns familiares. Ora essa compreensão deveria, poderia abrir-se a 
todos os nossos congéneres, os nossos “irmãos humanos”; deveria ul-
trapassar não só a face negra da subjetividade, que é desprezo e ódio, 
mas também a face cinzenta da objetividade, que é indiferença; uma 
e outra impedem-nos de compreender; ora, recusar a compreensão a 
outrem é recusar-lhe a subjetividade, e por isso recusar-lhe o direito à 
autonomia, e até a existência. 

Digamos mesmo que a nossa compreensão poderia, para além dos 
nossos animais familiares, abrir-se aos nossos primos macacos, aos 
nossos tios mamíferos e, para o querer viver, a todos os seres vivos. 
(Morin, 1996, p. 142)

Essa é uma das passagens do Método da Complexidade que me pos-
sibilitou pensar a partir da raiz das coisas para poder ganhar asas, me 
permitiu compreender que invenção e criação são inseparáveis do 
pensamento e que a aptidão para pensar corresponde a “um dinamis-
mo dialógico ininterrupto” (Morin, 1996, p. 171). 



O abrir-se ao querer viver, que compreendi junto a Morin, me possibi-
litou adaptar alguns objetivos educacionais da Carta da Terra (Gadotti, 
2010, p. 90, 91, 92) para a realização da ecoformação-pesquisa. São os 
objetivos: 

1) aumentar a conscientização e a compreensão de professores e alu-
nos sobre problemas ambientais; 
2) inspirar um espírito de colaboração, cooperação e ação; 
3) auxiliar a escola na reorientação de seu ensino e operações para ma-
neiras sustentáveis de viver; 
4) fazer a escuta sensível da escola como um ecossistema; e 
5) identificar, na ação, as mudanças positivas que se concretizaram.

A vivência educativa a partir do Método da Complexidade e da Carta 
da Terra me possibilitou sistematizar a emergência de potencial criati-
vo, a expressão de cuidado, a co-responsabilidade, o respeito a todas 
as formas de vida, a cooperação e a mudança nas relações interpesso-
ais entre crianças e professores/crianças e crianças/professores e ou-
tros profissionais da escola.  

As estratégias desenvolvidas na escola significaram um movimento 
das relações entre os envolvidos, que podemos encontrar na Ecologia 
Humana, como águas que se encontram e se renovam, trazendo o es-
tado poético ao chão da escola para irrigar a aridez da rotina prosaica.
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Ventanias, solamas e chuvadas: 
Traços do clima de Portugal em contos de três escritores 

Ana Cristina Carvalho
Resumo

Na história da Literatura Portuguesa, muitas obras de ficção figuraram 
a natureza e a relação humana com os recursos naturais – quer apenas 
como cenário para personagens e enredos, quer como objetos narrati-
vos essenciais e dominantes. O objetivo do presente artigo é destacar 
a representação literária de aspetos climáticos de três espaços geo-
gráficos de Portugal, com destaque para a influência do Clima sobre 
o ser humano, o seu quotidiano e as suas atividades. Propõe-se, para 
tal, uma breve leitura ecocrítica de vários contos de três consagrados 
escritores portugueses do século XX – Ferreira de Castro, Carlos de Oli-
veira e Antunes da Silva. São textos de estilo realista e ação geografi-
camente identificável em dois lugares no interior da Beira Litoral e um 
no Alentejo interior. 

Palavras-chave: Ecocrítica. “Climocrítica” literária. Ecologia Humana. 
Beira Litoral. Alentejo. Ferreira de Castro. Carlos de Oliveira. Antunes 
da Silva.

Abstract

Over the Portuguese Literature history, many literary works have di-
picted Nature and  the human relation with the land and ist resources 
– sometimes by using them as scenarios, other times as  key subjects 
of the narratives. The main goal of this article is to go through the li-
terary representation of climate features of three Portuguese geogra-
phical spaces, emphasising the Climate factor and its influence upon 
the human being’s dayly life and activities. In order to that, an eco-
critical reading is presented, assessing the works of three Portuguese 
renowned writers of the XXth century – Ferreira de Castro, Carlos de 
Oliveira e Antunes da Silva. We selected several realistic shortstories, 
geographically anchored in Beira Litoral and inland Alentejo to reach 
the conclusion that strong winds, extreme hot weather and rainfalls 
are the Climate phenomena mostly used by those authors to support 
and enrich their narratives

Keywords: Ecocriticism. Literary “Climocriticism”. Human Ecology. Ser-
ra da Estrela. Gândara. Alentejo. Ferreira de Castro. Carlos de Oliveira. 
Antunes da Silva.

[…] Por isso os grandes contadores são aqueles que des-
cem da montanha para reunir no espaço do mercado cír-
culos de ouvintes suspensos de espanto.
Luísa Costa Gomes, Conto (s) Contigo (2002)

1. Clima, “Climocrítica” e Conto

De entre os factos da realidade em que senso comum e rigor científico 
se conciliam está o de o Clima ser o fator físico ambiental mais direta e 
inexoravelmente influenciador da atividade humana. Alguns autores, 
como Huntington em Civilization and Climate ([1915]), lançaram mes-
mo a tese do clima como magno definidor do ordenamento geográfi-
co das primeiras grandes civilizações, as quais, como sabemos, eclodi-
ram na bacia mediterrânica, sob o benefício de um contexto climático 
genericamente temperado e cadenciado pela sucessão das quatro 
estações. Esta visão determinística do clima foi contestada por vários 
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autores. Em língua portuguesa, cite-se Orlando Ribeiro (2011 [1968]), 
para quem as primeiras civilizações ficaram a dever menos às con-
dições climáticas e mais ao esforço humano para gerir as exigências 
ambientais; e, no Brasil, destaque-se o geógrafo Milton Santos (2012 
[1996]) que, no âmbito de um novo pensamento geográfico brasileiro, 
questionou os pressupostos do determinismo geográfico emergente 
da ciência do século XIX, os quais haviam servido de apoio científico a 
estratégias colonialistas de poder.

Mas a adaptabilidade humana a condições ambientais variáveis, por 
vezes extremas, permitiu à nossa espécie vir a habitar praticamente 
todas as zonas climáticas da Terra, mediante migrações ao longo da 
História que implicaram a sujeição a amplos intervalos de temperatura 
(Garrard et al, 2019). A influência menos direta, porém não menos sig-
nificativa, do ambiente climático sobre a esfera humana ocorre através 
da vegetação, pois é basicamente a combinação da natureza dos fa-
tores biofísicos Clima e Solos, num dado local ou região, que define o 
coberto vegetal espontâneo e, em áreas de interesse agrícola, favorece 
ou dificulta a viabilidade das plantas de cultivo. 

Nas últimas três décadas  alastrou no domínio público a noção cien-
tificamente fundamentada de que a ação antrópica, assente no con-
sumo dos recursos naturais, vem pressionando em crescendo, após a 
Revolução industrial e com maior magnitude desde meados do século 
passado, a capacidade homeostática do sistema climático global. Em 
Junho de 2021 o físico alemão Marcus Rex, chefe da expedição “Mo-
saic”, que pesquisou o estado dos gelos no Pólo Norte entre 2019 e 
2020, alertou para a grande possibilidade de o planeta ter atingido re-
centemente o “ponto de não retorno” do aumento das temperaturas 
do ar e suas consequências imediatas, como o derretimento das ca-
lotes de gelo e dos glaciares, nomeadamente do Ártico. O fenómeno 
é reconhecido pela expressão que lhe reservaram os cientistas do cli-
ma  “Alterações Climáticas”,  e vai muito além dos aspetos meramente 
atmosféricos, protagonizando, isso sim, fortes repercussões sociais e 
económicas por todo o mundo. Neste sentido, e porque os diversos 
grupos humanos (nações, classes sociais, faixas etárias, etc.) e sistemas 

económicos (Agricultura e Pescas, Saúde, Indústria, Habitação e Trans-
portes) apresentam vulnerabilidades muito diferentes aos efeitos dos 
desequilíbrios climáticos, o tema é também matéria de estudo da Eco-
logia Humana.

Por outro lado, quando, no início dos anos de sessenta do século XX, 
se intensificaram as agressões ao ambiente e a sua consciencialização 
pública (não só, mas mormente nos EUA), outro campo científico, este 
“improvável”, alistou-se para considerar este estado de coisas: os Estu-
dos Literários. Nascia assim a Ecocrítica, a análise do texto da perspe-
tiva da sua representação da natureza e ou da ligação humana a essa 
natureza. C. Glotfelty e H. Fromm (1996:xix) distinguem a Ecocrítica 
como reação dos estudos culturais ao grande tema pós-moderno que 
é a crise ambiental, deixando a primeira autora esta definição lapidar: 
“Literary theory, in general, examines the relations between writers, 
texts and the world. The world is synonymous with society – the social 
sphere. Ecocriticism expands the notion of ‘the world’ to include the 
entire ecosphere”. Estas e outros ecocríticos, como Coupe (2000) e Gar-
rard (2004), comungam de um princípio axial: as questões ambientais 
podem e devem, pela sua relevância para as sociedades, ocupar um 
lugar tão substancial na Literatura como o foram tradicionalmente os 
grandes temas do género, da classe e da raça (etnia). 

Sendo o clima tão decisivo para a vida e atualmente diagnosticado 
como a maior “vítima” dos excessos de poderio humano sobre a na-
tureza, esta abordagem, oriunda não das ciências ditas exatas mas da 
área literária, pode aplicar-se à problemática climática. Pelo menos 
desde 1995 que investigadores anglo-saxónicos exploram a sua di-
mensão discursiva (por exemplo, os americanos Pérez e Aycock, 1995)  
- uma “Ecocrítica climática” que aqui designamos pelo neologismo “Cli-
mocrítica” literária. 

Na Introdução a Climate and Literature (2019), A. Johns-Putra clarifica 
o âmbito transdisciplinar destes estudos, reclamando o lugar do clima 
no universo da imaginação literária: “This volume challenges the idea 
that climate belongs to the realm of science and is separate from lite-
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rature and the realm of the imagination. Essays analyse the history of 
climate in terms of the contrasts between literary and climatological 
time, and between literal and literary atmosphere; [and] textual repre-
sentations of climate […]”. 

Chegados à Literatura, oiçamos o que recorda o escritor português 
João de Melo no Prólogo de Antologia do Conto Português (2003:11): 
“[…] o conto (mesmo enquanto narrativa oral) e a poesia destinada ao 
canto estiveram na origem de todos os géneros literários e, por conse-
guinte, também na génese das literaturas do mundo”; a isto acrescenta 
que o conto, enquanto modo de expressão literária autónoma, chegou 
“tardiamente” à literatura portuguesa, no século XIX. E chegou pela 
mão dos escritores românticos  - Almeida Garrett, Camilo  - que o fize-
ram sobressair pelo “fulgor narrativo e pela essencialidade da lingua-
gem”, pela “economia narrativa” e a “eficiência verbal” (p. 12), e ainda 
outros atributos, distintos dos do romance e da novela. A esta “escrita 
de evasão” (p. 14) tematicamente muito afeita a amores contrariados, à 
morte, a episódios históricos, ao imaginário sobrenatural, sucedeu-se 
o contributo do Realismo, que inculcou no conto português a temática 
social manifesta e, com ela, o cunho de modernidade: “[…] todos os 
caminhos do conto português moderno remontam inequivocamente 
ao Realismo literário do século XIX e, dentro dele, à obra de Eça de 
Queiroz […]”, escreve Melo (p. 15). 

Luísa Costa Gomes (2002) vê os contistas como “escritores de formas 
breves, para quem a literatura se mede pelos ritmos do quotidiano” e o 
conto como algo que “oscila[m] entre o espaço mítico e o espaço da ra-
zão […], entre a ligação à experiência das coisas e a autonomia da lite-
ratura.” (s/p). Sem perder de vista a sua ideia de que estas caraterísticas 
podem torná-lo mais apetecível à leitura do que os textos de grande 
fôlego, voltamos a João de Melo (2003: 16 e 17) e à sua interpretação 
do conto português como um misto de “portugalidade” e “universali-
dade”, veículo de “histórias de todos os tempos e lugares”, “uma secreta 
e comovida visitação dos mitos do homem, que em nós entraram sem-
pre em relação com a geografia e com a história do vivido”. 

Serve esta imagem para fecharmos o círculo aberto no início deste 
artigo com as breves considerações sobre o Clima: e regressamos à 
Geografia e ao Ambiente. Tirando proveito da citada ligação das nos-
sas curtas histórias à nossa geografia, lemos cinco contos de três escri-
tores portugueses cuja escrita reconhecidamente se insere no estilo 
realista: Ferreira de Castro (1898-1974), com o seu realismo social de 
base humanista; e dois nomes maiores da nossa corrente neorrealista: 
Antunes da Silva (1921-1997) e Carlos de Oliveira (1921-1981). Estas 
escritas não foram neutras ou silenciosas relativamente aos males que 
afetavam a sociedade portuguesa, e o seu realismo é importante (em-
bora não obrigatório) na análise que aqui ensaiamos, pois assegura 
fidedignidade na função de representação do real do texto literário. A 
Figura 1 mostra a localização aproximada dos cenários dos contos aqui 
estudados. As histórias de Ferreira de Castro e Carlos de Oliveira reca-
em sobre duas localizações dentro da Beira Litoral, sujeita a um clima 
temperado de inverno chuvoso e Verão seco e suave, enquanto Antu-
nes da Silva nos fornece um material contístico de cenário preferencial 
no Distrito de Évora, Alto Alentejo, na zona de clima temperado, mas 
de maior forte influência mediterrânica, com Verão seco e quente.

Fig. 1 – Localização geográfica aproximada dos cenários dos contos analisados no Mapa de Portugal 
continental
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2. “O Natal em Ossela” (1933)  -  o Inverno “nativo” de Ferreira de 
Castro

A vivência de Ferreira de Castro em diferentes tipos de paisagem res-
salta do seu fio biográfico: viveu a maior parte da vida numa cidade – 
Lisboa – e morreu noutra – o Porto -, tendo nascido e espigado no vale 
onde o rio Caima atravessa Ossela e, a seu pedido, foi sepultado numa 
serra, a Serra de Sintra (Carvalho, 2015). Aos doze anos, nas profunde-
zas da selva amazónica brasileira, que o destino e alguns homens lhe 
reservaram para atravessar a adolescência, manuscreve o seu primeiro 
romancinho. Nas palavras de Viçoso (2020:118), “[…] a obra de Ferreira 
de Castro, com o seu realismo social de recorte anarquizante, constitui 
um trânsito possível entre o naturalismo e o neo-realismo, poética que 
entendia a arte como um instrumento necessariamente comprome-
tido no processo de transformação do mundo […]”. Esse desígnio de 
intervenção social está visível no conto aqui analisado – “O Natal em 
Ossela” (1933, in Os Fragmentos, 1974) – e socorre-se, como veremos, 
de aspetos do clima beirão para se fazer valer.

Figs. 2 e 3 – Ferreira de Castro na década de 1920 e Inverno no Rio Caima
Fonte Fig. 2: Centro de Estudos Ferreira de Castro. Fig. 3: Fotografia da autora

O reconhecimento de Ferreira de Castro como escritor chegou com 
Emigrantes (1928), romance que em 1973 a UNESCO incluiria na lista 
das obras representativas da literatura mundial. A esta história de um 
pobre camponês beirão e seus desaires e desalentos de emigrante no 
Brasil veio juntar-se mais tarde “O Natal em Ossela”, formando assim o 
conjunto de únicos textos ficcionais castrianos (excluindo curtas alu-
sões evocativas em A Selva, 1930) com epicentro cénico e temático 
no seu lugar de infância. Contrariamente a escritores como Carlos de 
Oliveira (com a Gândara) ou Aquilino (nas “terras do Demo”), o vale 
de Ossela povoado e fértil, que Ferreira de Castro efabula nestas duas 
ficções, esgotou-se aí. A região natal não se fixou como permanente 
evocação de escrita, não se tornou núcleo imperioso do seu imaginá-
rio literário, antes dando lugar a uma cenografia ficcional de grande 
diversidade e amplitude geográficas. 

O retrato castriano da paisagem de Ossela lavrado em 1933 não foi 
poupado pelo lápis azul oficial da época, revelaria o escritor numa en-
trevista de 1945, o que remeteu a edição desta pequena narrativa para 
quatro décadas mais tarde, como extratexto de Os Fragmentos. Embo-
ra não obedeça a características típicas de conto, Graça Moura, que a 
reproduziu em Gloria in Excelsis. Histórias Portuguesas de Natal (2003), 
ressalva que “sem ser propriamente um conto, cria uma atmosfera que 
é, só por si, quase narrativa, com as suas onomatopeias lúgubres da 
ventania, o seu olhar sobre a paisagem e a sua melancólica contempla-
ção da proximidade da morte.” (pp. 11 e 12) 

Enquanto a ação de Emigrantes decorre num período de Primavera e 
em telas sempre diurnas ou de transição dia - noite, o conto natalício 
traça uma perspetiva noturna e invernal do vale, perspetiva que pre-
enche a linha temporal: já se instalou quando a ação principia, nunca 
chega a fazer-se dia e o seu “negrume” exacerba o efeito dramático do 
vento. De resto, é o vento que dita o tom. O vento corporiza a severida-
de do Inverno na região, tem a força de uma personagem que mono-
poliza a história. Fustiga o vale, elemento geo-orográfico dominante e 
centro afetivo do autor, que neste texto sobressai e abafa a importân-
cia dos elementos serra e rio. 
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Dentro do Clima, de acentuada influência atlântica, existe uma breve 
alusão à neve no cume da serra da Felgueira, subentendem-se o frio e 
a humidade entranhados por toda a parte, mas são insuficientes para 
retirar protagonismo à ventania. Situando a narrativa numa noite de 
“sombra imensa”, que impede a visão à distância, Ferreira de Castro 
obscurece a Natureza do vale, que glorificara no romance através do 
sol primaveril e das cores dos cultivos. Mas “a zoada que enche o vale 
inteiro” não nos oferece um ambiente apenas sonoro. O seu movimen-
to ininterrupto influencia rio, árvores e aves e funciona como um guia 
do leitor através da paisagem:

Lá em baixo, corre o Caima, mas também a ventania lhe 
assimila o rumor da água nas suas quedas e serpenteios, 
por entre pedras limosas, enormes como ovos de ave mi-
tológica.

