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RESUMO 

 

A proposta desta dissertação é relacionar a compreensão acerca da Educação Ambiental, 

implícita na prática da comunidade do assentamento rural São Gonçalo, com os princípios da 

Educação Ambiental Dialógica e descobrir como esses podem contribuir para a 

sustentabilidade do assentamento. A Educação Ambiental Dialógica é baseada na pedagogia 

de Paulo Freire e na Perspectiva Eco-Relacional. Há de se ter em conta o sentido de mudança 

da relação da própria comunidade com a natureza não humana, com ela própria e com o 

território. Portanto, essa abordagem procura trabalhar a educação ambiental com o olhar da 

relação transformadora pelo diálogo, pelo conhecimento, pela informação e troca de saberes, 

contribuindo com a organização, participação e autogestão do assentamento. Foram 

utilizados, como referência, a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, documentos importantes da ECO-92 ou 

Cúpula da Terra, que foi batizada de Fórum Global 92, promovido por entidades da sociedade 

civil. Esses documentos vêm com a afirmação de princípios éticos e valores fundamentais que 

orientam comunidades, escolas, países, culturas, raças e pessoas para o bem comum, através 

da sustentabilidade global, o que inclui justiça socioambiental e uma responsabilidade com o 

não esgotamento da natureza como bem infinito. Durante a pesquisa, foram percebidas 

diferenças de concepções das pessoas entrevistadas e que participaram do círculo de cultura 

no trato com a educação ambiental e as ações cotidianas com o meio ambiente, a partir das 

representações sociais sobre a educação ambiental numa percepção que transitava entre uma 

leitura globalizante e antropocêntrica. Essa diferença implica numa contradição própria da 

contemporaneidade. Apresenta contradições na forma de condução do cuidado com a terra e 

os animais, assim como na direção dos trabalhos coletivos e individuais, porém, denota 

comprometimento nas ações coletivas do assentamento.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Assentamento. Dialogicidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to relate the understanding about Environmental Education, 

implicit in the practice of the community of rural settlement São Gonçalo, with the principles 

of Environmental Dialogic Education and to discover how these can contribute to the 

sustainability of the settlement. Environmental Dialogic Education is based on the pedagogy 

of Paulo Freire and the Eco-Relational Perspective. One might take into account that the 

relation between the community itself and the nonhuman nature differs from the one between 

community and itself and, also, community between the territories. Therefore, this approach 

seeks to work environmental education under the lights of the transforming relationship 

through dialogue, knowledge, information and knowledge exchange. It contributes to the 

organization, participation and self-management of the settlement. As a reference, it was used 

the Earth Charter and the Environmental Education Treaty for Sustainable Societies and 

Global Responsibility, important documents of the ECO-92 or Earth Summit, also called the 

Global Forum 92, promoted by civil society organizations. These documents affirm ethical 

principles and fundamental values that guide communities, schools, countries, cultures, races 

and people for the common good, through global sustainability, which includes socio-

environmental justice and a responsibility with the non-exhaustion of nature as infinite 

resource.  During the research, differences of conceptions of the people interviewed and who 

participated in the circle of culture in the treatment of environmental education and daily 

actions with the environment were perceived, from the social representations about the 

environmental education in a perception that transited between a reading globalizing and 

anthropocentric. This difference implies a contradiction proper to contemporaneity. It presents 

contradictions in the way of conducting care with land and animals, as well as in the direction 

of collective and individual work, but it denotes commitment to the collective actions of the 

settlement. 

 

Keywords: Environmental Education, Settlement, Dialogicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“Quero ver do Sul ao Norte o nosso cabloco forte trocar 
a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra 
dividida para quem nela trabalha. Eu quero o agregado 
isento do terrível sofrimento do maldito cativeiro. Quero 
ver o meu país rico ditoso e feliz; livre do julgo 
estrangeiro”. 
(Patativa do Assaré) 
 

A proposta desta dissertação buscou relacionar a compreensão e a prática que a 

comunidade do assentamento de trabalhadores e trabalhadoras rurais de São Gonçalo com os 

princípios da educação ambiental como defesa do meio ambiente e sua conservação para as 

gerações futuras. As perguntas geradoras foram: Quais os padrões dominantes de produção e 

consumo no assentamento? Eles estão causando devastação ambiental? Eles estão causando 

redução dos bens naturais e acelerada extinção das espécies? Como essas questões 

influenciam na organização social da comunidade? 