Só o vento existe. Anda a bramar nos pinheiros das de-
clividades, nos castanheiros da Felgueira, nos rochedos, 
nas locas, por toda a parte. Nem da coruja que mora na 
igreja velha, escorropichadora de lâmpadas há um ror de 
anos, ele deixa hoje ouvir o sinistro uuu-gru-gru-gru. O 
vento domina tudo. O vale inteiro está transido pelo seu 
uivar.

Na voz do narrador omnipresente e omnisciente, o vale reforça a sua 
função de cenário da ocupação humana milenar: não tanto a produti-
vidade conquistada à terra fértil, mas sobretudo a aldeia, que agora se 
destaca a representar o ambiente eco-humano. Uma breve análise tex-
tual quantitativa mostra que, em quatro páginas, os vocábulos “vale” 
e “vento” surgem doze e dez vezes, respetivamente. A figura 4 mostra 
o esquema de representação dos ambientes natural e humano em “O 
Natal em Ossela”. Se dividirmos a narrativa em três partes, a primeira 
e a última observam um quadro exterior avassalado pela intempérie, 
enquanto a parte intermédia estabelece um contraponto com o refú-
gio do lar. A casa enquanto reduto familiar onde se moem as saudades 
dos ausentes também contagia o tom da escrita. No exterior o vento, 
nos interiores a nostalgia. 

É na fase intermédia do conto que mais se escutam ecos do mote de 
Emigrantes “a dinâmica emigratória”, acompanhado de outro fenóme-
no social seu contemporâneo: o êxodo rural que caracterizou o Portu-
gal do século XX. “Raro é o tecto que não tenha o seu ausente”, lê-se, 
remetendo o leitor para os dois grandes extratores do capital humano 
da freguesia: o Brasil e as cidades portuguesas do litoral, estas facili-
tando visitas natalícias: veio “o António da Zefa, que anda no peixe, em 
Lisboa; veio o Arturinho, que está de caixeiro no Porto; e veio o filho do 
Soares lavrador, que estuda em Coimbra […]”.

É nesta segunda parte que o autor vai mais longe na observação etno-
gráfica. No interior das habitações beirãs, as mesmas paredes “negras 
de fuligem” albergam o “lume da lareira” e “a luz da candeia” de petró-
leo, que aquecem e iluminam um Natal feito com couves, batatas e 
azeite. Produtos de cultivo, agora a acompanhar o bacalhau, tal como 
o vinho é bom aliado das castanhas que “estalam no fogo”, mostrando 
um tipo de alimentação circunscrito à época festiva. 

Fig. 4 – Representação esquemática dos ambientes natural e humano em “O Natal em Ossela”
Fonte: Carvalho (2015)

Inverno - Paisagem Noturna

Ambiente natural Ambiente eco-humano
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Terão sido os indícios de más condições de alimentação e habitação, 
assim como a denúncia do despovoamento local por conta da emigra-
ção e do abandono rural e ainda uma vaga alusão à elevada mortali-
dade infantil da época que condenaram “O Natal em Ossela” à censura. 
Estes ingredientes, típicos de uma corrente de consciência que perpas-
sa toda a obra castriana, em nada atestavam a ideia de uma rusticidade 
plácida e cativante. Diz Ferreira de Castro em “Aldeia Nativa” (1939:55): 
os censores viram “nos pobres camponeses de Ossela, que numa noite 
de consoada pensavam sobretudo nos familiares ausentes, uma terrí-
vel mancha negra na gloriosa brancura do país venturoso”. 

O conto apresenta uma Natureza hostil, abiótica, numa base sazonal 
que tem de ser dominada ou evitada através de abrigo erguido pelo 
ser humano. Este excerto final, onde o vento continua a sobrepor-se a 
tudo, reconduz o leitor à paisagem rural de Ossela:

Mas não se vê vivalma, nem se ouve coisa alguma além 
do vento. Só ele anda por aqui, chorando a sua ária nos 
pobres casebres de quatro paredes baixas, musgosas e 
suando humidade, nas janelas dos lavradores que já têm 
primeiro piso, nas árvores, nos caminhos, nos barrocais, 
juntando ao seu ritmo o das fontes, dos regatos e de al-
gum coração humano que se tenha perdido na serra […].

Mesmo no transe climático a vida pulsa e resiste, e este trecho vem 
completar o esboço que na primeira página nos situa no vale, mos-
tra os “contrafortes de Santo António bordados de pinheiros” e “os da 
Frágua, com as suas casuchas”, mais a “capelita branca” do Crasto. Ce-
nário onde “a ventania fustiga o esqueleto das árvores”, onde vivem os 
“pomares despidos de folhagem”, os amieiros ribeirinhos do Caima, de 
novo os choupos “esgrouviados”, os caminhos “cobertos de códão” e 
uma estrada a meia encosta em tempos percorrida por carros puxados 
a cavalos, portadores de “outro mistério”. 

3. O Amigo das tempestades (1958)  - Temporais salvadores e ven-
tos malteses em contos de Antunes da Silva

O romance Suão (1960) esteve para Antunes da Silva como Emigrantes 
para Ferreira de Castro: fez recair sobre o escritor eborense, definitiva-
mente, o entusiasmo da crítica e dos leitores. O mesmo humanismo 
sentido e exercido, a mesma denúncia do antagonismo irredutível das 
classes sociais, percorrem as duas escritas, a segunda já inscrita na es-
tética e missão do neorrealismo, mas ambas com a mesma vontade, 
dada pelos lugares de infância e juventude, de reservar espaço a outro 
vetor temático: a Natureza. Sobre a “charneca longa e exaustiva” que, 
no dizer de Antero de Figueiredo em Jornadas em Portugal (1918, cit. 
p. Santa-Ritta, 1982: 27,28), resumia o Alentejo, vejamos o que dizem 
sobre o ambiente natural, especialmente o climático, algumas breves 
narrativas de Antunes da Silva.

Figs. 5 e 6 – Antunes da Silva e sobreiro seco no Verão alentejano
Fonte Fig. 5: Portal da Literatura: https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=219
            Fig. 6: Fotografia da autora
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Em “O Amigo das Tempestades” (1958), livro de contos imediatamente 
anterior a Suão, sucedem-se as alusões ao Inverno, em particular aos 
fenómenos de ventos fortes e ciclones, assim como às baixas tempera-
turas que varrem planícies, cabeços, vilas e montes. Algo semelhante 
já surgira no conto “Rivais” de Vila Adormecida (1948), ou em “Inver-
no”. Este começa com uma sementeira sob um céu “escondido nas 
serranias de nuvens compactas, pardas, insinuando procela nas noites 
negras e longas que se aproximavam.” (p.183). Num “inverno sempre 
igual em tristeza e desolação” (p.184), de “ventos liberais” que abanam 
até os sobreiros, o texto põe em paralelo os caprichos atmosféricos e 
seus efeitos nos cultivos hortícolas, nas eiras e celeiros, na saúde física 
e mental dos ganhões que labutam pelos campos. Já em “O Aprendiz 
de Ladrão” (1954), o rapaz sem-abrigo que o protagoniza suporta nas 
noites ao relento um vento e um frio que vão além da dor física, “uma 
espécie de medo, de desconforto infinito […]” (p.14). 

Mas é no livro de 1958 que quase todas as histórias levantam voo a 
partir do tempo meteorológico, com ventos, frios e geadas a entra-
nhar-se nas páginas com mais pertinácia do que nos textos de inicia-
ção. O conto “O Amigo das Tempestades” (pp.7-19) cresce a partir de 
um temporal noturno e do fascínio que este exerce sobre o narrador, 
Amorim, e outra personagem: um velho artista, “solitário como um ar-
busto selvagem, panegirista da Natureza, amigo do inverno”, que faz 
no jornal da terra a glorificação “[…] [d]as respeitadoras trovoadas da 
vila, a brusca queda de um útil aguaceiro no meio de uma floresta de 
cardos […]” (p.12), acreditando assim “iniciar os seus concidadãos no 
gosto e respeito pela Natureza” (p.13). Note-se o reconhecimento das 
manifestações do clima como “natureza”, que apareceria também em 
Suão.

Com recurso a uma poeticidade limpa de grandes artifícios linguísti-
cos, Antunes da Silva expõe o “frio de tirar a valentia a qualquer he-
rói” (p.8), ventos que “descem das montanhas” arrastando perfumes 
florais e, chegados às planícies, “imitam a voz dos longes […]” (p.15). 
Em pleno Janeiro alentejano, no pino das raras elevações “só o vento 
está compondo a sua árdua fantasia de vagabundo impune, cantando 

a violenta história de uma natureza zangada, onde a chuva encharca 
os barros semeados de trigo tremês e mata a sede às raízes perdidas” 
(p.11). É a beleza violenta, pouco apreciada, de uma “tempestade cam-
pesina, com vento assobiador, gelado e angustioso, a fazer lembrar o 
princípio do Mundo” (p.12). Curiosamente, neste texto de meados do 
século XX, contemporâneo dos primeiros passos do movimento eco-
logista português, Antunes da Silva faz uma breve mas incisiva alusão 
à poluição de origem industrial - “teimosa construção de fábricas na 
cintura dos grandes aglomerados humanos, que deitam das enormes 
chaminés cheiros enjoativos e envenenadores” (p.14) - contrapondo-
-a, na voz de algumas personagens, “[a]o asseio, [à] virtude e [ao] es-
pectáculo sem igual de uma boa e reconfortante tempestade na terra 
portuguesa.” (p.15).  Entre as “noites escuras de Novembro” (p.15) e as 
manhãs de Janeiro, o narrador continua a sua apologia do Inverno, fa-
zendo eco da “voz faminta de um furacão”, desse “portador de raízes 
ocultas e de mistérios indevassáveis […] capazes de destruir, no sopro 
de um segundo, todas as grandezas apregoadas da triste seita huma-
na.” (p.16). As intempéries são descritas como fora do alcance da men-
te humana, ressoando até episódios bíblicos: para o velho “amigo das 
tempestades”, apenas um sábio, “um anónimo divulgador dos grandes 
problemas universais” (p.19), reconheceria na chuva noturna “a força 
da Natureza-Mãe” (p.16) e “só um grande e infindável temporal é que 
podia mudar a face das coisas na nossa terra.” (p.18)

Num mesmo livro, os rigores do Inverno são observados de ângulos 
opostos, ao sabor das personagens. “O Vagabundo” (pp.165-169) ini-
cia-se com o caminhar noturno de um homem através de um “campo 
de cardos”, tomado por “um frio de navalho, que enregela a carne, rói 
os ossos, morde a pele e grita a morte” (p.168). Nada há que aproxime 
este pobre desvalido, enfrentando “um frio que lhe devora a alma” e 
um “vento maltês, que uiva, o vadio […]” (p.165), do velho que louvava 
a invernia a partir do aconchego da sua casa de vila. 

Diga-se que em “Infância”, nesse tempo de menino em que “Os dias 
[de Verão] inventavam pela manhã doces motivos de poemas, com os 
azinhais palrando e as terras dioríticas do meu concelho cheias de res-



tolhos […]”, a imagem que nos chega é a de uma natureza climática 
aprazível: “[…] Os perfumes da campina que se evolavam das queima-
das e dos restolhos mirrados; o perfume airoso dos raros eucaliptos, 
com as suas grenhas baloiçantes, acompanhando o cicio do vento; e o 
horizonte amorável, […] embrulhado na bruma da manhã.” (in O Ami-
go das Tempestades, pp. 54 e 53).”

Voltemos a Vila Adormecida (1948), no caminho para a demonstração 
de como, mais do que o Inverno, são as ocorrências típicas do Estio 
que inundam a obra antunina. O conto “Verão” atravessa um ano de 
seca que deixa um rasto de homens “vencidos por tantos apuros”, fon-
tes e pastos secos, o “pão mirrado” (pp.176 e 177).  Apesar do “vento 
suão escondido atrás dos morros” (p.179), os coros alentejanos con-
tinuam a subir ao céu. “Sede” (pp.137-150), que partilha com Suão a 
paisagem dos campos de Sam Jacinto, narra a sorte dos camponeses, 
irremediavelmente vinculados ao tempo meteorológico, ciclicamente 
entalados entre a rudeza dos invernos e a dureza do suão, meses a 
fio sob a solama, a ausência de chuva, a seca de nascentes, ribeiros e 
solos. “Sede” abre com homem e mulas atravessando terrenos inun-
dados pelas chuvas contínuas; são chuvas que começam benévolas, 
deixando ao gado “milho, alfarroba e erva leitosa e abundante” (p.137), 
mas que logo deixam “esfarrapadas de dor” as sementeiras de trigo e 
cevada e os favais, alagados pelo transbordo dos ribeiros (p.138). 

Quando essa chuva amaina é Fevereiro, as geadas desapareceram, 
as searas rebentam ao “sol acariciador” e com elas a esperança de ver 
crescer o pão (p.138). Mas é uma bonança fugaz. Na fala do narrador, 

a transição é rápida: num parágrafo passam dois meses, a invernia dá 
lugar à terra agonizando sob o calor e a secura. Mantêm-se bem os 
azinhais, mas as “nascentes morreram à míngua de uma lufada de ar 
fresco e duma chuva serôdia” (p.139), aveias e trigos sucumbem pela 
raiz, a terra exala um “hálito forte” (p.139), morrem os suínos e as aves 
nos ninhos, “Estiola[m] os favais” (p.143), sec[av]am os ervilhais (p.147), 
ressec[ava]m os estevais (p.147). Debaixo da “maldição do sol” (p.140), 
em noites “mordida[s] pelo vento suão” (p.145), só prosperam “os cam-
pos de macela e alecrim” e os tojais, nutrindo a cor da paisagem (p.140), 
e os eucaliptos. E prospera o aguadeiro Alvarinho, que circula de vila 
em vila, matando aos habitantes a sede de água e de novidades. 

À semelhança dos textos dedicados ao Inverno, o “sol mau” (p.145) 
que destrói “um ano de canseiras” prepara o terreno para Antunes da 
Silva abordar a oposição social trabalhadores/patrões. A crise da seca 
poupa os mais ricos, que continuam a passear-se de automóvel diante 
dos ceifeiros e ganhões “com os estômagos vazios, corações cansados”, 
debruçados no campo que “geme a escuridão da crise e da falta de 
água” (p.146). Como noutras obras literárias portuguesas de cenário 
rural e missão de denúncia social, as condições ambientais, na sua im-
previsibilidade, aprofundam o fosso das desigualdades e majoram o 
fardo dos mais pobres, numa espécie de coação natural que se alia à 
exploração humana. Lembram estes contos as palavras de Luísa Costa 
Gomes (2002: s/p): um conto “[…] é algo que rompe um quotidiano e 
funciona como um soco: entre a primeira e a última palavra, tudo se 
concentra no fundamental.” “Sede” lança o mote para o romance que 
se seguiu: “o vento suão sopra a miséria e a morte” (p.150). 
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4. Carlos de Oliveira sob a “Chuva” (1971) de Coimbra

Há uma “relação de interdependência entre o conto e o romance na 
obra de Carlos de Oliveira”, diz Rosa Martelo (2001:129), na medida em 
que este tanto pode ser “uma espécie de protorromance” (p. 134) como 
“um repositório de material reutilizável noutros contextos narrativos” 
ou ainda “uma cristalização provisória de segmentos narrativos inicial-
mente contidos num romance […]” (p.130); e, embora preferisse o pri-
meiro, foi com três narrativas breves e um poema que ele se estreou, 
aos dezasseis anos, em 1937, lembra ainda R. Martelo, que o apelida de 
“reescritor” (p.139), atendendo ao conhecido processo de reescrita das 
suas obras. “A instabilidade de que a imagem das dunas é figuração ha-
bitual tanto na prosa como na poesia do escritor é também um traço 
indelével dos seus contos […]” e o conto “um lugar tão instável como 
o dos grãos de areia das dunas” (p. 129) que abundam nos seus textos.

Figs. 7 e 8 – Carlos de Oliveira na década de 1970  e Coimbra no Inverno 
Fonte Fig. 7: Portal da Literatura: https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=219
             Fig. 8: Foto de Bárbara Neves

Carlos de Oliveira nasceu em 1921 em Belém do Pará, filho de pais por-
tugueses emigrados. Dois anos depois, a família regressou a Portugal 
e instalou-se na região da Gândara, concelho de Cantanhede. “Meu 
pai era médico de aldeia, uma aldeia pobríssima: Nossa Senhora das 
Febres. Lagoas pantanosas, desolação, calcário, areia. Cresci cercado 
pela grande pobreza dos camponeses, por uma mortalidade infanta, 
enorme, uma emigração espantosa. […]”, escreve ele na Introdução de 
O Aprendiz de Feiticeiro (cit. P. Gusmão (1986). No liceu e na faculdade 
convive com nomes que, na passagem dos anos de 1940 para os 1950, 
são uma componente fundamental do movimento neo-realista. A 
Amazónia e a Gândara são, assim, as duas primeiras paisagens em que 
o escritor viveu, dominantes no seu primeiro livro de poemas, Turismo, 
como nota Vítor Viçoso (2020). 

Numa escrita cheia de areias e dunas, feita de paisagem social e pai-
sagem humana, por entre uma temática de alerta para a pobreza e a 
vida dos explorados da sociedade, Carlos de Oliveira arranja frequen-
temente espaço para o seu fascínio pela chuva. Em Finisterra, Paisagem 
e Povoamento (1979), por exemplo, um homem regressa, acompanha-
do de uma mulher e de uma criança, à sua terra natal, as três persona-
gens abrigam-se da chuva e observam-na de uma janela: “As trovoadas 
não param. Raios que matam gente e gado, incendeiam casas, fendem 
pinhais inteiros. O inferno a mudar-se, com armas e bagagens.” (p. 24). 
Aliás, a chuva já servira de título e, parcialmente, de tema ao romance 
de 1953 Uma Abelha na Chuva. 

Mas é em O Aprendiz de Feiticeiro - uma reunião de textos de 1971, que 
uns classificaram como contos, outros como crónicas ou “prosas” (Gus-
mão, 1986), outros ainda como “género indefinido ou híbrido” (Marte-
lo, 2001:129) - que centramos esta análise. Na breve narrativa “Chuva” 
- inicialmente publicada na Seara Nova com o título ‘O violino mági-
co’, de cariz autobiográfico e sobre “a relação do romancista com uma 
nova personagem” (Martelo, 2001: 138) -  encontramos três planos de 
“realidade”: a do narrador-protagonista; a da personagem Luciana, 
que parece dividir com ele a ação mas a dada altura sabemos ser figura 
ainda incipiente de um romance a dar os primeiros passos; e finalmen-
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te a realidade objetivamente decalcada do real, que nos chega com a 
descrição de um dia de Inverno numa cidade portuguesa. 