 Essa dissertação se propôs a trabalhar com a Educação Ambiental Dialógica 

(EAD), baseada em Paulo Freire, onde o diálogo implica participação e desenvolve a 

tolerância, explicita sonhos e esperança, demanda escuta, promove conscientização, permite 

codificação e descodificação, possibilita construção de conhecimento crítico e requer 

amorosidade (SAUL, 2011). Buscou, com a Perspectiva Eco-Relacional (PER), caracterizar 

uma leitura do mundo onde a visão antropocêntrica deixa de ter relevância nas relações 

sociais, ecológicas ou humanas, construindo-se, assim, uma nova visão de relações onde se 

prioriza o ‘relacional’ como conceito básico e tendo as relações como princípio do real 

(FIGUEIREDO, 2009). Outras categorias foram colocadas na PER, onde o principal objetivo 

é avançar com outra perspectiva de construção ao que está posto no mundo ocidental 

atualmente, ou seja, uma mudança epistemológica na construção de uma nova compreensão 

na forma de agir, pensar e sentir as relações, compreendendo as diferenças, a complexidade de 

formas de vida, entendendo o mundo como uma profunda ligação sistêmica onde tudo o que é 

existência está interligado e onde a amorosidade é uma característica que respeita e legitima o 

outro. 

O estudo da teoria das Representações Sociais (RS), desenvolvido por Moscovici 

(2015), a EAD e a PER, assim como o entendimento da relação da comunidade com a 

natureza, se constituíram como a base primordial para o entendimento de quais princípios da 

educação ambiental conduzem as famílias que vivem no assentamento São Gonçalo em 
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Crateús, Ceará. Esta análise se fez com base em Marcos Reigota (2010), que classificou as 

Representações Sociais em meio ambiente como: naturalista, globalizante e antropocêntrica.  

As RS trabalham mostrando a importância do saber do senso comum em diálogo com o saber 

científico e nos permitem identificar e reconhecer o valor desses saberes no fazer coletivo e 

no cotidiano do assentamento. As RS são construções coletivas. Observar a interdependência 

entre esses dois conhecimentos e sua importância para a educação permite romper com essa 

separação colocada por uma visão de subalternidade entre o que é popular e o que vem da 

academia. Subalternidade observada nas relações no rural entre as comunidades e o poder 

público local, entre as comunidades e os técnicos que vão dar assistência nas questões 

agrícolas e agrárias nas áreas de assentamento do governo federal e estadual. 

O objetivo a que essa dissertação se propôs buscou, primeiramente, identificar as 

Representações Sociais de Educação Ambiental na comunidade, mapeá-las e perceber as 

práticas de Educação Ambiental (EA) adotadas pelas famílias. Em segundo, fazer uma 

reflexão crítica sobre as práticas de EA na comunidade. Em terceiro, tecer dialogicamente 

alternativas para a prática da comunidade. Nesse diálogo, foram aplicados questionários que 

ajudaram a perceber as RS dos diversos parceir@s envolvidos mais diretamente na pesquisa. 

A metodologia utilizada foi à pesquisa qualitativa engajada e intervenção, que 

reúne técnicas como o círculo de cultura freireano, entrevista com pessoas de diferentes 

gêneros e idades e observações de campo. No círculo de cultura as pessoas se perceberam na 

prática da liberdade de exercer a palavra e a escuta, visto que tão importante quanto usar a 

palavra é saber escutar o próximo. Deixa de existir a professora unilateral, aprende-se em 

reciprocidade. O papel da pesquisadora nesse momento foi de coordenação e animadora do 

círculo de cultura, cuja função foi de propiciar às pessoas que estavam participando 

informações solicitadas sobre o tema e a relação com o assentamento, assim como possibilitar 

condições ao bom andamento das discussões em grupo com redução de intervenções.  