A trama é minimalista, neste conto que se lança com um anúncio de 
tempo invernoso, logo evoca saudades da “transparência leve” do céu 
de Verão, para de imediato voltar definitivamente ao Inverno. É len-
to o tempo da narrativa, que segue um crescendo suave, ao ritmo do 
anúncio, da concretização e, depois, do cessar da chuva. Os primeiros 
parágrafos enchem-se da “ameaça” pluvial, do peso das nuvens e da 
atmosfera elétrica que precede a carga de água, transformando a pai-
sagem citadina num “desenho aguado e fusco a tinta-da-china”, que 
apaga dos telhados a sua cor “clarão de barro a cozer” (p.294). Enquan-
to o cenário de partida é um espaço exterior de contornos urbanos, 
o de final mostra o interior de uma casa, interior nem por isso a salvo 
da chuva que tudo lava e nas primeiras linhas se anunciou. “Temos o 
Inverno à porta”, avisa o narrador, quando as duas personagens percor-
rem as vias ribeirinhas da cidade. 

O Inverno ainda não se afirma; pressente-o ele e pressente-o esta ci-
dade, que várias pistas toponímicas e patrimoniais – Montes Claros, o 
Terreiro da Erva, o túmulo de D. Afonso Henriques – nos dizem tratar-
-se de Coimbra. 

Toda a observação do cenário se faz a partir da focalização do prota-
gonista sem nome, que cria espaço a uma única nomeação: Luciana 
-- alguém que “Fala de montanhas cobertas de neve, uma fonte para 
encher a bilha, searas, fruta, o corpo nu na espuma duma corrente.” 
(p.294) e acompanha o narrador por “entre os plátanos do parque”. Só 
adiante sabemos estar em presença de um produto da imaginação 
deste, que Carlos de Oliveira usa para sobrepor os dois planos de que 
falámos: o da realidade do narrador, essa instância que do princípio ao 
fim se faz ouvir na primeira pessoa, e o da sua ficção, protagonizada 
por Luciana.  De uma forma ou de outra, a chuva que “fascina” o narra-
dor (p.294) subjaz a toda a narrativa, cria ambiente, acampanha as per-
sonagens, determina-lhes os gestos, os pensamentos e as memórias, e 
tem uma palavra decisiva no desfecho. 

A meio do texto, a queda dos primeiros pingos determina o regresso 
a casa, é pretexto para uma passagem que faz justiça ao estilo realis-
ta, com alguns laivos, muito leves, de preocupação social, e ainda dita 
uma breve descrição biofísica da paisagem (p.294):

Quando a chuva chega o costume é um mês inteiro de 
água. O rio pouco denso ganha dia a dia corpo, galga 
bruscamente as margens, rolam na espuma a fruta po-
dre, os bichos arrancados às tocas, a lenha dos madeirei-
ros, as árvores mais fracas a que a torrente mina o chão 
(…). Nos caminhos barrentos, lutando contra o enxurro, 
os pastores e o gado voltam à serra. A cidade baixa fica 
inundada, há canoas nas vielas do Terreiro da Erva (…). 
A cheia bate no portal de Santa Cruz, torna a bater, inva-
de a igreja, submerge o túmulo de Afonso o Fundador. E 
por fim, em torno das colinas enregeladas, há só um lago 
enorme com choupos, cegonhas, o frémito do frio.

Pelo meio da efabulação de um escritor e sua invenção feita dupla-
mente personagem, temos ainda outra informação quase monográ-
fica, de testemunha direta, sobre uma característica da pluviosidade 
daquela região da Beira Litoral nas décadas de 1960-70  – as primeiras 
chuvas de Inverno dão lugar a “um mês inteiro de água” – e os seus 
efeitos nas pessoas, vegetação e animais. Alguns perdem os abrigos e 
os míticos choupos coimbrões afogam as raízes nas águas do Monde-
go, cujo caudal é engrossado pela chuva contínua, a ponto de lhe não 
chegarem os limites do leito e vir a invadir as margens, alagando toda 
a vida que nelas se desenrola. Há impactes no quotidiano humano e 
na pequena economia local - a lenha dos madeireiros, os pastores e o 
gado obrigados a subir à serra, o Mosteiro de Santa Cruz que se inun-
da – num quadro ainda hoje plausível: nesta segunda década do Sé-
culo XXI ainda ocorrem inundações na baixa de Coimbra. Esse quadro 
compõe a narrativa como uma extensão realista, em nada afetando os 
intervenientes, já que narrador-escritor e sua personagem romanesca 
retornam a casa antes da bátega que desde o início se promete. E só 
então chove. Só então uma janela aberta confere novo relevo ao que 
fora apenas ameaça: o espaço exterior invade o interior, uma invasão 
materializada pela água da chuva, que molha as poucas folhas onde 
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Luciana fora criada e começava lentamente a singrar, apagando-a do 
papel e, aparentemente, da vontade do seu criador. O efeito da chuva 
faz-se sentir no real no narrador, mas alastra ao plano da ficção desse 
narrador. Firmado no ponto de vista da janela, aos seus olhos a cidade 
transfigura-se; e transfigura-se quer pelo luar, quer sobretudo devido 
às suas linhas arquitetónicas, corrompidas pela luz de uma lâmpada 
balançando ao vento da noite que entretanto se instalou.

5. Em suma…

As convicções universalistas e a voz inconformada, denunciante e 
independente, o pensamento livre, eram comuns aos três escritores 
cujos contos aqui observámos. Ferreira de Castro vivia com os olhos, o 
espírito e as palavras postos no sonho de um mundo sem injustiças e 
sem sofrimento e no cenário noturno e invernoso do seu “O Natal em 
Ossela” sente-se a alma do lugar” de que fala Colin Ellard (2015). Nos 
textos de Antunes da Silva transparece uma natureza climática entre o 
hostil e o aprazível, ao sabor das personagens e das estações do ano. 
Carlos de Oliveira usou a chuva como fio condutor que subjaz, ou me-
lhor, paira, sobre o cenário, a ação e as personagens da sua narrativa 
breve “Chuva”.

Em todos os casos, sobressai uma certa memória da história climática e 
humana das regiões-cenário, um acervo de informação fidedigna que 
pode cativar o público leitor atual e fazer da literatura uma aliada na 
formação da consciência ambiental.
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Contos que educam e preservam: a lógica da preserva-
ção ambiental nas culturas tradicionais brasileira

Silvia Regina Paes
Resumo

Este trabalho será uma reflexão da relação das culturas tradicionais 
brasileira com a natureza a partir dos contos e causos como contri-
buição para a Educação Ambiental. Com o objetivo de desvelar outros 
conhecimentos sobre os espaços naturais que representam outras vi-
sões de mundo, outras éticas e lógicas sócio econômicas. Discutir-se-
-ão as representações sociais que esse segmento da sociedade faz dos 
espaços naturais, de seu território e, também, dos recursos naturais a 
partir das histórias contadas. Contos que eram passados pelos velhos 
e velhas das comunidades e ouvidos por crianças atentas a cada som 
do ambiente e a cada palavra pronunciada. Ouvir e contar histórias 
faz parte da arte da oralidade das culturas tradicionais. Este trabalho 
surgiu a partir da pesquisa realizada durante o mestrado (1999) e dou-
torado (2003) com as comunidades do litoral norte de São Paulo/Brasil.

Palavras chave: Cultura caiçara, natureza, conto e causos.

Abstract

This work will reflect on the relationship between traditional Brazilian 
cultures and nature based on tales and causes as a contribution to En-
vironmental Education. In order to develop other knowledge about 
natural spaces, which represent other world views, other ethical and 
social economic logic. It is discussed as social representations that this 
segment of society makes of natural spaces, its territory and also na-
tural resources from the stories told. Stories that were passed on by 
the old and old of the communities and heard by children attentive 
to every sound in the environment and every word spoken. Listening 
and telling stories is part of the oral art of traditional cultures. This work 
arose from research carried out during the master’s (1999) and docto-
rate (2003) in communities on the north coast of São Paulo / Brazil.

Introdução

O presente artigo foi pensado a partir do levantamento de contos e 
mitos da comunidade caiçara do bairro Porto novo em Caraguatatuba, 
Estado de São Paulo/Brasil durante a pesquisa para o mestrado “Espa-
ço de vida, espaço de morte na trajetória caiçara” concluída em 1998. 
A pesquisa tinha como objetivo principal estudar as representações 
sociais sobre a natureza desta comunidade a partir das histórias narra-
das. Após esse trabalho acadêmico a comunidade criou a Associação 
Caiçara Juqueriquerê (ACAJU) no ano de 2000. Um dos objetivos desta 
associação é trabalhar com educação ambiental e cultura caiçara. As-
sim, eles iniciaram o “Projeto Pora de Educação Ambiental nas Escolas” 
que consistia, basicamente, em propor oficinas de aprendizagem so-
bre a natureza por meio dos saberes caiçara sobre os espaços naturais 
habitados por esta comunidade, tais como: o mar, o rio, o mangue, a 
mata e a praia.

A comunidade caiçara, sobre a qual falar-se-á no presente texto, era 
composta até as décadas de 1980 de algumas famílias que nasceram 
e sempre viveram neste local. Algumas famílias ainda vivem até hoje 
no mesmo bairro, porém, o local, se encontra urbanizado, com novos 
moradores que vieram de outros Estados e município e com casas de 
veraneio. 

O cenário onde as histórias foram narradas mostra um lugar onde os 
caiçaras viviam basicamente da natureza até às décadas d 1980 como 
já mencionado. Pescavam no Rio Juqueriquerê que desemboca no 
mar. Este rio continha uma diversidade de espécie de pescado de água 
doce (cará, bagre, lagosta, linguado e outros), dos que vinham do mar 
(tainha, robalo, mero, parati e outros) e entravam no rio em busca de 
abrigo para desovar e se alimentar. 

O manguezal era outro espaço muito utilizado pela comunidade local 
para capturar espécie de caranguejo (guaiamu e maria mulata) para a 
alimentação e vegetação para o artesanato (embira, taboa, madeira). 
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O mar como local da pesca, próximo à costa, por ser uma pesca arte-
sanal e os pescadores não tinham grande embarcação. As mulheres e 
crianças iam à praia pegar berbigão1 , tarioba2 e arrastar com pequena 
rede chamada puçá3. Na mata os homens iam caçar tatu, gambá, lagar-
to, anta e outras espécies de pássaros também; também se praticava a 
agricultura de derrubada e queimada4 para fazer a roça. A comunidade 
ficava entre o mar, a mata, o rio e o mangue. 

Atualmente, algumas famílias, continuam entre nestes mesmos espa-
ços, mas transformados após o turismo de massa com a construção 
da BR 101 que corta toda a costa brasileira de norte a Sul do Brasil. No 
local da mata foram construídas Colônias de Férias de diversos traba-
lhadores da capital paulista. O Rio Juqueriquerê se encontra poluído e 
os pescados se tornaram raros, mas alguns caiçaras pescam para man-
ter a alimentação diária. Em suas margens há empreendimentos como 
condomínios fechados, marinas e pequenas empresas que se assenta-
ram em cima da área de manguezal. 

Há, ainda, área de manguezal que foi reduzida drasticamente por uma 
urbanização desordenada. A ACAJU faz frente as transformações, pro-
move mutirões de limpeza do rio e praia e fiscaliza para tentar manter 
o que ainda resta da natureza em torno do rio.

Este cenário descrito foi onde as histórias aqui apresentadas foram 
criadas e recolhidas. A maioria dos narradores entrevistados, velhos e 
velhas da comunidade, já morreu. Ficaram as histórias que são revela-
ções de um momento histórico da comunidade e os registros delas são 
importantes para desvelar outras maneiras de se viver com a natureza, 
outra visão de mundo e outra ética humana.

1  Molusco bivalve (Cerastoderma edule). O caiçara chama de bibigão. Era uma espécie muito consu-
mida na dieta alimentar local.

2  Molusco bivalve (Iphigenia brasiliensis) chamado pelo caiçara de taiova.
3 Define-se como ‘puçá’, também conhecido como gererê, coador ou sarrico, um petrecho de pesca 

confeccionado com rede e ensacador, instalado em uma armação em forma de aro.” Disponível em:  ht-
tps://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/artes_de_pesca/artesanal/armadilha/puca.pdf

 4Técnica de derrubar uma pequena parte da mata para fazer a roça. Derrubava as árvores, mas dei-
xava parte do tronco com as raízes, limpava o terreno e ali se plantava uma diversidade de espécies tais 
como: feijão, mandioca, melancia, batata-doce, inhame, cará e outras). Esta técnica também é chamada 
de coivara e itinerante.

Da experiência com a pesquisa e com o projeto da ACAJU surgiu este 
texto que é uma tentativa de entendermos as culturas tradicionais e 
sua relação com a natureza mediante as histórias narradas. Na cultura 
da oralidade toda história cultural de um povo é transmitida pela fala 
de geração a geração e guardada na memória como parte do processo 
de aprendizagem.

A literatura fantástica das culturas tradicionais está recheada de perso-
nagens que interagem com a comunidade local delimitando ações e 
impondo regras na relação cultura/natureza. Não em uma relação de 
oposição, mas de complementaridade, trocas, punição, relação íntima 
e afetiva. A construção das regras que estabelece limites entre o huma-
no e o mundo natural, informa sobre a socialização, humanização da 
natureza, do próprio humano e sua práxis cotidiana. As crianças, desde 
pequenas, são inseridas dentro deste universo fantástico das histórias 
da cultura para irem aprendendo como lidar ou como cuidar e preser-
var os espaços naturais por eles habitados.

Este caminho de compreensão da relação caiçara/natureza será o foco 
da análise deste artigo. Passaremos por compreender o que é a cultura 
tradicional e memória biocultural a partir de Brandão (2014), Toledo e 
Barrera-Bassols (2015) e, em particular, o conceito de cultura caiçara 
por Diegues (2001) apresentado no terceiro tópico. No quarto tópico  
a educação ambiental é o foco da análise a partir do Plano Nacional 
de Educação Ambiental como tema transversal na educação básica e, 
disseminada por ONGs (Organização não Governamental) em todo o 
país. A análise da seção 4 focará as histórias caiçara. Esta mostrará a 
relação da comunidade com a natureza a partir das narrativas de per-
sonagens que intermediavam esta relação, tais como: caipora, pora, 
reis dos peixes e origem do rio.

Este artigo que compõe o livro Arte & Ecologia Humana traz a reflexão 
sobre a importância da cultura oral na transmissão de saberes neces-
sários às culturas tradicionais sobre ética da relação do humano com 
a natureza.
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1. Culturas tradicionais e memória biocultural

Culturas tradicionais são aquelas que acumularam por várias gerações 
os saberes que eram e ainda são transmitidos oralmente de geração 
a geração. São culturas cujo modo econômico de viver se caracteri-
za em produzir e coletar frutos da natureza para consumo da própria 
comunidade, praticam a agricultura sustentável em forma de roças, 
geralmente de derrubada e queimada; a caça, a coleta e a pesca são 
práticas características do modo de vida destas culturas; a maneira de 
se organizar socialmente em forma de mutirão ou ajuda mútua se con-
trapõe ao modo individual da sociedade capitalista; a espiritualidade 
ligada aos rituais católicos, mas também os da cultura negra, no caso 
das culturas miscigenadas.

Brandão (2014) faz uso do conceito de comunidades tradicionais em 
diferentes autores. Os quatro conceitos utilizados, por esse autor, para 
definir comunidade inspirado nos argumentos de Bhabha que são: a 
comunidade primitiva que são os autóctones e não selvagem; comu-
nidade tradicional situada no tempo presente e são os pobres, expro-
priados, residentes, os fronteiriços; comunidade de exclusão formada 
por desalojados, migrantes pobres, habitantes coletivos; comunidade 
de adesão agrupamento ou rede de pessoas para uma ação social.

As comunidades tradicionais, além das classificações acima, tem ca-
racterísticas e qualidades importantes para Brandão (2014) que são: 
a transformação da natureza pelo trabalho coletivo; a autonomia dos 
que têm relativa liberdade em relação ao meio urbano e que é dono do 
seu lugar; autoctonia, são os que têm consciência de pertencimento a 
um lugar por herança em tempos imemoriais; a memória de lutas pas-
sadas de resistência; memória de resistências; história de luta e resis-
tência atual; experiência de vida em territórios cercados e ameaçados;

As culturas tradicionais, em geral, mas em especial a indígena, podem 
ser definidas a partir de oito critérios segundo Toledo e Barrera-Bassols 
(2015):

1 São descendentes dos primeiros habitantes de um território 
que foi conquistado;
2 Povos em relação íntima com a natureza (cosmovisões, ativida-
des produtivas e conhecimentos);
3 Produção de pequena escala;
4 Organização comunitária politicamente descentralizada e de 
consenso;
5 Relação profunda espiritual e física com seu território;
6 Visão de mundo de troca com a natureza e não de apropriação 
material;
7 São marginalizados e subjugados pela sociedade dominante;
8 Indivíduos que se autoidentificam indígena.

A memória biocultural que é titulo do livro de Toledo e Barrera-Bissols 
(2015) é um estudo do passado das culturas tradicionais dos povos 
milenares e seus saberes necessários sobre a natureza. Uma visita ao 
passado para entender o presente, aprender com as comunidades tra-
dicionais para repensar a sociedade contemporânea. Para eles memó-
ria biocultural está 

(...) nessa ampla e complexa coleção de sabedorias locais, 
de cuja análise em conjunto devemos obter recordações-
-chave identificar eventos que tiveram influência profun-
da e duradoura sobre toda a especie, que se encontra a 
memória da espécie humana, ou que ainda resta dela. 
Essas sabedorias localizadas, que existe, como consciên-
cias históricas comunitárias, uma vez totalmente conju-
gadas, operam como a sede principal das lembranças da 
espécie. São, portanto, o hipocampo do cérebro da hu-
manidade, o reservatório mnemônico que permite que 
qualquer espécie animal se adapte continuamente a um 
complexo mundo em constante processo de mudança 
(TOLETDO  e BARRERA-BASSOL, pág. 41, 2015)

Estas características apresentadas aqui de forma resumida são as que 
definem as culturas tradicionais de uma forma geral no Brasil. Sejam 
elas caiçara, ribeirinhas, quilombolas, geraizeiras, de terreiros e muitas 
outras cujas expressões as definem como antigas ou ancestrais. São 
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definidas como herdeiras de saberes milenares e têm autoconsciência 
de seu papel como transmissora das sabedorias aprendidas.

Onde há cultura tradicional há preservação ambiental nos ensina Die-
gues (2008) no seu livro “O mito da natureza intocada”. O que significa 
que os homens sempre manipularam a natureza, mas a partir de lógica 
de manipulação diferente, com suas práticas de baixo impacto, como 
exemplo, a roça de derrubada e queimada. É necessário o tempo certo 
de plantar, saber a direção do vento, como cortar as árvores para que 
elas voltem a brotar. Há toda uma metodologia de como usar a nature-
za que foge da lógica da sociedade capitalista que faz com que a afir-
mação “onde há cultura tradicional, há preservação” faz todo sentido.

Esta relação, cultural tradicional e natureza, tem sido verificadas por 
vários pesquisadores na área da etnociência, etnobiologia, antropolo-
gia e outras. A diversidade cultural está ligada a diversidade biológica. 
Ambas existem reciprocamente. As áreas de maior biodiversidade são 
áreas indígenas no mundo afirmam Toledo e Barrera-Bassols (2015)

A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais (Decreto no. 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 
sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil) define co-
munidades tradicionais como grupos que possuem formas próprias 
de organização, ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e eco-
nômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição.

Estas características das comunidades tradicionais se contrapõem ao 
modelo das sociedades urbanas e de desenvolvimento da sociedade 
capitalista. Pode-se apreender as transformações que ocorreram na 
América Latina e África com esta imposição de desenvolvimento que 
vigoram desde o renascimento até a atualidade. Para as culturas tradi-
cionais o desenvolvimento significou a retirada dos povos tradicionais 
de seus territórios. O desenvolvimento como um movimento de cres-
cimento não se dá de forma igual para todos. 

O desenvolvimento sustentável como uso equilibrado dos recursos 
naturais em busca de qualidade de vida no presente e futuro é outra 
impossibilidade porque ele se alicerça nas mesmas premissas do de-
senvolvimento econômico de expansão do capital com o uso insus-
tentável de matéria-prima dos países latinos americanos e africanos 
gerando uma sociedade de consumo insuportável ao planeta terra.  
Após esta constatação crítica adotar-se-á o conceito de des-envolvi-
mento sustentável de Viana (1999).

Des-envolver para as populações tradicionais – não ape-
nas a caiçara - significa perder o envolvimento econô-
mico, cultural, social e ecológico com os ecossistemas 
e seus recursos naturais. Junto com o envolvimento, 
perde-se a dignidade e a perspectiva de construção da 
cidadania. Perde-se ainda o saber e com ele o conheci-
mento dos sistemas tradicionais de manejo que, ao con-
trário do que normalmente se pensa, podem  conservar 
os ecossistemas naturais de forma mais efetiva do que 
os sistemas técnicos convencionais. O processo de de-
gradação ambiental se acelera com a expulsão – às vezes 
violenta – das populações tradicionais de suas terras. Ob-
viamente essas consequências do desenvolvimento não 
são coerentes com a busca da sustentabilidade do nosso 
Planeta.

Por envolvimento sustentável poderíamos entender o 
conjunto de políticas e ações direcionadas para fortale-
cer o envolvimento das sociedades com os ecossistemas 
locais, fortalecendo e expandindo os seus laços sociais, 
econômicos, culturais, espirituais e ecológicos; com o 
objetivo de buscar a sustentabilidade em todas essas di-
mensões. (VIANA, V. Págs.242/243, 1999).

Os territórios tradicionais são locais físicos naturais, sociais, culturais, 
econômicos, educacionais, políticos, espirituais. São espaços do afe-
to. Espaços compartilhados com os seres da natureza. Espaços de tra-
balho com atividades que acompanham os ciclos da natureza, isto é, 
época de plantio com técnicas específicas e época de repouso da terra. 
Época da pesca para que venha em abundância e com preservação. 
Como as técnicas utilizadas em todo o Brasil por todas as culturas tra-



dicionais que é a agricultura de coivara, itinerante e de derrubada e 
queimada. Estas práticas exigem conhecimentos sobre tempo, espaço, 
clima e técnicas apropriadas para derrubar partes da mata para que 
ela, após o plantio, seja abandonada para que se regenere.

Toledo e Barrera-Bassols (2015) cita as estratégias de produção dos po-
vos tradicionais que são: cultivos poliespecíficos terrestres ou aquáti-
cos que cria o sistema integrado de agropecuário-florestal-pesqueiro 
ou agrossilvipastoril-piscícola. Estes autores afirmam ainda que o sa-
ber-fazer em um “sistema integrado de práticas produtivas” (pág.76) 
tais como: agricultura, coleta, extração florestal, sistemas agroflores-
tais, pesca, caça pecuária de pequena escala e artesanato está liga-
do às áreas protegidas . Afirmam que as evidências apontam que em 
áreas de maiores diversidades biológicas está associada à diversidade 
linguística em todos os países.  Os países que se destacam neste que-
sito de diversidade são: Brasil, Indonésia, Colômbia, Austrália, México, 
Madagascar, Peru, China, Filipinas, Índia, Equador e Venezuela.

No mundo há mais de 6 mil culturas não ocidentais que vivem nas 
zonas rurais de diversos países que resistiram ou foram marginaliza-
das que conseguiram de alguma forma permanecer longe do sistema 
agroindustrial (TOLEDO e BARRERA-BASSOLE, 2015). Por isso há diver-
sas maneiras de pensar e conhecer diferente da maneira ocidental. 
Afirmam esses autores que há uma relação entre a biodiversidade a 
diversidade cultural e citam B. Nietschmann (1992) que criou o concei-
to de “conservação simbiótica” que significa “a diversidade biológica e 
cultural é reciprocamente dependente e geograficamente conterrâne-
as” (idem, idem, pág. 71)

O conhecimento da “ciência do concreto” organizado pelo pensamen-
to selvagem como afirma Lévi-Strauss (1970) possui forma de classifi-
cação e compreensão da natureza semelhante à sistematização do fa-
zer científico ocidental. Lévi-Strauss desmistificou a verdade segunda 
a qual as culturas tradicionais sabem sobre a natureza apenas por se-
rem úteis às suas práticas cotidianas, mas compreendem e classificam 
o mundo natural porque é bom para pensar.

Maldonado apud Toledo e Barrera-Bassols afirma que “toda práxis cor-
responde sempre um corpus de conhecimento (assim como a toda 
vida material corresponde uma vida simbólica” (2015, pág. 92). Por isso 
é importante compreender o conjunto de significados, símbolos, con-
ceitos e percepções relacionados ao pensamento das culturas tradi-
cionais. As representações sociais como base à compreensão do ima-
ginário sócio-cultural contribui para entender a relação entre cultura e 
natureza, isto é, como estas culturas pensam a natureza. A  transmis-
são a partir da oralidade, sem a necessidade da escrita.

As sociedades orais não são necessariamente analfabe-
tas, porque a sua oralidade não é uma carência da escrita, 
mas sim uma não necessidade da escrita (MALDONADO 
apud TOLEDO e BARRERA-BASSOLE, pág. 92, 2015).

É importante frisar que 

as sociedades tradicionais detêm um repertório de co-
nhecimento ecológico que , em geral, é local, coletivo, 
diacrônico e holístico. Por possuírem uma longa história 
de prática do uso dos recursos, os povos tradicionais ge-
raram conhecimentos cognitivos sobre os recursos natu-
rais (idem, idem, pág. 92)
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2. O jeito de Ser Caiçara

A cultura caiçara é formada, de acordo com Diegues e Arruda (2001:42), 
“... pela mescla etno-cultural de indígenas, de colonizadores portugue-
ses e, em menor grau, de escravos africanos”. Siqueira (1984) enten-
de que, além desses grupos, ocorre a participação nesse processo de 
mestiçagem de holandeses, franceses e espanhóis. Essa é a formação 
básica do grupo etno-cultural nas áreas costeiras dos atuais estados 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina (DIE-
GUES e ARRUDA, 2001).

No seu processo de formação os caiçaras adquiriram rico 
conhecimento do ambiente natural, parte herdada pe-
los grupos que lhes deram origem e parte pelo processo 
secular de vivência em seu território. Uma rica cultura 
material, intimamente ligada à natureza se formou. Sua 
sobrevivência foi dependente durante muito tempo ex-
clusivamente desse saber. As ervas da mata para alimen-
tação e cura; as melhores árvores para canoa, constru-
ções e artesanatos; o tempo certo e a forma de caçar cada 
animal, com que se alimentavam; o comportamento dos 
recursos pesqueiros e melhor maneira de capturá-los; o 
domínio de uma agricultura denominada de coivara ou 
itinerante, prática herdada dos indígenas, que lhes ga-
rantisse a subsistência e um excedente para comerciali-
zar com os centros urbanos. Há também os elementos 
intangíveis da cultura, que não têm uma substância ma-
terial, como as crenças, lendas, aptidões, conhecimentos, 
hábitos, significados, normas e valores que regulavam, e 
porque não dizer, ainda regulam, as relações sociais e as 
relações com a natureza. São elementos importantes e 
fazem parte do processo de ensino-aprendizagem dessa 
cultura. (MOREIRA Junior. W. E PAES, S. R., pág. 77, 2016)

A contribuição do conhecimento sobre a natureza, das culturas tra-
dicionais, representa um patrimônio imaterial importante e deve ser 
preservado, tanto por ter uma perspectiva própria na relação humani-
dade/natureza, quanto por ser um elemento que caracteriza a cultura 
brasileira. O saber empírico das comunidades sobre o meio ambiente e 
o conhecimento científico reúne condições de se aliarem para colabo-

rar na criação de uma sociedade com justiça social e ambiental, além 
de construir outros conhecimentos, que podem ser disponibilizados a 
toda a sociedade, seja ela urbano industrial, ou a tradicional.

Assim, desvendam outras realidades, outras visões de mundo, outras 
lógicas econômicas, sociais, políticas e culturais que estão presentes 
na diversidade cultural brasileira. Mesmo que estas, a princípio, pare-
çam fragmentadas, desarticuladas, ou, à primeira vista, inexistentes 
possibilitam, ainda, exemplo de um modo de vida com uma dinâmica 
característica própria de se relacionar com o meio ambiente, muitas 
vezes, ainda, de forma sustentável.

Os relatos orais sobre entes mágicos como o caipora que é considera-
do o guardião da mata, que pune o caçador abusado, revela a impor-
tância de conhecer a mata, de saber a época certa de caçar e ainda 
saber a quantidade exata de animal a ser abatido, ou seja, pegar o ne-
cessário para alimentar a própria família, no dizer do próprio caiçara. 
Assim como as leis ambientais, no direito da sociedade urbana, estão 
registradas na língua escrita, as regras ambientais das sociedades tra-
dicionais, em geral, são apresentadas a partir da oralidade em forma 
de contos e causos vividos, contados e compartilhados entre seus 
membros principalmente contados pelos mais velhos aos mais jovens.

O significado de equilíbrio ecológico, de preservação, no Brasil, tem 
que necessariamente passar pelo conhecimento do índio, do campo-
nês, do caiçara e das comunidades tradicionais, em geral. Os mitos e 
as histórias ditas tradicionais não são somente um veículo de comu-
nicação do pensamento dito selvagem, mas também, uma forma de 
representação do social e cultural. Uma maneira literária de integração 
e informação grupal e um ato de reflexão sobre a realidade que precisa 
ser compreendida, transmitida e gravada na memória de geração em 
geração.

Nas atitudes e nas falas dos caiçaras, em relação à natureza, estão os 
ensinamentos dos entes sobrenaturais que aparecem em seus contos. 
Reflexo da realidade, digerido, compreendido e que serve de apren-
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dizagem às gerações futuras. Eles acreditam na existência dessas en-
tidades sobrenaturais, tiveram experiências com estes seres mágicos, 
mas muito além de saber se elas existem ou não, os ensinamentos das 
mesmas são importantes para serem aprendidas.

Na direção do processo ensino/aprendizagem se faz necessário com-
preender a relação da comunidade tradicional caiçara com o meio am-
biente para entender a educação ambiental na práxis desta cultura. 
Para este entendimento a seção seguinte nos fornecerá pistas a esta 
compreensão.

2.1. Cultura Caiçara e natureza

Pensar em cultura caiçara e meio ambiente é refletir sobre o conheci-
mento acumulado há gerações. Este conhecimento refere-se aos es-
paços litorâneos (o rio, a mata, o mar, a praia e o mangue) e o conheci-
mento sobre clima, sobre o tempo de plantar, de colher, de caçar e de 
pescar.

As culturas tradicionais ensinam importantes lições de bons com-
portamentos para se relacionar equilibradamente om a natureza que 
pode ser chamado de ecoética, ou bioética (SILVA, 2015) ou ecologia 
profunda (CAPRA, 2014). No mundo contemporâneo, principalmente 
no campo da educação, há a necessidade de buscar “novos” valores 
humanos, o que, na realidade, não são novos, mas velhos valores que 
se perderam: justiça, ética, respeito e tantos outros que fazem parte, 
na atualidade, das  comunidades tradicionais que se encontra, atual-
mente, nas culturas tradicionais.  

Os educadores que estão repensando a educação vão pesquisar na 
mitologia dos povos indígenas, gregos, indianos, chineses e outros, 
antigas lições; ensinamentos de como conviver com o outro, seja este 
a natureza ou o ser humano. Não devemos esquecer que o ser humano 
também é um ser natural. Sendo assim, o melhor seria refletir sobre 
alternativas para a reintegração do ser humano à natureza.

(…) Parece assim que a compreensão “mágica” da na-
tureza não se explica por uma falta de tecnologias mais 
avançada para o controle da natureza, mas sim que ela se 
dá devido a uma compreensão mais ampla do meio; com 
uma maneira de conhecer, que se dá pela via do “concre-
to” acompanhado do sensível e do intuitivo. (Carvalho, 
Ap. , 2002, pág. 20)

A compreensão, no momento atual, sobre economia sustentável e de-
senvolvimento sustentável tem que levar em consideração, em dife-
rentes regiões do nosso país, que há culturas que detêm as técnicas 
de um viver mais harmonioso e equilibrado e que, num passado não 
tão longínquo, estas culturas eram autônomas, não dependiam dos 
grandes centros da economia para sobreviverem. Havia, em grande 
parte, e ainda há, atualmente em pequenas proporções, uma relação 
de equilíbrio entre o homem e a natureza, principalmente nas culturas 
indígenas. Esta é a principal herança da cultura caiçara. Não por serem 
“boazinhas”, ou por tentarmos idealizar essas culturas, mas por elas de-
terem outras técnicas de manuseio dos espaços naturais e outra lógica 
econômica. O estreito laço entre cultura e natureza estabelece limites 
na prática da manipulação da natureza. 

Há uma espécie de acordo entre humanos e natureza. A compreensão 
da dependência entre comunidade e meio natural gera a necessidade 
de proteção dos espaços naturais para um convívio mais harmonio-
so. Para isso é preciso conhecer para dominar estes espaços que são 
hostis e ameaçadores caso a ação humana seja imprudente. São de-
tentoras de outra visão de mundo completamente diferente da lógica 
dominante na sociedade ocidental capitalista. Esta é a dificuldade dos 
ocidentais em aprender com o outro sem impor seu modo de ser e 
compreender.

No caso da conservação dos ecossistemas florestais o 
problema é mais grave. Qualquer ação que pretenda ter 
coerência com o ideário da sustentabilidade deve estar 
baseada no saber das populações tradicionais. São os 
índios, caiçaras, quilombolas, caboclos, ribeirinhos e ex-
trativistas que detêm o conhecimento mais sofisticado 
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sobre a história de usos das florestas, sua variabilidade 
geográfica, taxonomia, ecologia, usos e manejo das es-
pécies de plantas e animais, entre outros conhecimentos 
fundamentais para uma tomada coerente de decisões. 
Na maior parte dos casos, a comunidade técnica e cien-
tífica simplesmente os desconhece e/ou ignora. (VIANA, 
V., pág. 241, 1999).

Faz-se necessário repensar o significado real do desenvolvimento. 
Este, até o presente momento histórico, causou um “des-envolvimen-
to” das comunidades tradicionais caiçara e quilombola aqui no litoral 
como afirma Viana (1999). O desenvolvimento como uma trajetória 
que leva ao crescimento econômico-social ainda não ocorreu para as 
comunidades tradicionais. Com a predominância da cultura urbana, 
há uma imposição desta sobre os demais modos de vida, aniquilando 
a diversidade cultural e causando desvalorização dos conhecimentos 
tradicionais correspondentes.

As culturas tradicionais ensinam a importância de pensar em outro 
tipo de desenvolvimento sustentável entre o humano e natureza e 
elas têm muito a ensinar ao questionar os valores e significados que o 
ocidente tem em relação à natureza. Na sociedade capitalista a natu-
reza tem valor econômico e deve se vendida no mercado. A natureza, 
neste caso, é propriedade de um sujeito (propriedade privada). Para as 
comunidades tradicionais a natureza é um bem coletivo que foi dispo-
nibilizado por Deus, em se tratando de comunidades cuja base religio-
sa tem influência católica, ou divindades como as culturas indígenas. 
Estas duas visões de mundo ou representações sociais geram muitos 
conflitos entre o poder público, o privado e as comunidades tradicio-
nais.

Há por um lado uma realidade complexa compreendida pelas culturas 
tradicionais a partir de um raciocínio complexo em que o todo é pen-
sado e praticado dentro de uma cadeia de relações. Por outro lado, a 
mesma realidade é entendida pela sociedade capitalista de maneira 
simplista que a reduz em um pensamento linear e descontextualizado, 
reducionista e fragmentado. Vandana Shiva (2003) chama de “mono-

cultura da mente5”. Este pensamento se traduz em reduzir a natureza 
a apenas um único elemento vegetal (como a substituição da diversi-
dade de plantas por apenas uma cultura, a do eucalipto e do pinos), 
animal e humano. Ao longo da Rodovia dos Tamoios6, por exemplo, 
em plena Serra do Mar, vemos a substituição da mata atlântica por eu-
caliptos e pinos e, também, no norte de Minas Gerais onde a monocul-
tura de eucalipto está causando muitos estragos nas comunidades de 
pequenos agricultores e ao clima da região.