Participaram as pessoas da diretoria da associação, pessoas com relação próxima a 

ela e também pessoas que discordavam da forma de condução pela atual diretoria. As 

entrevistas foram feitas com lideranças do assentamento e a pessoas que foram lideranças no 

passado e que se mantinham afastadas da coletividade. Nas entrevistas participaram também 

mulheres com idades e visões diferenciadas. Os horários e dias foram de acordo com o tempo 

de cada pessoa.  
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No decorrer da pesquisa de campo, passei1 treze dias no assentamento para 

efetivar os trabalhos de forma individual e coletiva. Busquei investigar percepções, 

sentimentos, opiniões e emoções das pessoas no assentamento (MOSCOVICI, 2015). Nessa 

busca, apoiava-me também no trabalho elaborado por Marcos Reigota (2010), que utilizou as 

RS acerca do meio ambiente, por ele intituladas de naturalista, globalizante e antropocêntrica, 

como dito anteriormente. A análise dos dados coletados se baseou nessa classificação, assim 

como na Perspectiva Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2007), ao considerar a relação afetiva 

com o ambiente. A pesquisa teve como compromisso uma investigação que envolveu 

formação e intervenção, baseadas na dialogicidade de Paulo Freire (2013), na qual foi 

abordada a crise ambiental e o uso da natureza de forma sustentável com práticas de 

convivência com o bioma caatinga. 

A sociedade brasileira sofre influência direta dos países do norte e segue os 

padrões de uso da natureza como infinitos, podendo ser explorada até a exaustão sem os 

cuidados necessários de uso vindouro para as futuras gerações. A discussão sobre 

sustentabilidade enfoca que tipo de sustentabilidade se quer, visto que esse conceito se torna 

amplo e não é simples, devido às diferenças de concepções de vários grupos. O que é 

desenvolvimento sustentável? Ou seria des-envolvimento? Leff (2001) nos alerta sobre o que 

está embutido nas diversas discussões sobre desenvolvimento sustentável defendido pela 

sociedade capitalista.  
 
O discurso do desenvolvimento sustentável vai engolindo o ambiente como conceito 
que orienta a construção de uma nova racionalidade social. A estratégia discursiva 
da globalização gera uma metástase do pensamento crítico, dissolvendo a 
contradição, a oposição e a alteridade, a diferença e a alternativa para oferecer-nos 
em seus excrementos retóricos uma co-visão do mundo como expressão do capital. 
A realidade já não é só refuncionalizada para reintegrar as externalidades de uma 
racionalidade econômica que a rechaça. Além da possível valorização do ambiente, 
este é recodificado como elemento do capital globalizado e da ecologia 
generalizada. (LEFF, 2001, p. 23). 
 

Dentro da própria academia e dos diversos grupos de movimentos sociais de 

esquerda, da sociedade civil e de grupos ligados ao capital e à mídia, os conceitos e práticas 

são de diferentes abordagens. O desenvolvimento que defendo e acredito como saída para a 

crise civilizatória em que vivemos em pleno século XXI trata de uma mudança de postura, de 

comportamento entre as pessoas e o meio ambiente em que vivemos. Considerar a natureza 

como a mãe terra que nos fornece o que precisamos e, por isso, se faz necessário respeitá-la, 

                                                           
1 Neste trabalho, optou-se por utilizar o tempo verbal na 1ª pessoa do singular quando forem abordados aspectos 
relativos à vivência pessoal da pesquisadora. 
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considerá-la, cuidá-la e amá-la como a nós mesmos. Significa ter maior conhecimento sobre 

as relações ecossistêmicas entre a fauna e flora, entre todos os ecossistemas, seus biomas, com 

sua influência em terra e mar, e suas necessidades, respeitando as descobertas científicas. O 

ser humano como um ser integrante desse processo ecossistêmico, como uma parte 

interdependente.  

A forma como se dá a agricultura no país nega toda a concepção de 

sustentabilidade defendida pelos grupos que resguardam a sobrevivência da humanidade no 

planeta. Lembrando Milton Santos (2015), quando nos coloca a demanda externa de 

racionalidade, ao analisar a situação na agricultura brasileira. 
 