Um velho pescador caiçara, já falecido, observou que antigamente7 
eles pescavam bastante e nunca faltava peixe, hoje, depois das leis de 
proibição da pesca, falta tudo e os peixes sumiram. O que aconteceu? 
Grandes embarcações da pesca industrial, à procura de apenas uma 
espécie de pescado, fazem uso de modernos aparelhos que contri-
buem à matança de outras espécies não comercializáveis, mas impor-
tantes para os pescadores artesanais. No processo de industrialização 
da pesca, o pescador artesanal vira proletário do mar. Mudando, assim, 
as relações de trabalho e a relação do pescador com a natureza. Os 
saberes do pescador artesanal sobre a pesca vai aos poucos deixando 
de ser importante e necessário.

Enfim, não devemos pensar as comunidades tradicionais como atra-
sadas ou de “história lenta”, mas com histórias próprias. São culturas 
diversas coexistindo no mesmo tempo e espaço. Pensar a história não 
como uma linha reta, mas espiralada, em que há avanço e retrocesso, 
saltos e quedas. A partir desta constatação analisaremos os contos cai-
çara e as possibilidades de se pensar a relação humano/natureza partir 
do pensamento mágico dos contos e mitos.

 5SHIVA, V. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: 
Gaia, 2003.

 6Rodovia que liga o interior ao litoral norte de SP.
 7Antigamente é um tempo que não abe no tempo linear cronológico da sociedade capitalista. É o 

tempo dos antepassados e ancestrais.
 8A família da autora de um lado composta de hispano-mexicana e de outro, imigrantes húngaros.



Na farmácia das centenas de histórias que ensinaram 
nas minhas duas famílias8, a maioria delas não é usada 
como simples diversão. De acordo com a aplicação fol-
clórica elas são, sim, concebidas e tratadas como um 
grande grupo de medicamentos de cura, cada um exi-
gindo preparação espiritual e certos insights por parte 
tanto do curandeiro quanto do paciente. Essas histórias 
medicinais são tradicionalmente usadas de muitos mo-
dos diferentes. Para ensinar, para corrigir erros, para ilu-
minar, auxiliar a transformação, curar ferimentos, recriar 
a memória. Seu principal objetivo consiste em instruir e 
embelezar a vida da alma e do mundo (PINKOLA ÉSTÉS, 
C., pág. 10, 1998).

3. Educação Ambiental e seus significados

Educação ambiental formal que se apresenta nas escolas como tema 
transversal se apresenta, nas comunidades tradicionais, de forma in-
formal em todos os momentos das vivências cotidianas e nas ativida-
des realizadas. Seja nas atividades ligadas à pesca, à caça, à coleta ou 
no fazer à roça. O ato de aprendizagem se dá ao mesmo tempo, em 
que se executa as atividades corriqueiras. Nos momentos de ouvir as 
histórias também é  outro momento de aprender. Aprender a ouvir 
e a respeitar quem fala e quem transmite o conhecimento. Certa vez 
uma velha caiçara afirmou que o tempo de aprender é todo momen-
to e disse: “enquanto se fazia roça, ouvia história, cantava e assim nós 
aprendia”. 

Embora haja uma compreensão formal do que significa educação am-
biental como a descrita abaixo, há outra compreensão que é passada 
de geração para geração pela oralidade das comunidades tradicionais. 
A Política Nacional de Educação Ambiental ( Lei nº 9795/199) denomi-
na educação ambiental da seguinte maneira.

Entendem-se por educação ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio am-
biente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental em seu 
Art. 2o.(Resolução No.2 de 15 de junho de 2012) afirma:

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é 
atividade intencional da prática social, que deve impri-
mir ao desenvolvimento individual um caráter social em 
sua relação com a natureza e com os outros seres huma-
nos, visando potencializar essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental.



A educação ambiental tal qual é apresentada nas escolas é outra ma-
neira, na sociedade atual, de levar os procedimentos éticos dos huma-
nos para com o ambiente natural onde vive e depende dos recursos da 
natureza para viver. No ambiente escolar este aprendizado educativo 
se dá de maneira formal com tempo e espaço específicos, agendados 
de acordo com as regras da escola.

No ambiente das comunidades tradicionais, a Educação Ambiental, 
está presente de maneira sistemática no tempo rotineiro das ativida-
des cotidianas e nos espaços territoriais de trabalho. No mar com a 
pescaria; na terra com o fazer a roça; na mata com a caça e coleta de 
frutos, plantas medicinais e outros; no mangue para pegar caranguejo, 
ostras; na praia, com a coleta de mariscos; no rio com a pesca, colhei-
ta de vegetação para artesanato, para lavar louça, roupas e água para 
beber. 

Neste ambiente caracterizado como informal, em contraposição ao 
formal característico da educação escolar hegemônica, é que se dava 
o processo educativo a partir da prática do saber-fazer cotidiano que 
se estendia ao final do dia com a contação de histórias sobre entidades 
sobrenaturais que habitavam os espaços da comunidade. 

Esta relação das práticas cotidianas de dependência da comunidade 
para com a natureza se estendia à reflexão através das histórias fantás-
ticas de transmissão de saberes necessários à reprodução da vida na 
cultura caiçara. Este era o universo da educação ambiental do caiçara 
no bairro Porto Novo até as décadas de 1970 e 1980 em Caraguatatu-
ba/SP- Brasil e, em geral, nas comunidades tradicionais brasileiras.

As denominações acima permitem compreender como deve ser o pro-
cesso de aprendizagem nas escolas e projetos realizados por ongs e 
outros. Mas estes significados de Educação Ambiental estão implícitos 
no viver das comunidades tradicionais. É o que revelam as histórias 
narradas.

A Educação Ambiental pode ser um importante instru-
mento na tentativa de reverter esse quadro de degrada-
ção ambiental e de desestruturação social e cultural por 
que passam os caiçaras e muitas outras comunidades 
tradicionais no Brasil. A Educação Ambiental ao difundir 
conhecimento das culturas tradicionais e propiciar o di-
álogo destas com outros segmentos da sociedade e do 
Estado podem contribuir para mudanças profundas na 
atuação do ser humano sobre a natureza. A Educação 
Ambiental não é só um ato de transmissão de conheci-
mento sobre a natureza, mas um mecanismo que pos-
sibilita a ampliação da participação política das pessoas 
e a consolidação da democracia para a solução dos pro-
blemas sociais e ambientais que visem à melhoria da 
qualidade de vida como afirma Reigota (apud MOREIRA 
JUNIOR, W. E PAES, S. R., pág. 78, 2016).

Após esta reflexão se procurou entender como a educação ambiental 
formal e informal, apesar das diferenças, objetivam educar para a sus-
tentabilidade e para o bem viver do humano com a natureza. Como o 
ensino-aprendizagem se dava nas comunidades caiçara será o foco da 
próxima seção aqui apresentada a partir das histórias narradas durante 
a entrevista da pesquisa de mestrado, acima mencionada. A pesquisa 
realizada partiu do estudo de memória. Por meio da reconstrução das 
histórias, a partir do ato de lembrar, foi possível fazer um levantamento 
das representações sociais que os moradores do bairro Porto Novo, já 
mencionado, faziam da natureza e sua relação com a mesma.
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4. Interpretação das narrativas:histórias que ensinam e encantam9 

Nesta seção far-se-á uma apresentação dos contos caiçara. São três 
histórias em estrutura de conto e outra de mito que revelam o pensa-
mento e princípios éticos da cultura caiçara e sua relação com a natu-
reza. A partir da memória, do ato de lembrar, é que foi possível levantar 
as representações que os moradores do lugar pesquisado faziam da 
natureza e qual a relação deles com a mesma.

As comunidades litorâneas que são miscigenadas e habitam o sul do 
Rio de Janeiro ao Norte do Paraná são denominadas de caiçara. Estas 
transmitiam seus saberes e fazeres pela oralidade. Era um ato de apren-
dizagem dirigida às crianças, que são consideradas o futuro. Cabia aos 
mais velhos a responsabilidade de transmitir o conhecimento próprio 
de sua cultura. Velhos/Velhas e crianças são sujeitos muito importan-
tes à reprodução contínua da humanidade neles; da continuidade de 
sua história e cultura.

A vida de um guardião de histórias é uma combinação 
de pesquisador, curandeiro, especialista em linguagem 
simbólica, narrador de histórias, inspirador, interlocutor 
de Deus e viajante do tempo (ESTÉS, C. P., pág. 10, 1998).

4.1. História do caipora: no universo invisível da mata

Um home ... cê vê, o cara que tava caçando sozinho... 
Isso pra mim é lenda também. Matô, sozinho, matô cin-
co porco. Não podia: vai com um não podia carregá. E 
não podia carregá mais de um. Aí, ele ficou pensando: 
“E agora o que que eu vô fazê? “Ele não podia pegá um 
porque tinha quatro morto. Aí, essa hora chegô, diz que 
chegô um home perto dele e falô: „Esse aí você carrega e 
os otro vão embora.” Pegô uma vara pra batê no porco. O 
porco levantando e saíram tudos ele. Ele também diz que 
nunca mais vortô no mato. Esse aí é fogo. Muita gente 
conta isso aí (Dazil, em memória, caiçara do Porto Novo, 
Caraguatatuba/SP.)

9Apresentaremos os contos mantendo a maneira original da fala dos entrevistados

Neste texto a reflexão recai sobre as regras ou normas para caçar. Este 
comportamento pode ser chamado de bioético ou como parte do 
pensamento ligado à eco ética, isto é, procedimentos que o ser hu-
mano deve ter com outros seres humanos e com outras formas de 
vida.  

As histórias contadas, pelos avós e mais velhos, era uma maneira de 
ensinar e transmitir sua cultura e sua história. A partir da oralidade é 
que o aprendizado se dava. Um meio de transmitir as normas da co-
munidade em relação à natureza. 

A história acima, contada pelo Dazil10 (em memória) é muito importan-
te para entendermos os princípios filosóficos do pensamento caiçara.

A ética como um valor ou princípio racionalmente pensado e organi-
zado para guiar as pessoas no trato com outras e, no presente texto, e 
com a natureza. Na caça tinha os princípios valorizados que um bom 
caçador deveria ter. Um destes princípios era pegar o necessário para 
alimentar a família. O princípio da não acumulação ou pegar somente 
o necessário. Pensar no outro ser humano e no outro bicho. Portanto, 
um destes valores era não à ganância.

Lévêque e Carvalho (apud CARVALHO, 1986) observam 
que as manifestações culturais da humanidade caçado-
ra e coletora, estão diretamente associadas à uma práxis 
econômica na qual a lógica se baseia num duplo uni-
verso de trocas entre o mundo humano e o mundo não 
humano, a interconexão entre estes dois mundos seria 
representada pelo ato da fecundidade e da caça, todo os 
dois contribuindo para a manutenção da vida, humana e 
não humana ( CARVALHO, M. Ap., pág. 83,2002)

Os saberes sobre os territórios (mar, rio, praia, mangue e mata) eram 
fundamentais à criação dos princípios. Qual a época certa de caçar, 
qual animal, a quantidade, tamanho e se era fêmea ou macho. O res-
peito aos mais velhos como os responsáveis pela transmissão das his-
tórias aos mais jovens. 

10 Dazil foi um caiçara que gostava mais de caçar do que de pescar. Homenageio ele aqui nesta seção.
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Os velhos e velhas como filósofos da comunidade, como guardiões 
dos saberes necessários para viver em equilíbrio com a natureza. O 
que estes diziam era lei inquestionável.

Outro valor recomendado era a reza. Pedir permissão para entrar na 
mata. É o valor da espiritualidade como base deste pensamento. Por-
que o ser humano não é dono da natureza, mas ele faz parte dela. O 
transgressor destas regras era punido. A punição poderia ser o caçador 
se perder na mata ou não encontrar alimento. Tinha que ter um acordo 
entre o caçador, a caça e o dono da mata (caipora).

As histórias produziam ou reproduzem medo e este fazia com que o 
caçador fosse mais prudente ao caçar. O medo como um fator de cui-
dado, prudência e com a função de atenção às regras fazendo com que 
as mesmas fossem cumpridas. A lógica do pensar no coletivo se sobre-
põe ao individual e o respeito à natureza como norma obrigatória de 
sustentabilidade e equilíbrio.

A sustentabilidade e o equilíbrio só podiam ser mantidos com conhe-
cimento e respeito ao tempo da natureza. O respeito com o tempo de 
reprodução dos bichos: “...nunca se vai no mato na época de agosto a 
fevereiro, não se vai no mato. Porque é época que o bicho tá criando…” 
(Dazil, 1997). Dazil acrescenta :

Se mata os bicho grande, mata um só. Aquele já dá pro 
cê...Cê vai e encontrá um bando de porco do mato, se 
você está sozinha no mato, vai  três, matá três, quatro 
porco, pra quê? Você não aguenta carregá. Dexá o bi-
cho estragando? Então, mata um. Só o que dá pra gente 
comê. Aquele que dá pra levá pra casa. Tem gente que é 
muito ganancioso demais. (DAZIL, 1997)

Enfim, para um caçador “no mato tem coisa, é que agente não vê. A 
pessoa abusando ele acha.”

As vivências do caçador apresentada nesta história acontece no uni-
verso do invisível e sobrenatural. No domínio onde os entes encan-

tados interagem com o humano efetuando trocas e selando acordos 
em uma lógica econômica que sobrepõe os interesses coletivos em 
detrimento aos interesses individuais. Demonstração de um rigor do 
pensamento racional que não descarta as subjetivas. Base da raciona-
lidade ecológica caiçara a partir das relações estabelecidas entre o hu-
mano e a natureza.

Para reforçar este raciocínio demonstrar-se-á outra história dessa re-
lação profunda de conhecimento e práxis do caiçara com o meio am-
biente natural no qual está organizado o seu território.

4.2. História do Rei dos Peixes: trocas e acordos nas profundezas 
do mar

Um homem foi pescar um dia. Ele foi pescar e não matou 
nada, não pegou nada. Esse homem tinha uma cachor-
rinha. Quando ele chegava da pescaria, quem ia receber 
ele era a cachorrinha. Quando ele chegava a cachorrri-
nha ia recebê-lo [na praia]. Aí, quando foi nesse dia, ele 
foi pescá e não pegou nada. Aí, disse que veio o peixe e 
disse: “Qué levá pexe? Você me trás o que primero que 
você vê. Eu venho recebê.” O pexe disse. Então, ele pen-
sou que fosse a cachorrinha. Mas,quem vié recebê você, 
tem que trazê pra mim! O pexe disse. E o pescador tinha 
três filha. Aí, disse que o Rei do peixe deu uma porção de 
peixe pra ele. Quando ele chegô, a filha veio recebê ele. 
A filha mais velha. Aí, ele disse: “Meu Deus, o que que eu 
vô fazê?” Quando foi no otro dia, ele foi pescá. Ele disse: 
“Tenho que levá a menina.”Quando chegou lá, diz que o 
pexe engoliu ela viva. Aí diz que o pescadô veio choran-
do pra casa. Mas, a filha não estava morta. O rei do pexe 
queria se casar com ela. Ela ficou morando no palacete 
dele. O palacete era na barriga do pexe.”
(Dona Caetana11, 98 anos, 1997 – em memória)

O conto “Rei dos Peixes” narrado por Dona Caetana reforça a ética com 
a qual o caiçara circulava no mar e realizava suas atividades. Após o tér-
mino deste conto ela acrescenta que a filha do pescador não morreu e 
vinha, de vez em quando, visitar a família. 

  11Dona Caetana estava com 98 anos na época (1998). Faço uma homenagem a ela nesta seção.



Esta história nos leva a fazer um comparativo com a mitologia grega, o 
“rapto de Perséfone”. Esta é considerada a Deusa das estações e da fer-
tilidade em algumas interpretações. Perséfone foi raptada por Hades 
que a levou para o submundo (mundo subterrâneo). Ela fica no sub-
mundo durante o inverno e retorna à família no outono, primavera e 
verão. Como a filha do pescador que vai morar com o rei dos peixes na 
barriga dele, onde está localizado seu palacete, e retorna para visitar 
a família na análise feita por Dona Caetana. A filha retorna à casa dos 
pais em época da pesca em abundância ou da fartura e se recolhe em 
períodos de escassez.

Podemos considerar neste conto uma espécie de pacto entre o pes-
cador/cultura e o peixe/natureza. Pacto necessário para que ambos 
vivam em equilíbrio e respeito para com suas demandas. O pescador 
deu ao rei dos peixes o bem mais precioso em troca de alimento. Para 
que haja vida em abundância é necessário selar acordos e honrar com-
promissos. A filha mais velha é àquela que está na hora de casar e serve 
como moeda de troca à continuidade da vida da família e da comuni-
dade. A mulher, em várias culturas, serve como valor de troca econô-
mica entre famílias, entre clãs, estamentos e, também, entre classes 
sociais.

Simbolicamente o conto representa a troca entre cultura e natureza. 
A cultura caiçara traz este ensinamento, passado de geração em gera-
ção, e não deve ser esquecido por ser tratar de um pensamento mile-
nar de pacto da humanidade com o reino natural. O princípio do agra-
decimento pelo alimento adquerido, pela abundância e fartura que só 
é possível com a permissão dos seres que habitam a natureza. Quem 
recebe tem a obrigação de retribuir. A reciprocidade como um valor 
importante nas culturas tradicionais já afirmava Marcel Mauss (1974)

Esta memória ancestral foi interrompida após inúmeros ataques aos 
saberes das culturas tradicionais, principalmente, com o surgimento 
da filosofia grega e depois com a criação das ciências. Todos os outros 
conhecimentos dos povos tradicionais foram e, ainda são, classifica-
dos como supersticiosos ou bobagens sem critérios de verdade, ou 

comprovação científica. Segue a imposição da monocultura da mente 
como já mencionado e, neste caso, um pensamento monoepistêmico 
que se instalou nas universidades a partir de uma única via de enten-
der a realidade que se dá via teórica e metodológica europeia e norte-
-americana para entender realidades e culturas tão diversas como as 
africanas e latino-americanas.