Nas áreas onde essa agricultura científica globalizada se instala, verifica-se uma 
importante demanda de bens científicos (sementes, inseticidas, fertilizantes, 
corretivos) e, também, de assistência técnica. Os produtos são escolhidos segundo 
uma base mercantil, o que também implica uma estrita obediência aos mandamentos 
científicos e técnicos. São essas condições que regem os processos de plantação, 
colheita, armazenamento, empacotamento, transportes e comercialização, levando a 
introdução, aprofundamento e difusão de processos de racionalização que se 
contagiam mutuamente, propondo a instalação de sistemismos, que atravessam o 
território e a sociedade, levando, com a racionalização das práticas, a uma certa 
homogeneização. (SANTOS, 2015, p. 89). 
 

O que possibilita termos um novo paradigma? A construção de outro paradigma, 

onde a agroecologia seja adotada e respeitada como uma profunda mudança de modelo, 

porque significa a convivência de ser humano com as culturas para a sobrevivência no urbano 

e no rural e as florestas e o uso de Sistemas Agroflorestais (SAFs)2, respeitando sua 

diversidade e utilizando seus campos com inteligência, respeito, sabedoria e amorosidade.  
 
Nessa medida, entendemos a agroecologia como um método, um processo de 
produção agrícola – animal e vegetal – que resgata os saberes que a ‘Revolução 
Verde’ destruiu ou escondeu, incorporando-lhes os extraordinários progressos 
científicos e tecnológicos dos últimos cinquenta anos, configurando um corpo de 
doutrina que viabiliza a produção de alimentos e produtos limpos, sem veneno, tanto 
de origem vegetal como animal, e, o que é fundamental, básico, indispensável, em 
qualquer escala. É, pois, uma tecnologia capaz de confrontar o agronegócio, em 
qualquer escala.  
[...] A agroecologia, como nós a compreendemos, dispõe dos conhecimentos para 
superar a monocultura e a quebra da biodiversidade, consequências inexoráveis do 
agronegócio. Assim como se pode, através dela, resgatar a cidadania dos pequenos 
pode-se, também, produzir alimentos limpos na escala que a humanidade demanda, 
naturalmente com outros métodos. (MACHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 36-
37). 

                                                           
2 Os SAFs são sistemas de uso da terra nos quais espécies perenes lenhosas (árvores, arbustos, palmeiras e 
bambus) são intencionalmente utilizadas e manejadas em associação com cultivos agrícolas e/ou animais. Um 
determinado consórcio pode ser chamado de agroflorestal na condição de ter, entre as suas espécies 
componentes, pelo menos uma espécie tipicamente florestal, ou seja, uma espécie nativa ou aclimatada, de porte 
arborescente ou arbustivo, encontrados num estado natural ou espontâneo em florestas ou capoeiras (florestas 
secundárias). 
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   No meu olhar para o mundo e pelas posições políticas que defendo, como uma 

militante do movimento social de esquerda que participa de vários espaços dentro dessa luta 

por um mundo melhor e pela busca de uma convivência respeitosa e amorosa com a natureza, 

com o meio ambiente, a discussão sobre soberania alimentar se faz crucial. Machado e 

Machado Filho (2014) colocam que a soberania alimentar é precondição para a soberania 

política. Essa afirmação me chama a atenção pela seriedade dessa condição de vulnerabilidade 

pela qual o Brasil se dispõe enquanto ex-colônia e que ainda se curva aos grandes interesses 

eurocêntrico e estadunidense.  

A subalternidade brasileira é visível através de leis que isenta de impostos a 

entrada de vários tipos de agrotóxicos no país, alguns proibidos inclusive nos países de 

origem dessas empresas aglomeradas. Como exemplo disso, temos a Lei Kandir. Essa lei não 

paga ISMS, ao contrário de qualquer cidadão brasileiro que, ao vender alguma coisa, paga 

seus impostos. Ainda temos a Lei das Patentes e o controle de sementes pelas multinacionais. 

A vulnerabilidade se torna mais categórica quando entidades governamentais, como o 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio), se tornam coniventes com a 

aprovação de usos desses venenos e registros beneficiando essas mesmas empresas e 

prejudicando o pequeno produtor e produtora. 

 Outra situação grave são créditos subsidiados pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os interesses dessas mesmas empresas. 