Numa cultura da oralidade os saberes eram transmitidos, também, por 
meio dos contos fantásticos que eram mais fáceis de memorizar pe-
las crianças. Era falado pelos mais velhos para maior credibilidade por 
este ter passado por várias experiências que o habilitavam a ser um 
narrador confiável. A lógica racional de representação do mundo esta-
va implícita nos contos. Os contos mexiam com a mente, levando para 
refletir sobre o narrado e, com os sentimentos, ao provocar emoções. 
As histórias tinham um efeito prático importante para a funcionalida-
de da comunidade.

A lógica ecológica do pensamento caiçara de se apropriar apenas do 
necessário à manutenção de todos no presente garante às próximas 
gerações a continuidade da sua vida retirando da natureza o seu ali-
mento. É preciso lembrar que a natureza dá em abundância, mas ela 
cobra sabedoria na manutenção do equilíbrio de geração em geração. 
Caso haja desobediência aos princípios éticos ecológicos, a natureza 
se vinga como é costumeiro afirmar o povo caiçara. A vingança pode 
se manifestar pela falta de alimento, a perda de instrumentos de traba-
lho ou pela morte de um pescador no mar.



4.3. História do Pora12: limites e respeito no fundo do rio

Dona Maria ia lavar roupas, louças e pegar água no rio 
Juqueriquerê para beber todos os dias. Sempre ela leva-
va uma filha. Certa vez a filha Benedita a acompanhou. 
Como sempre, Benedita gostava muito de brincar no 
rio. Em uma das vezes que ela foi com sua mãe acabou 
indo para o fundo. De repente surgiu, do fundo do rio, 
um menino que a chamou para perto dele. Ela ficou as-
sustada e correu para sua mãe. Contou o ocorrido. Dona 
Maria disse-lhe que o menino era o Pora, o dono do rio. 
Ele chamava as crianças para o fundo do rio porque ele 
não gostava que ninguém abusasse e desobedecesse a 
sua mãe. (Dona Benedita, 1996).

 
Pora significa, na língua tupi, morador. Neste caso o Pora é considera-
do morador e guardião do Rio Juqueriquerê no Porto Novo, Caragua-
tatuba/SP. Suas características físicas estão relacionadas a um meni-
no negro, de baixa estatura, metade homem e metade peixe que zela 
pelo rio. Ele aparecia na maré cheia, exigia respeito e o não abuso para 
com as atividades a serem realizadas no rio; delimitava o espaço dele 
(natureza), dos humanos (cultura) e o transcendental (sobrenatural). 
Ele pode ser associado a vida e a morte. Obedecer as normas desse ser 
mágico representava vida, desobedecer representava morte. As pro-
fundezas ou fundo do rio, seu habitat, representa a morte, onde pode-
ria ir o abusador que morreria afogado. No caso o abusador13 poderia 
ser uma criança desobediente ou um pescador que pescava mais que 
o necessário o que significava desobedecer uma regra da comunidade 
de pacto com a natureza. Ele vivia chamando as pessoas que estavam 
no rio para irem com ele dizia as avós da comunidade em sinal de limi-
tes pré estabelecidos.

Para as mães que realizavam suas atividades diárias no rio, como lavar 
louça e roupa, consertar14 peixe e descascar camarão, o Pora as tran-
quilizava pela imposição de medo às crianças e, assim, elas podiam re-
alizadas as suas tarefas tranquilamente no rio. As crianças, com medo, 
podiam brincar seguindo as regras da mãe com medo do Pora.

O menino negro, morador de rio, existe no imaginário de outros po-
vos ligados à cultura africana, como o negro d’água do rio Ribeira de 
Iguape no Vale do Ribeira no Estado de São Paulo; o negro d’água no 
Centro-Oeste e nos rios São Francisco, Paraná, Tocantins e em Cuiabá 
(PAES, 2019). Ele também é chamado de caboclo d’água. 
Entes aquáticos ou “espírito das águas” que surgem em várias cultu-
ras tais como: grega, romana, africana, asiática e indígena sinalizam os 
cuidados e importância das águas onde ele habita. Simboliza o quanto 
sagrado é um lugar onde não se pode entrar de qualquer jeito. É ne-
cessário respeito e pedir permissão para poder tirar dele o que precisa 
à sobrevivência individual e coletiva.

O Pora virava canoa de pescadores que abusavam e pescavam peixes 
pequenos. Abusar era pegar mais do que o necessário. Pegar peixe pe-
queno era proibido. Esperar o tempo certo para pegar peixe é deixá-lo 
se criar, para isso precisa saber da época certa de pescar, qual peixe 
pegar e, qual melhor técnica usar. O Pora representa proteção e educa 
os moradores para melhor usar o rio.

12Adaptação do conto narrado por Benedita Félix, 78 anos, em memória, em 1996.
13Abusador é o termo utilizado, neste texto, para designar o sujeito que comete a ação de abusar, ou 

seja, aquele que excede, exagera, extrapola em suas ações ou faz pouco caso de uma regra.
14Consertar peixe significa limpar o peixe: tirar as escamas, cortar e retirar as vísceras.
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Os contos e as narrações [do Vale do Jequitinhonha/MG] 
apresentados [por agricultores familiares] nos demons-
tram uma visão de natureza que ainda traz consigo o en-
cantamento do mundo, afastando-se assim de uma per-
cepção instrumental da natureza. Nos contos os seres da 
natureza possuem voz, falam, participam como sujeitos 
da história que envolve humanos e não humanos. (CAR-
VALHO, M. Ap.; CAMBRAIA, R. P.; PAES, S. R, pag. 66, 2019)

Esta história reafirma a importância do Rio Juqueriquerê15. Este rio 
representa vida para os moradores. Era fonte de onde tiravam seus 
alimentos (pescados, camarões, água para beber e outros), material 
de artesanato (taboa16, barro, embira17, madeira), navegação (abrigo 
de barcos de pesca e lanchas, meio de exportação) que existiam em 
abundância até a década de 1980 e, ainda, sustenta algumas famílias 
de caiçara. O Rio Juqueriquerê é o mais importante do litoral norte de 
São Paulo. Ele já serviu de porto para escoamento de madeira para 
empresa francesa e italiana (final do século XIX e início do século XX) e 
de frutas para empresa inglesa. Foi um espaço globalizado e inserido 
na economia nacional e internacional até 196718.

Pora como dono do rio era considerado um guardião sinalizador éti-
co das condutas dos moradores. Ele determinava o que podia ou não 
fazer nesse espaço. Um tempo de ecologia profunda e de saberes or-
gânicos em que o sobrenatural auxiliava na relação equilibrada entre 
cultura e natureza. Por ecologia profunda José Eustáquio Diniz Alves 
entende como “um conceito filosófico que considera que todos os ele-
mentos vivos da natureza devem ser respeitados, assim como deve ser 
garantido o equilíbrio da biosfera.” (2017, p. 2). E o equilíbrio na cultura 
caiçara se dava, também, por respeitar os encantados dos espaços na-
turais.

     15Rio Juqueriquerê é o maior rio do Litoral Norte de São Paulo. Juqueriquerê, palavra indígena tupi-
-guarani, significa rio cujas águas são salgadas. Referência a este rio que deságua no mar e com a maré 
cheia, suas águas ficam salobras. Mas há na literatura que afirma significar planta que dorme ou dormide-
ra. Este fato se dá porque nas margens do rio se encontra a planta dormideia (Mimosa pudica).

  16Planta aquática. Nome científico: Thypha domingensis .
  17Um espécie vegetal retirada do mangue para fazer tiras para o artesanado e fazer fieira para colo-

car peixe. A planta pode ser o hibisco-do-mangue (Talipariti pernambucense).
  18Referência à tromba d’água em Caraguatatuba. Uma semana de chuva intensa em que a Serra do 

Mar desmoronou. Soterrando casas e pessoas em 1967. Este fato levou a Fazenda dos Ingleses, como era 
conhecida, de exportação de banana e frutas cítricas, a fechar suas portas.

Na continuidade em realçar a importante do rio Juqueriquerê apre-
sentar-se-á na próxima  subseção uma interpretação da origem do 
mesmo para ressaltar sua importância à comunidade. Este rio como já 
mencionado é o rio mais importante do Litoral Norte de São Paulo por 
ser navegável e abriga, em suas margens, casas, pequenas empresas, 
marinas, estaleiros. Mas ainda possui manguezais e vegetação nativa 
que servem de abrigos a diversas espécies de aves, peixes e crustáce-
os. A sua origem é contada de maneira dramática ao mostrar o grau 
profundo da relação entre a cultura e natureza.

4.4. Origem do rio: intimidade e criação com a natureza

Era um home que a mulhé dele tava esperando criança 
né. Aí, quando foi um dia ela pediu pro marido: „Marido, 
vai cortá um parmito  pra mim. “Aí, o marido foi no mato. 
Não achou parmito. Ela disse: “Não achô. Eu, então eu 
vô.” Aí, foi lá no mato cortô aquela porção de parmito, 
amarrô, conforme ela amarrô o pé de parmito, chegô o 
manda-chuva, né. Aí, falô pra ela assim: “Oh, mulhé: ou 
vivê ou morrê! Ou você vai morá comigo, ou você vai 
morrê.” Ela perferiu morá com ele. Era o capóro, né. Aí, ela 
foi morá com ele. Chegô lá no mato, ele trazia toda caça 
crua pra ela. Ela tinha que comê pra não morrê de fome. 
Aí, comia aquela carne e ficava. Aí, quando foi um dia, 
ela fez um voto pra Nossa Senhora Aparecida que fizesse 
ela saí do mato que ela ia comprí uma promessa. Aí, ela 
saiu. Ela pegô, não sei que jeito, formô um rio, né. Aí, ela 
pegô uma canoa e travessô. Conforme ela ia atravessan-
do, o capora, o macho, saiu...: “vem mulhé, tenha dó do 
nosso filho. Tenha dó dessa criança.” A mulhé dava aquela 
investida pro lado dele, ele dava aquela baita risada. Ela 
vai embora. Quando ela dava investida pro lado dele, ele 
dava aquela buta risada. Aí, ela foi embora. Aí, o que ele 
fez? Ele pegô na criança: “Aí, mulhé, nem pra mim, nem 
pra você.” Lascô a criança no meio e jogô no rio. (Dona 
Laura, em memória,  1996).

Este mito faz parte desse conjunto de histórias, apresentadas neste 
artigo, reveladoras do pensamento filosófico-ecológico da cultura cai-
çara. 
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São reflexões sobre o conhecimento do povo caiçara e sua relação com 
a natureza. Na narrativa aqui apresentada, se trata de um mito. Todo 
mito narra a origem de alguma coisa ou de um ser. Este mito foi conta-
do por Dona Laura20  e se, trata da origem de um rio. Neste caso, estou 
pressupondo que seja o rio Juqueriquerê. Esta hipótese está baseada 
no local onde a história aconteceu, ou seja, nas margens do rio Juque-
riquerê segundo me contou a narradora.

Os contos apresentam substratos didáticos, aprendiza-
dos estéticos e morais, pois representam, de forma lite-
rária, condutas que as pessoas deveriam ter ou respeitar 
para a melhor relação com o mundo social e natural en-
volvente, assim como entre as pessoas, no seu cotidiano. 
(CARVALHO, M. Ap.; CAMBRAIA, R. P.; PAES, S. R, pag. 52, 
2019)

A história conta a aliança de uma mulher com o “manda chuva” ou ca-
poro21 como Dona Laura o chama, também, considerado o dono da 
mata. A mulher foi à mata morar com o “caporo” e se alimentavam de 
carne crua. Este episódio mostra um momento marcado de vivência 
na natureza sem intervenção cultural. O cru está ligado à natureza e 
cozido à cultura. Como já analisou muito bem o antropólogo Claude 
Lévi-Strauss no livro Mitológicas (2004).

A mulher pede em oração para sair daquela situação. A partir daí ela 
cria um rio sem saber como. Talvez mágica, ou poder da fé, ou a força 
de vontade para sair da situação. Com a canoa ela atravessa de um 
lado ao outro do rio. O caporo ao ver a mulher ir embora começa a 
chamá-la e os dois entram em confronto. A mulher e o Caporo pegam 
a criança, puxam-na de um lado e ao outro até lascar ao meio e a jo-
gam no rio. Embora pareça uma tragédia, mas é o momento, quando 
o rio nasce. Ao lascar a criança jorra sangue que se escorre. Como dois 
rios que correm separadamente nas artérias da terra, serpenteiam a 
serra e se juntam para formar um outro rio.

 20Dona Laura, conhecida como Laura D’Água moradora caiçara do bairro Porto Novo. Presto home-
nagem a ela nesta seção.

 21Caporo ou caipora, um ser mágico dono da mata.

O rio Juqueriquerê é formado por dois rios, o Claro e o Camburu no 
município de Caraguatatuba. Ambos correm separadamente pela 
Serra do Mar e se juntam próximo ao bairro Morro do Algodão, onde 
Dona Laura morava, em Caraguatatuba.

O pacto entre a mulher e o caporo pode ser interpretado simbolica-
mente como um acordo entre natureza e cultura. Este acordo é muito 
forte e só é quebrado com suas orações à Nossa Senhora Aparecida. A 
religião, no presente mito, pode ser interpretada como intermediária 
para desfazer um contrato entre a cultura e a natureza. De um lado o 
caporo representante do universo natural e, do outro, a mulher repre-
sentante do mundo da cultura. Ela fugiu com a criança que foi lascada 
ao meio. A criança representa o nascimento, àquele que deu origem 
ao rio recém-criado. Lascar a criança, simbolicamente, é uma forma de 
quebrar o contrato entre cultura e natureza.

A comunidade dependente do meio natural para sua sobrevivência, 
muda sua perspectiva com a chegada do colonizador, aqui represen-
tado pela religião. Para a mulher, que simboliza a cultura, era difícil co-
mer carne crua e viver com o caporo. Era preciso mudar esta situação 
de alguma maneira. Uma espécie de sacrifício como símbolo impor-
tante de demonstração de ruptura entre dois universos distintos: o 
universo natural e o cultural. Sacrifício para ir morar à mata e sacrifício 
da criança que morre. O autossacrifício da mulher que é obrigada a ir 
para a mata e a criança como oferenda à criação do rio que alimentará 
a comunidade.

Essa foi mais uma história em que aparece a mulher como moeda de 
troca entre o mundo natural e cultural. Ela deve ir morar na mata para 
manter o equilíbrio, mas ela mesma quebra o contrato estabelecido 
por sua comunidade. Como Eva que comeu a maçã em um ato de de-
sobediência e ruptura com a situação na qual se encontrava.

A história também conta que a mulher foi à mata pegar palmito por-
que seu marido não tinha conseguido achar o alimento. A mata, nas 
culturas tradicionais é um espaço masculino da caça. 
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Na divisão sexual do trabalho, para estas culturas, a mulher não caça. 
Ela transforma o alimento cru em cozido, isto é, transmuda natureza 
em cultura. A mulher vai à mata para coletar frutos ou lenha. Para pe-
gar palmito você precisa cortar a palmeira e isso é uma atividade do 
homem. Para resolver esta situação atípica, a mulher, teve que ir morar 
na mata. Ela infringiu uma regra e pagou caro pela inflação. O sistema 
simbólico caiçara é muito rico e necessita de muito conhecimento, vi-
vência e um pensamento livre de preconceitos e descolonizado para 
se atingir a profundidade do do saber milenar da humanidade que 
subjaz nas culturas tradicionais na contemporaneidade.

À compreensão dos mitos e histórias narradas por uma comunidade é 
preciso estar atentos e entender que 

Esta visão de mundo coloca a necessária mediação do 
trabalho humano como uma expressão religiosa do mun-
do, da vida como um todo. Deste modo o trabalho do 
lavrador/camponês na roça não envolve apenas a esfera 
econômica ou alimentar da comunidade, envolve a so-
ciabilidade do grupo como um todo, tocando nas esferas 
do religioso, das práticas culturais e costumes, como na 
estrutura familiar que é a base da divisão social do traba-
lho. Assim o trabalho na terra de cultivo envolve: a estru-
tura familiar; a moral camponesa, a identidade-étnica; o 
conhecimento empírico da terra e dos recursos naturais; 
o conhecimento religioso que auxilia no plantio como as 
orações contra as pragas, simpatias para o cultivo crescer, 
orações para chover etc.; a concepção social da terra de 
cultivo e do território necessário para a constituição social 
da vida do grupo/comunidade; as expressões culturais, 
como danças, festas, ritos religiosos que ocorrem antes, 
durante e depois do trabalho coletivo ou familiar. Cantos 
entoados durante e depois da lida na roça, acompanhados 
por uma culinária própria; festa, encontro social, namoros, 
casamentos...; percepção cosmológica da lua, do vento, 
etc. Esse conjunto de elementos demonstra a interrelação 
entre a materialidade (natureza) sua parte imaginária (re-
presentação social) para a organização do modo de vida 
do agricultor familiar no alto Vale do Jequitinhonha e no 
Bairro da Pedra, Sul de Minas Gerais.  (CARVALHO, M. Ap.; 
CAMBRAIA, R. P.; PAES, S. R, pag 60. 2019)

Considerações finais

As comunidades tradicionais na sociedade brasileira são representa-
das como atrasadas ou de  “história lenta” porque elas são imagina-
das dentro de um processo evolutivo que é característico do modo 
de pensar do ocidente capitalista. A antropologia e as reflexões filo-
sóficas, principalmente de viés crítico, já demonstraram não existir 
cultura, mas culturas e que cada uma delas tem uma visão de mundo 
diversificada e não querem entrar na lógica da organização do modelo 
europeu e norte-americano. Elas têm histórias próprias e formam um 
mundo a parte e muitas vezes incompreensível ao ocidente. São cultu-
ras diversas coexistindo no mesmo tempo e espaço, mas com lógicas 
econômicas, sociais, políticas e culturais diferenciadas.  

Neste artigo procurou mostrar o pensamento filosófico-ecológico das 
comunidades tradicionais do Brasil, em especial a cultura caiçara no 
bairro Porto Novo. Esta análise foi feita a partir das histórias que re-
velam um pensamento voltado para a relação da comunidade com a 
natureza.