Basf, Bayer, Dupont, Monsanto e Syngenta são oligopólios que dominam as sementes 

transgênicas e tentam obter controle da alimentação e produção no globo terrestre. Além 

dessas citações, há as alterações do Novo Código Florestal que mudaram a relação no campo 

e tornaram áreas de proteção permanente em risco pela bancada ruralista do Congresso 

brasileiro com a aprovação de medidas que fragilizam os ecossistemas, desprotegem 

mananciais e tornam os solos limitados em sua capacidade física e química. Além de 

fragilizar as comunidades rurais. Indagado sobre o que significa o meio ambiente, um 

assentado se expressou assim: 
 
Significa tudo o que faz parte do ambiente que a gente vive, não existe vida, saúde 
sem a preservação do meio ambiente, sem a gente dar importância à preservação. 
Ser humano, animais, árvores. A saúde, a questão política e a questão econômica. 
Inclui tudo. A questão política tem que ser maior pro meio ambiente, 
automaticamente a questão econômica é beneficiada. (Informação verbal de José 
Arquires Saboia Soares).  
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Como falar em sustentabilidade ambiental e não citar a soberania alimentar? 

Impossível, no meu entender. Como falar em educação ambiental e não falar de soberania 

alimentar? Como discutir as mudanças de paradigma e não colocar essa questão fundamental 

para a sobrevivência dos povos e sua diversidade?  
 
A soberania alimentar é a capacidade que um país tem de alimentar a sua população 
com produtos provenientes de sua agricultura – animal e vegetal – importando 
apenas um ou outro alimento que, por razões culturais que agrícolas, não são 
produzidos. Mas, a dieta básica – calórico-proteica – é suprida com alimentos 
cultivados livremente dentro de suas fronteiras. (MACHADO; MACHADO FILHO, 
2014, p. 85). 
 

A escolha por um assentamento da reforma agrária veio através de um processo de 

amadurecimento pessoal, pela condição de muitos anos com experiência de trabalhos no rural 

com as comunidades, que permeiam minha história de vida. A preferência pelo assentamento 

São Gonçalo se deve pela afinidade e carinho desenvolvidos ao longo dos anos, pelo respeito 

e consideração recíprocos. Dentro da abordagem que essa dissertação se propõe, tento fazer 

uma conexão entre os meus diversos estudos em áreas distintas, minha prática no campo 

interagindo com diversas comunidades rurais, identificando seus saberes e dialogando com 

suas leituras de mundo.   

Na continuidade da escrita deste trabalho, o segundo capítulo aborda minha 

trajetória de vida para justificar o porquê da pesquisa no campo e o motivo de a Reforma 

Agrária ser tão importante na minha vida, ou seja, os valores que me orientam nessa 

caminhada. A minha amadurecência foi um processo gradual.  

No terceiro capítulo, será relatada a minha caminhada até o assentamento São 

Gonçalo em Crateús. Situo o lugar e mostro sua importância regional. Escrevo sobre o 

nascimento do assentamento e seu processo político, social e ambiental. Faço uma 

contextualização sobre o bioma caatinga e sua importância sistêmica no planeta. No último 

item desse capítulo, relaciono a importância de dois documentos fundamentais para uma nova 

racionalidade planetária e o assentamento São Gonçalo que se situa numa das regiões mais 

pobres do país e no contexto da Reforma Agrária. Os dois documentos referidos são: Carta da 

Terra e Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global. Aqui, as assentadas e os assentados colocam suas diversas visões sobre a questão 

ambiental, os problemas na comunidade e as alternativas para soluções desses problemas sob 

diferentes olhares. Faço uma abordagem sobre o conceito de Colonialidade, responsabilizando 

a vulnerabilidade brasileira em suas práticas subalternas em relação aos países no norte do 

hemisfério terrestre e em como isso prejudica a agricultura familiar.  



22 
 

 

No quarto capítulo intensifica-se o diálogo com diversos autores e autoras, 

registrando suas representações sociais sobre os diversos assuntos que são objetos dessa 

pesquisa. Registram-se também as descobertas científicas mais significativas dos últimos 

séculos até os dias de hoje e sua influência no mundo contemporâneo, bem como a trajetória 

da Educação Ambiental no Brasil e no mundo e as contribuições da EA, EAD, da PER e das 

RS para desenvolver o presente trabalho, buscando atingir os objetivos propostos.  

No quinto capítulo discorro sobre a metodologia utilizada na pesquisa no 

assentamento São Gonçalo e sua importância para a obtenção dos resultados finais, bem como 

esclareço sobre as técnicas utilizadas no método adotado para se chegar ao conhecimento do 

objeto da pesquisa. 

No sexto capítulo procuro abordar resultados da pesquisa através das falas das 

assentadas e dos assentados do assentamento São Gonçalo, através das atividades, entrevistas 

e anotações de campo sobre que princípios da EA que orientam a prática da comunidade em 

seu cotidiano, dando continuidade à visibilidade das diferenças de opiniões e formas no agir.  

Nas Considerações Finais busco analisar alguns fatos e, dentro dessa análise, 

procurar propostas e recomendações para a contínua caminhada da comunidade, assim como 

para o meu próprio aprendizado enquanto pesquisadora, educadora ambiental e social em 

permanente construção.  
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2 AMADURECÊNCIA (MINHA TRAJETÓRIA DE VIDA RELACIONADA À 

PESQUISA) 

 
“[...] mesmo sertão adentro, tanta coisa pra mostrar... 
Por exemplo os serrotes de Quixadá, monólitos que 
cercam a cidade como se guardassem bastões em sólido 
granito...” 
(Raquel de Queiroz) 

 

Em Quixadá passei a maior parte de minhas férias escolares, feriados e dias 

comemorativos. Aos quatro anos fui morar na capital do Ceará, com mamãe, papai e meus 

dois irmãos – o mais novo ainda não havia nascido. As fazendas Manaia e São Vicente foram 

os lugares onde aprendi a ser livre, a sonhar e me apaixonar pelo rural e suas relações 

sistêmicas. Com meu avô aprendi a respeitar a natureza, as pessoas e a mim mesma. Nas 

fazendas de meu avô materno eu podia ser eu mesma, de forma plena. Lá, muito cedo, aprendi 

a nadar e a andar a cavalo solta pela caatinga, muitas vezes de gibão; esses ensinamentos 

foram presentes de meu tio Geraldo, irmão mais novo de minha mãe. 
 
Para as crianças, o mundo é um vasto parque de diversões. As coisas são 
fascinantes, provocações ao olhar. Cada coisa é um convite: ‘Entre em mim! Venha 
viajar!’. Os gregos diziam que começamos a pensar quando ficamos estupidificados 
diante de um objeto. O que é isso? Como é possível? Por quê? Para quê? Nessas 
perguntas infantis já se encontram as famosas categorias do pensamento... (ALVES, 
2010, p. 22). 
 

Desde muito cedo, na mais tenra infância e início da minha adolescência, 

observando as casas dos moradores e moradoras e sua pobreza, as dificuldades com o clima e 

com o bioma, as relações sociais entre as pessoas, já percebia as diferenças entre as classes 

sociais, sem saber que o nome era “classes sociais”. Então, a amadurecência veio com o 

observar, sentir, sonhar e amar... 
 
Amanhece o dia. O caboclo já está de pé a caminho da enxada. Dirige-se ao campo 
árido e seco sob o sol ardoroso. O suor lhe banha o rosto e todo o torso cansado. No 
repente para e fica a olhar o seco que lhe rodeia o corpo e a alma. O sol vai sumindo 
entre as serras, já é hora de voltar. Enxada no ombro caminha a passos lentos, a 
miséria que lhe dói no espírito. Volta para seu barraco, sua casa de taipa e de longe 
escuta o choro do caçula. Com o coração pesado abre a porta... O remorso e a dor de 
nada poder fazer. (A autora, Ana Valéria Holanda da Nóbrega, aos 18 anos). 
 