A análise realizada procurou apreender o pensamento das comuni-
dades tradicionais a partir das representações advindas dos contos e 
um mito narrado. A ética filosófica da relação humanidade/natureza se 
expressa nas histórias selecionadas e, assim, se pode aferir o seguinte: 
apreensão dos limites impostos pela natureza e o quanto este ensina-
mento foi encorporado pelos sujeitos da comunidade; compreende-
-se, também, a lógica econômica que subjaz na utilização dos recursos 
naturais e o quanto se pode observar a relação de equilíbrio entre o 
humano e a natureza; a natureza como socialmente construída, como 
espelho do humano; um diálogo entre o humano e o mundo natural 
como possibilidade de selar acordos e contratos; o medo como ele-
mento fundamental para garantir que as regras sejam cumpridas e 
mantidas.  

A ecologia cultural da comunidade caiçara aqui apresentada demons-
trou as representações sociais, o seja, o pensamento ecológico caiçara 



por meio das histórias narradas. Reflexão da interação dos modos de 
vida dessa comunidade com os ecossistemas nos quais convive. A rela-
ção profunda das culturas tradicionais é demonstrada a partir de seus 
conhecimentos sobre os espaços naturais, sua relação de reciprocida-
de com o meio, manutenção do controle social para a manutenção do 
equilíbrio e continuidade da vida às gerações futuras.

Enfim, este artigo teve a pretensão de mostrar, em geral, a importância 
das histórias em forma de contos e mito das culturas tradicionais para 
o ensino-aprendizagem da Educação Ambiental. Não teve a preten-
são de esgotar nenhuma questão que possivelmente surgiu ao longo 
do texto. Muitas ideias postas merecem ser aprofundadas em análise 
futura sobre a relação cultura e natureza a partir do imaginário das 
culturas tradicionais.
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9. Arte para a 
comunicação da Ciência

Communicating science 
through art



Arte para a comunicação da ciência

Larissa Malty
Resumo

Recortar e Colar. Ampliar determinado acontecimento. Focar um mo-
vimento. Ampliar o filtro conveniente. Com o advento da escrita, o ser 
histórico passa a lembrar-se de seu percurso majoritariamente a par-
tir de recursos exteriores, substituindo a memória decorrente da ação 
empírica pela confiança no que está escrito, creditando à história escri-
ta a relação do homem com seu ambiente ao longo do tempo. A partir 
de então, passa a delegar sua memória aos que registram a paisagem 
comum, sob suas óticas, desqualificando a experiência própria e recor-
dações empíricas que poderiam revelar seu lugar no tempo. É possível 
observar, ao longo dos tempos, certos cruzamentos ou sincronias en-
tre momentos significativos de expressão artística e descobertas cien-
tíficas. Este paralelo busca localizar o ser humano no espaço, no lugar 
do universo: ambientar a espécie. Como um chamado natural, o ser 
comunica-se com seu habitat e expressa suas descobertas científicas 
por meio das artes, por vezes como previsões, outras vezes na tenta-
tiva de retratar a natureza, revelando o lugar da espécie no universo. 
O que seria da geografia sem desenhos em um mapa? Da matemática 
sem suas representações geométricas? Da botância sem a expressão 
das espécies descobertas num papel? Este estudo pretende mostrar 
exemplos da prática da utilização da arte para a compreensão e divul-
gação das ciências.

Keywords: Comunicação da Ciência, Divulgação Científica, Comunica-
ção Artística

Abstract

Cutting and Pasting. Zooming in on an event. Focusing on a movement. 
Magnifying a convenient filter. With the advent of writing, the histori-
cal being begins to remember his path mostly from external resources, 
replacing the memory resulting from empirical action with reliance on 
what is written, crediting to written history the relationship between 
man and his environment over time. From then on, he begins to dele-
gate his memory to those who record the common landscape, under 
their optics, disqualifying his own experience and empirical memories 
that could reveal his place in time. It is possible to observe, throughout 
time, certain crossroads or synchronies between significant moments 
of artistic expression and scientific discoveries. This parallel seeks to 
locate the human being in space, in its place in the universe: to ac-
commodate the species. As a natural calling, the being communicates 
with its habitat and expresses its scientific discoveries through the arts, 
sometimes as predictions, other times in an attempt to portray natu-
re, revealing the species’ place in the universe. What would geography 
be without drawings on a map? Mathematics without its geometric 
representations? Of botany without the expression of the species dis-
covered on paper? This study aims to show examples of the practice of 
using art for understanding and disseminating science.

Keywords: Communicating Science, Scientific Communication, Artistic 
Communication



Escolher e Combinar

Refletir sobre a linguagem científica torna-se uma atividade tão neces-
sária quanto a produção do conhecimento. A arte, como linguagem, 
tem sido utilizada como forma de sensibilização para o conteúdo cien-
tífico, alcançando diferentes públicos na difusão das ciências e con-
comitantemente registrando ao longo do tempo, seja por meio das 
artes audiovisuais, da literatura ou do teatro os diferentes momentos 
da relação entre o ser humano e seu habitat ao longo da história da 
humanidade.

Observa-se na atividade do “logos”, no sentido grego original de “esco-
lher e combinar”, um elemento fundamental da tradição humanística 
que atribui ao ato de interpretar, um papel decisivo para nossa afirma-
ção enquanto seres humanos históricos. 

As preferências e combinações humanas traçam seu caminho históri-
co e mesmo no âmbito individual, as múltiplas escolhas acabam por 
formalizar o fluxo da vivência. Escolhas estas que aparentemente são 
feitas pelo indivíduo ou por sua coletividade. 

Digo aparentemente para ressaltar o papel da escrita e da leitura na 
tomada de decisão e os diversos momentos em que, por conveniência 
ou por inadaptação, abrimos mão de nossa memória, individual e cole-
tiva, para escolhermos e combinarmos modelos de ação previamente 
registrados.
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Anteriormente ao advento da escrita, a memória percorria o tempo 
pela oralidade. Cabia em relatos de aprendizado e vivência de mestres 
escolhidos ou de avós e culturas predestinadas. Em termos pessoais, 
as escolhas e combinações se davam a partir de recursos internos re-
lacionados aos momentos vividos e sua importância na ocupação da 
estante imaginária de livros de conhecimentos.

Entretanto, o ser histórico, com o início da linguagem escrita passa a 
delegar sua memória às palavras escritas, lembrar-se sobretudo a par-
tir de recursos exteriores, substitui a memória pela confiança no que lê 
e conserva as citações.

A história da natureza classifica os fenômenos naturais e fatos pontu-
ando-os cronologicamente. A história da arte e da literatura permite 
a compreensão do ambiente natural à medida em que contextuali-
za a produção artística nesta cronologia histórica. Eventos, gráficos e 
histogramas contribuem para a análise e percepção de riscos e orien-
tam, logicamente, a linha de navegação da vida humana. A partir de 
frequências acumuladas ou relativas, seguimos apostando em infor-
mações postas para a compreensão da natureza. Aprendemos, com a 
escrita, a diagnosticar tempo e espaço para uma leitura apropriada de 
determinado fenômeno.

É possível perceber, ao longo da história da arte, a relação da percep-
ção do ambiente e da produção artística que, em interação com o 
tempo e o espaço, revela o agente que impulsiona a transformação 
do meio e a expressão humana a partir do que encontra à sua volta. A 
paisagem somente existe a partir do olhar. O olhar altera a paisagem e 
é concomitantemente alterado por ela.

A natureza inspira a expressão dos sentimentos e estados 
de alma, podendo alcançar a conexão espiritual, expres-
sa no sentido do contemplare – a natureza como espa-
ço sagrado, fonte de percepções transcendentais, plena 
de beleza e mistério. Os paisagistas ingleses valeram-se 
dessses sentidos e, do ponto de vista da linguagem visu-
al, anteciparam a pesquisa dos impressionistas no trato 
da imagem pictórica (Schunck, 2006, p. 241).

O próprio conceito de “paisagem” da Europa no final do século XVI está 
associado às artes plásticas, em especial à pintura, e já inclui o olhar 
e as qualidades estéticas como elementos fundamentalis e comple-
mentares na formação da imagem global a partir de um território. Este 
conceito se aprimora e divulga-se para incluir as dimensões históricas 
e temporais, incluindo referências à morfologia e vegetação do territó-
rio, mas também às relações múltiplas e recíprocas entre a percepção 
e o lugar.

São inúmeros os exemplos, ao longo do tempo, de certos cruzamentos 
ou sincronias entre momentos significativos de expressão artística e 
de descobertas científicas. Este paralelo busca localizar o ser humano 
no espaço, no lugar do universo, ambientar a espécie humana.

Se por um lado a ordem social é instrumento de rotina, limitadora e 
propositora da condição humana em sociedade, por outro lado a cria-
tividade liberta e proporciona a autocrítica individual e coletiva, moti-
vando a transcendência e a imaginação.

Como um chamado natural o ser comunica-se com seu habitat e ex-
pressa suas descobertas científicas, por vezes a partir de previsões ló-
gicas, outras vezes aparentemente “fora do tempo”, de forma intuitiva. 
Assim segue desvelando o lugar da espécie humana no universo, entre 
o fascínio e o medo. 

Terá a arte que se interpor entre nós e a natureza para mitigar os ter-
rores que esta nos causa quando não a podemos compreender e do-
minar? 

Seria uma forma de incorporação da paisagem caótica e reordenação 
com intuito de torná-la parte do humano?

Tudo o que é essencial na arte brotou da mais profunda 
emoção perante o mistério de nossa existência (W. Hess, 
1957, p. 131) 
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A complexidade ambiental está interligada ao aprendizado ao longo 
dos tempos e à reapropriação do conhecimento a partir do desenvol-
vimento do saber, reapropriação essa que muitas vezes implica na des-
construção de antigos paradigmas. 

Nesse sentido, as múltiplas formas de percepção e a reapropriação de 
conhecimentos colaboram para a formação de uma nova racionalida-
de, que associa o saber e a identidade que se fundem. A integração 
de diferentes modos de comunicação, a partir de múltiplos olhares, 
contribui para que acontecimentos locais afetem de forma cada vez 
mais rápida e efetiva as situações globais. Como aquelas espécies de 
palmeiras de solo encharcado, que parecem rebrotar em diferentes lu-
gares estando invisivelmente interligadas por meio de suas raízes.

Então, num contraponto à lógica, as escolhas de alguns povos tradicio-
nais contemporâneos, como os povos indígenas ou caiçaras do Brasil, 
tomam por base o tempo mítico e a memória alinhavada pela oralida-
de e se conectam na atemporalidade com o mistério da vida humana. 
Assim, espaço e tempo se conformam na paisagem, incluindo a capa-
cidade de apreensão do observador, bem como sua expressão no con-
texto temporal e espacial, ou seja, o aspecto cultural daquele território 
ao longo do tempo. 

O território possui sua própria dinâmica natural e é alterado constan-
temente pela combinação das condições físicas e dos sistemas sen-
soriais do ser humano. As diferentes possibilidades de exercício dos 
sentidos traduzem-se em diferentes possibilidades de expressão das 
habilidades humanas. Ver com olhos fechados é um exercício de guar-
dar a paisagem. 

Nesse tempo-instante de um espaço sem dimensões, brota uma pos-
sibilidade de compartilhar as especificidades locais e permitir o apren-
dizado coletivo que atua sobre o intelecto e a vontade, a partir da 
difusão de experiências, em que a diversidade cultural seja capaz de 
enunciar formas distintas de observação e interação com o meio. Já é 
hora, foi-se o tempo e o espaço virtual englobou o globo. 

Separar e reunir

Leff (2002) discorre sobre a articulação das ciências na relação nature-
za-sociedade, ressaltando diferentes formas de articulação científica e 
a necessária compreensão da complexidade do pensamento humano 
e suas consequências nas ações antrópicas.

O problema da articulação científica não concerne à 
constituição de uma ciência a partir das formações ideo-
lógicas que a precedem, ou seja, de noções provenientes 
de outros campos do conhecimento antes da fundação 
dos conceitos próprios de uma ciência (Leff, 2002, p. 32).

As ciências ambientais, por contarem com o diálogo entre os saberes 
ao longo do tempo, tornam-se cada vez mais complexas à medida que 
contam com o conhecimento de povos tradicionais que se emancipam 
e passam a contribuir, nos tempos atuais, com seus conhecimentos e 
valores ecológicos preservados ao longo da história. “A complexidade 
reabre a reflexão sobre o tempo no real – a flecha do tempo – (Prigogi-
ne) e o tempo no ser” (Heidegger; Leff, 2002, p. 211). 

Cada ser complexo é constituído por uma pluralidade 
de tempos, ramificados uns nos outros segundo articu-
lações sutis e múltiplas. A história, seja a de um ser vivo 
ou de uma sociedade, não poderá nunca ser reduzida à 
simplicidade monótona de um tempo único, quer esse 
tempo cunhe uma invariância, quer trace os caminhos de 
um progresso ou de uma degradação (Prigogine; Sten-
gers, 1997, p. 211).

E é a partir da investigação desta complexidade das ciências sociais e 
humanas que se inicia a busca por modelos metodológicos que che-
gariam ao conceito da Ecologia Humana. Steward (1972) apresenta 
um modelo metodológico para os estudos ecológicos ao qual chamou 
Ecologia Cultural, em seu livro Theory of Culture Change, que culmina, já 
na década de 1980, na formulação de conceitos como Ecologia Social 
e Ecologia Cultural (Campbell, 1988; Rambo, 1983), que apresentam 
aspectos da complexa relação do ser humano com seu meio natural, 
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transplantando para diferentes solos conceitos que associam a cultura 
de um grupo humano, bem como sua estrutura social, ao resultado da 
relação entre o indivíduo e seu ambiente. 

A apropriação cognitiva do real por meio da reflexão conceitual torna-
-se vital para aproximar a prática científica do próprio viver. Trata-se, 
portanto, de uma tentativa de apreender a reflexão hermenêutica, en-
quanto prática social de conhecimento, como um instrumento capaz 
de conformar o diálogo entre o sujeito e seu objeto de estudo, estando 
ambos em dinâmica transformação, em pronunciada evolução.

A percepção da paisagem, suas alterações e implicações socioculturais 
dependerão da memória social construída e implica o conhecimen-
to gerado a partir da vivência cotidiana e a incorporação de valores 
relativos à essa vivência. O retorno da percepção do ambiente para a 
composição da paisagem se expressa na formação da narrativa coleti-
va, que constrói o ambiente, completando um ciclo que define a pai-
sagem a partir da percepção. Enquanto a expressão da narrativa cole-
tiva reconstrói o ambiente, ele é novamente assimilado pelo indivíduo, 
que se reposiciona socialmente, criando assim um movimento social 
que está diretamente relacionado ao ambiente que o acolhe, mas que 
também o habita.

Fazendo parte do todo, a parte também o inclui como um fractal que 
reflete em suas partes o inteiro. Da mesma forma, a percepção indivi-
dual incorpora as partes que, por sua vez, reflete a percepção coletiva, 
ambas em constante transformação. Somos uma experiência única de 
nós mesmos, como a semente que contém o todo e ramifica partes, 
num ativo recombinar genético.

Investigar e divulgar

A árvore pertence à terra. A terra, que nela corre em forma de água, 
pertence à árvore. O fruto pertence ao senhorio que plantou a árvore 
mas também ao bicho que serpenteia dentro dele, comendo e viven-
do bem em seu universo maçã. A depender do ponto de vista altera -se 
o sentido de pertencimento. 

Agostinho da Silva, visionário português que parou em terras brasi-
leiras para reparar crenças, reflete sobre o fruto proibido do paraíso e 
destaca a árvore do conhecimento como a única a não ser possuída, a 
não ter dono. O conhecimento é árvore de todos, sombreia quem des-
cansa, ascende quem procura, enraíza quem sonha, multiplica quem 
divide, fortalece quem distribui.

Assim sendo, tão importante quanto a pesquisa científica é a divul-
gação de seus resultados. Transpor a linguagem científica, muitas ve-
zes pouco compreendida pela característica de um textos hermético, 
compete ao cientista em sua função social. É tarefa do pesquisador 
difundir o conhecimento e extender a academia para que ela alcance 
resultados realmente significativos para a sociedade. 

Por sua vez, a arte é um instrumento de comunicação, é forma de trei-
no das habilidades de sentir e imaginar e tem sido utilizada, ao longo 
da história, como forma de divulgação da ciência e integração com a 
vida.
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A arte sempre esteve a serviço das ciências como instrumento para 
sua compreensão, é a partir da expressão artística que se esclarece o 
conhecimento sobre o meio. Por outro lado, o meio é inspiração para 
a produção artística. 

As ciências biológicas, como a botânica, usaram sempre o olhar de 
cientistas-artistas para representar a realidade visível a partir da pintu-
ra ou da fotografia. Com o aprimoramento científico, a partir de instru-
mentos tecnológicos, que permitem a visualização numa escala cada 
vez mais detalhada, a arte da representação também tem sido desen-
volvida.

Numa tentativa de retratar as redes neuronais, Ramón e Cajal, médico 
e desenhista, revelou por meio de uma técnica de coloração histoló-
gica, o que pôde ver e desenhar, identificando elementos de áreas do 
córtex cerebral humano relacionadas aos movimentos voluntários. De-
senhos estes que divulgam até os dias de hoje a base da neurociência.

Pinturas: Cortes Cérebro e Vias de Modulação. Malty, Larissa.

E nenhuma arte é tão precisa como o teatro para personificar a mente 
humana. A possibilidade de ser em forma de outros, de construir no 
corpo outras mentes e materializar possíveis pensamentos exóticos,  
que jamais ousariam habitar o intérprete, não fosse ele moradia de ou-
tros.

Assim como as ciências médicas curam o artista que foi ao encontro da 
teia do fim do mundo, em busca de se tornar um verdadeiro xamã e ali 
ficou pendurado num sorriso ou numa forma de não ser ele próprio, a 
arte cura o médico. Assim como o ambiente fundamenta a vida huma-
na, a criatividade o coloca no papel de criador do meio.

Quando um índio sofre uma experiência extrema em sua 
vida, ele se transforma em pássaro, vôa aos céus (Koi-
kwa), ficando preso em uma grande teia de aranha.
Se o índio se tornar um bom Xamã (um líder espiritual) 
atravessa a teia e volta à sua terra.
Caso contrário prenderá suas asas na teia, ficará pendu-
rado e acabará morrendo.

Mito indígena Kayapó, depoimento coletado em pesqui-
sa de campo. Malty, Larissa 1998, pág. 56. Editora UnB.

As ciências formais, que seriam aquelas em que seus objetos de estudo 
não têm existência concreta, como a matemática e a lógica, explicam 
a graciosidade da forma de um caracol. Pela fórmula de Fibonacci, ex-
plicam que os fractais são parte do todo, sendo eles próprios o todo 
completo, numa forma de poesia pura aplicada.

E pertence às ciências sociais e humanas a arte como criação e expres-
são do indivíduo, sendo meio de sensibilização no registro da imagem, 
como pinta Claude Monet, ou arma social como manifesta Bancksy 
quando tira o muro da frente e desenha o infinito que a vista não al-
cança, mas sabe.

Complementarmente, sensibilizar o ser humano para a percepção da 
paisagem que o envolve, seja ela rural ou urbana, seja real ou virtual é 
um exercício de educação ambiental.
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O termo educação ambiental é aqui posto complementarmente como 
o da educação para a cidadania, na busca da formação do sujeito ci-
dadão, pois promove a conscientização das fragilidades e potenciali-
dades socioambientais locais e suas conectividades com o ambiente 
global, colaborando para a comunicação dos resultados científicos.

O processo de educação ambiental é, portanto, instrumento de ges-
tão ambiental, estreita as aspirações e necessidades comunitárias às 
decisões de gestão do território e forma o cidadão para agir de forma 
consciente em seu ambiente. Ressalta-se o pressuposto que a Educa-
ção Ambiental não se dá apenas no ambiente acadêmico, como um 
processo formal de educação ou inserido em um Sistema de Educação 
a partir da educação conservacionista, mas pode decorrer de um pro-
cesso no qual as populações locais estejam passíveis de sensibilização 
a partir do próprio meio (Tilbury, 2001).

Leff (2003) também nos convida a pensar a educação ambiental como 
a própria capacidade reflexiva para a compreensão das alterações am-
bientais e sociais, e os desenvolvimentos de habilidades para a resolu-
ção de questões ambientais locais e globais, enunciando a associação 
entre o termo “educação ambiental” e a complexidade da troca de sa-
beres que envolve, além da transversalidade de conhecimentos, a va-
lorização das habilidades humanas adquiridas em situações diversas, 
que “emergem da inscrição de novas subjetividades e a abertura para 
um diálogo de saberes” (Leff, 2003, p. 8).

Morin (2011) salienta que o conhecimento deve ser simultaneamente 
analítico e sintético, conectando, assim, “as partes ao todo e o todo às 
partes”. 

Em suma, o conhecimento do conhecimento exige que 
pratiquemos, de forma permanente, a reflexividade, isto 
é, o autoexame que comporta eventualmente autocríti-
ca, de modo a pensar o seu pensamento, o que implica 
igualmente pensar nas condições históricas, culturais e 
sociais da sua própria existência (Morin, 2011, p. 167).

Os termos “modernidade reflexiva” (Beck et al., 1995) ou “reflexividade 
“(Morin, 2011) esclarecem sobre essa necessidade de análise sentidas 
pelo ser humano ao deparar-se com o processo de transformação do 
ambiente natural, a partir de suas ações.

A educação ambiental por meio da arte é abordada de forma longi-
tudinal, de modo a tentar compreender a relação entre a pessoa e o 
lugar, seu modo de participação diante da alteração antrópica no am-
biente e no vínculo processual com o lugar (Speller, 2005). 

O que é agora necessário é a investigação mais rigorosa 
para se criar uma maior base teórica que nos garanta a 
capacidade de comparar e ampliar os nossos resultados 
e nos proporcione, deste modo, uma compreensão mais 
clara da interpelação dinâmica da pessoa, do lugar e do 
tempo (Speller, 2005, p. 162).

Em termos de sensibilização, a arte pode ser um meio de promoção da 
conscientização da responsabilidade individual na melhoria da qua-
lidade de vida, podendo ser fomentada em instâncias formais, como 
nas instituições acadêmicas ou informalmente, a partir de projetos ou 
ações transversais capazes de promover a sensibilização do indivíduo 
para conteúdos científicos.

Quando Morin (2011, p. 156) se refere a uma necessária “reforma do 
conhecimento que exige uma reforma do pensamento”, ele indica a 
necessidade da transversalidade do conhecimento, que deverá estar 
associada ao pensamento capaz de interligar os conhecimentos entre 
si.

Nesse sentido, a arte interliga ciências, suplanta conceitos e adapta a 
linguagem para o alcance de públicos diversos. Enraíza no invisível e 
floresce efemeramente, num chamado para a conscientização do sa-
ber. 
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Inspirar e expressar

A arte, enquanto linguagem, é especialmente instrumento de comu-
nicação, alcança e sensibiliza antes de informar, acolhe o espectador, 
suscita a imaginação e convida ao presente, quando estimula sensa-
ções, e desperta o principal ingrediente da investigação: a curiosidade.

A arte coletiva, emoldurada como folclore; a arte escondida nos bam-
bus de sopro e vento; a arte da pintura corporal de urucum a cobrir de 
vermelho canelas humanas, em reverência aos pilares sagrados que 
sustentam a vida; a arte natural da infância no reconhecimento da vi-
vência como fundamento do aprendizado e da partilha; a criatividade 
como fenômeno transformador da existência são formas de presenciar 
a vida humana em contato profundo com o meio que a permeia, a 
partir da arte.

Em 1999, no início de minhas pesquisas sobre a mitologia indígena 
Kayapó  Xikrin do Cateté1, utilizei o teatro em diversos momentos da 
pesquisa de campo. Fosse para inspirar confiança, fosse para expressar 
agradecimento. A partir do teatro, por meio da dança, da música e da 
mimese, foram criados espaços de troca e conhecimento.

Aldeia Xicrim do Cateté. Larissa Malty. 1999.

1Kayapó Xicrim do Cateté - Aldeia indígena sul do Pará - Amazônia, onde foi realizada a pesqui-
sa de campo do bacharelado em teatro na UnB sobre a mitologia indígena dos Kayapó.

O teatro aproxima-se do ritual. É capaz de sacralizar momentos e re-
-ligar o ser humano à natureza, o natural ao sobrenatural. Nesses mo-
mentos, habitava meu corpo o Ìndio Gigante. Ele me enchia de postura 
e força. Olhava por meio de meus olhos um horizonte muito além do 
que eu via. Falava por mim com sua voz velha de pôr de sol.

Foi também por meio da cena que pude ver os kayapó reviverem his-
tórias de como as araras pensam, de como a onça vê fogo nos olhos, 
do dia que o deus trovão falou alto e todos os tatus recolheram seu 
mau-olhados no buraco. As crianças ouviam, aprendiam e treinavam 
ciência da vida.

Depois da convivência, trançamos os mitos da origem do universo, 
como quem fabrica um cesto. As coisas da vida e do além disso foram 
postas em cena num espetáculo teatral pontuado de maraca. Passou 
por mim uma aldeia inteira com timbres e movimentos corporais e eu 
pude aprender de fora sobre o tamanho variante da existência.

Cena do espetáculo teatral. Koikwa: Um Buraco no Céu 2 Larissa Malty. 2000.

Antigamente não existia noite 
nem mistério. Existia a claridade 
em todo e qualquer lugar e foi 
preciso a criança desembrulhar o 
escuro, a caverna e os bichos da 
noite. 

O velho vigiava e dizia: pode. Foi 
assim que o sonho e a imagina-
ção acordaram no meio da noite, 
no escuro e no silêncio onde tudo 
sente.

Índio Gigante. Aldeia Xicrim do 
Cateté. 1999.

2 Koika: Um Buraco no Céu. Espetáculo teatral e livro homônimo resultante da pesquisa de 
bacharelado em Artes Cênicas - Universidade de Brasília - Larissa Malty. 1999.
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Por meio dos palcos, a mitologia indígena Kayapó se estendeu nova-
mente se propondo a comunicar ciência. Posteriormente, por meio da 
construção de um personagem arquetípico inspirado em rezadeiras, 
benzedeiras e curandeiras da Savana Brasileira, por onde andei duran-
te dez anos a coletar histórias, gestos e saberes populares, utilizei o 
teatro e a música para facilitar a cosmovisão dos povos do Cerrado e 
sua relação com o ambiente que os envolve.

A Velha do Cerrado  representava a prática da cura na região central 
do Brasil por meio da etnobotânica e do conhecimento popular e, por 
outro lado, a extensão acadêmica do mestrado no Centro de Desen-
volvimento Sustentável da Universidade de Brasília para a gestão am-
biental.

Velha do Cerrado em Piranhas.  Alumeia: O Cerrado que a Velha Conta3 - Alagoas. Larissa Malty. 2011.

3 Malty, L. (2010b). O cerrado que a velha conta: gestão ambiental e performance. Brasília: LGE Editora. 
https://repositorio.unb.br/handle/10482/2920

No caminho das águas uma árvore velha observa a velha senhora. 
Elas são do mesmo tamanho. Elas têm a mesma raiz. 
Estão sentadas sobre a mesma pedra.
Vem a chuva e elas abrem a boca.
Vem a tempestade e elas se fincam nas pedras.
Vem o sol e elas bebem a chuva.
Se curvam diante do sol, como se murchassem, elas reverenciam.
Nos dedos mais finos da árvore estão os rostos de seus filhos, os brotos.
Nas mãos velhas da velha tem as linhas.
Tudo está escrito na terra.
Tudo está na ponta dos dedos, na palma da mão.
Tudo tem seu tempo de amanhecer.
Se é broto, ao mesmo tempo é mãe.
Se é mãe, ao mesmo tempo é deus.
Se é deus, ao mesmo tempo é chuva.
No coração da árvore tem uma flor.
Na flor da velha, um coração.
A velha põe sua flor nos cabelos e sai, embelezando o caminho.
E o coração da árvore brotou todo dentro dela.

Velha do Cerrado, Goiânia, 2005. 

Velha do Cerrado em Águas Emendadas Brasília. Larissa Malty. 2011.
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Quando a Velha do Cerrado percorreu o caminho das águas, da nascen-
te até a foz do Rio São Francisco, foi produzido o filme Fogo Ardente, 
Água Corrente4 utilizando a arte como instrumento de sensibilização 
para as ciências ambientais, expondo reflexões a respeito das altera-
ções climáticas no bioma Cerrado e da diversidade cultural e biológica 
do São Francisco, o rio que integra biomas e culturas.

A diversidade cultural inspira-se na biodiversidade local, no território, 
e na forma como o ser humano assimila as informações e sensações 
que o território lhe oferta. No caso do Rio São Francisco, o território é 
beira de água. Poderia, portanto, ser chamado aquatório e permitiria 
assim uma investigação ainda mais aprofundada no que diz respeito 
à territorialidade. Afinal um território de água flui, traz e leva perten-
cimentos. Vive a estabelecer uma forma de produção cultural que o 
permeia, estabelecendo uma identidade comum ao longo de um lu-
gar que perpassa lugares. O aquatório de beira de rio é o território que 
flui, navega e dança, levando pertences à jusante, trazendo memórias 
de montante, mareando olhos distantes, como se fossem filhos de um 
mesmo olho d’água. O aquatório de beira de mar reúne olhos que não 
se veem, mas refletem o mesmo lugar.

Velha do Cerrado e Rio São Francisco. Larissa Malty. 2011.

4 Fogo Ardente, Água Corrente. Livro e vídeo homônimos realizados a partir da pesquisa de 
mestrado em Gestão Ambiental, realizada na bacia do rio São Francisco - Brasil. 

Perto de algum lugar, onde não se chega a pé
Longe de quase tudo, onde só o rio alcança,
Me perco, me largo, sou lança.
Sobra amor, falta voz, falta luz, sobra foz.

Quem explica essa desordem?
Quem arruma essa candeia?
Quem apruma o curso d´água 
embaraçado de areia?
Tem um rio formando em cima
Entre os Canyons e o ar
Só que está dentro do rio
Pode ver sereia voar.

Velha do Cerrado. Xingó. 2012.

Se a ciência estimula a criação de políticas e normas balizadoras das 
ações sociais, a arte também pode ser útil na comunicação da ciência 
aplicada à gestão pública. A geração de resíduos sólidos, especialmen-
te nos grande centros urbanos, é inevitável e foi em 2010 que a Política 
de Resíduos Sólidos foi instituída no Brasil, propondo mecanismos que 
objetivam refletir sobre a responsabilidade ao longo do ciclo de vida 
dos produtos. 

Cena do Filme Tevê: Um olhar reciclado. Brasília. 2011. 



258

Como forma de sensibilização e estímulo ao debate a respeito do con-
sumo e da produção de lixo, seja ele resíduo sólido, seja o lixo mental 
divulgado e consumido, foi produzido o livro/filme Tevê: Um olhar reci-
clado5, divulgado nos municípios brasileiros, proporcionando o debate 
socioambiental a respeito da gestão adequada dos resíduos e da análi-
se crítica dos meios e conteúdos divulgados livremente pela imprensa.

Ela chegou a nos desligar
Me desligou, 
desligou meu irão 
e apareceu na tevê

Nós também fomos fotografados.

Depois disso ela perdeu o foco,
Apagou o próprio filme,

Consumiu sua imagem.

Quando esse dia passou,
E mesmo quando acordamos,
Outro dia nasceu no lago.

O filme já era outro
E ninguém se lembrava de nós.

Nem da nossa casa,
Nem dos nossos chinelos,
Nem das nossas estrelas,
Nem dos nossos projetos.

Pescadora de televisões.  Larissa Malty. 2011. Brasília.

5 Filme e livro homônimos utilizados para a divulgação da política pública de resíduos sólidos no 
Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente.

A reflexão por meio da arte é portanto uma forma de pensar o sentir. 
A exposição foto-poética Imagens de Imaginar: Feche os olhos para ver 
melhor5, desenvolvida no âmbito do doutoramento em Ecologia Hu-
mana, foi concebida em especial para o público cego, com transcrição 
dos textos para o sistema braile de comunicação. Buscou a sensibiliza-
ção para as variadas formas de não ver estimulando a reflexão a cerca 
da relação entre o olhar e a paisagem, que se alteram em constante 
adaptação. 

Todos os dias,
no horário 
marcado,
sentavam 
juntos para um 
desencontro

Fotografia: Fernando Tatagiba. Texto: Larissa Malty. Exposição Imagens de Imaginar: Feche os olhos 
para ver melhor. Amsterdã. 2014.

A exposição é composta por uma série de fotografias que retratam o 
cotidiano de cidades europeias e brasileiras e poemas traduzidos para 
seis idiomas, mas o que mais se percebia era o inefável, o invizível que 
estava lá.
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Parece muito questionar 
A mega necessidade, 

A mega vaidade,
A mega construção.

Parece mega interrogar
O estudo de locação,

O fato que já é obra
E serve como manobra,

Anda na contramão.
Parece que não aparece

O que fabrica a ruína
Esquece, contamina

Muda água, muda chão.
Importa fechar os olhos

Exporta a competição
Cego é quem não imagina

O lado de lá da colina
O rio que é cova encoberta

A margem oposta do mar
Que o lado de cá da ponte

É o de lá de quem vê
Os olhos no horizonte

São os que miram você.
Fotografia: Fernando Tatagiba. Texto: Larissa Malty. Exposição Imagens de 

Imaginar: Feche os olhos para ver melhor. Brasília. 2015.

Esta pesquisa culminou na publicação dos livros Ecologia Humana: Par-
ticipação Social Decorrente de Megaprojetos e Impacto Socioambiental 
decorrente da Implantação de Megaprojetos: Dados de Campo e Análise 
Crítica do Discurso e teve como principal tema conceitos da Ecologia 
Humana e reflexões a cerca da relação entre o olhar e a paisagem em 
constante adaptação.  

Foram abordados conceitos como territorialidade e pertencimento, em 
especial em pequenas comunidades sujeitas a implantação de mega-
projetos, onde especificidades culturais e biológicas encontram-se em 
processo dinâmico de alteração e integração.  As adaptações se dão a 
partir da mudança da paisagem, mas também a partir das alteração 
dos sentidos e do pensamento humano. 

A transformação dos paradigmas científicos tradicionais e a produção 
de novos conhecimentos, inerente à reflexão humana, promovem a 
reinterpretação da paisagem e, consequentemente, sua alteração. 

Conclusão

A relação do ser humano com ambiente é talvez um dos temas mais 
relevantes da Ecologia Humana por abordar conceitos referentes à si-
tuação temporal e espacial do indivíduo, da comunidade que o abriga 
e sua identidade de lugar. A psicologia ambiental, em especial o enfo-
que nos processos cognitivos, afetivos e comportamentais, refere-se a 
uma relação dinâmica entre o lugar e a pessoa. 

A produção do conhecimento, na modernidade líquida (Bauman, 
2001), mesmo sendo desenvolvida localmente, desloca-se no espaço 
e alcança territórios distantes. O alcance da produção do conhecimen-
to, para além das diferentes traduções da língua em que foi produzi-
do, deve ser pensado em termos de linguagem. Torna-se importante, 
portanto, sensibilizar o cientista para as possíveis formas de difusão do 
conhecimento e para a valorização da arte como registro da produção 
científica, ao longo do tempo e do espaço.

É costume olharmos separadamente para fragmentos do conhecimen-
to. Focar numa direção e perder a visão periférica, o contexto. Ignorar 
a paisagem e ver unicamente o próprio olhar sobre ela. Tornamo-nos 
míopes ao visualizar o caminho que a luz percorre para atentarmo-nos 
para um único ponto que é o fim do trajeto da luz. Interessamo-nos 
pelo produto mais que pelo processo, pelo ponto mais que pelo plano, 
pela linha do pensamento mais que por sua complexidade. 

Tornou-se mais fácil recortar planos para a análise que colá-los sem 
crítica. Mais fácil se iludir pelo modelo guarda-chuva que pela chuva 
diversa de ideias concebidas a partir do contexto, da atmosfera, do 
tempo no espaço. 

Como segunda via, o que se propõe, por meio da arte, ao comunicar a 
ciência é a reformulação do pensamento a partir dos sentidos, a aceita-
ção da complexidade do uno a partir dos distintos e distantes olhares e 
paisagens, em uma colaboração transversal e científica para a partilha 
do conhecimento tradicional e acadêmico por meio linguagem que 
sensibilize.
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