Sentia dificuldade na escola e sabia não ter problemas de aprendizagem, eram 

anos de chumbo, década de 70. Percebi muito tempo depois qual era o meu problema e, 

novamente, nas palavras de Rubens Alves (2010, p. 9) me percebo: 
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Mas, como já disse, os sonhos não bastam. Eles precisam da ajuda da inteligência. 
Acontece que a inteligência tem ideias próprias: só funciona quando um sonho 
(ainda que bem pequeno) lhe dá ordens. É inútil obrigar a inteligência a aprender mil 
coisas que não estão ligadas aos sonhos. A inteligência esquece logo (porque é 
inteligente!). O que sobrou em você em tudo o que você teve que aprender na 
escola? Você esqueceu, porque aqueles saberes não eram respostas pros seus 
sonhos. É assim que construímos nossa vida: com sonhos e inteligência. É assim que 
se constrói um país melhor: com sonhos e inteligência. Esse é o programa básico da 
educação. 
 

Algo faltava em minha vida, depois do término de meu casamento e um casal de 

filhos pequenos, percebi que precisava voltar a sonhar. E a inteligência, determinação e o 

sentimento de desafio foram grandes aliados aos sonhos e à trajetória que eu resolvera seguir. 

Nada fácil para quem era de classe média e o pensamento predominante de segurança através 

de concursos públicos. Eu queria ser livre! Depois da minha primeira graduação em Turismo, 

na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), sentia um vazio e já havia começado a atuar no 

campo, no rural. Algo continuava faltando. Fui para a segunda graduação, em História, na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atuando nos assentamentos de reforma agrária ou 

comunidades do rural, algo continuava faltando... Descobri 11 anos depois... A agroecologia 

entrou na minha vida de forma inelutável.  

Inicio o memorial da minha vida profissional com a citação “[...] transformar o 

mundo por meio de seu trabalho, ‘dizer’ o mundo, expressá-lo e expressar-se são o próprio 

dos seres humanos" (FREIRE, 2011, p. 33).  O meu processo de amadurecência vem sendo 

construído ao longo dos anos, sabendo que essa dinâmica durará enquanto eu estiver viva 

neste planeta.  

Em 1995 deu-se o princípio de uma discussão entre várias pessoas que 

participaram do movimento estudantil na metade da década de 80 sobre uma atuação na esfera 

profissional, levando em consideração nossa posição enquanto militantes do movimento 

social organizado de esquerda e com uma visão de transformação da realidade, a importância 

da construção coletiva no processo de conhecimento e mudança, a importância da práxis em 

nossas vidas.  Assim foi feito. Fundamos a Cooperativa Interdisciplinar de Pesquisa e 

Assessoria Técnica (CIPAT), em 1996. Definimos que nossa área de atuação, 

prioritariamente, seria no campo, já que tínhamos muitos companheiros e companheiras 

formados na agronomia ou técnicos. 

Foi estabelecida uma parceria de trabalho entre a CIPAT e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Formamos as equipes com profissionais de várias 

áreas (agrônomos, sociólogos, pedagogos, bacharéis ou licenciados em história, turismólogos, 
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assistentes sociais etc.), para o trabalho nos assentamentos em alguns municípios: Santa 

Quitéria, Independência e Miraíma, as equipes da Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER). As equipes teriam a tarefa de acompanhar a parte técnica ligada a terra, à agricultura 

coletiva e/ou individual, à criação de animais e organizar a comunidade, intermediar conflitos, 

ajudar na transformação social, na transformação do pensar, para que fosse um pensar crítico 

em torno da ação transformadora e dos resultados que dela se obtenham.  

Na medida em que um novo aprendizado vai chegando, outras necessidades vão 

surgindo. Apesar de não estar em nenhuma das equipes da ATER, eu participava sempre de 

viagens para os municípios onde atuávamos e contribuía com as capacitações para os técnicos 

que trabalhavam diretamente no campo. Uma dessas capacitações definiu a minha vida 

profissional. Em 1999 a CIPAT preparou a Oficina de Formação de Técnicos CIPAT – 

Projeto Lumiar: A Intervenção Participativa dos Atores (INPA), refletindo a prática para uma 

nova ação profissional nos assentamentos rurais do Ceará. Aconteceu em Miraíma e teve uma 

duração puxada de oito dias. Contou com a importante participação da professora doutora 

Eliane Dayse, do professor doutor Ribamar Furtado da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e do técnico do Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura (IICA), o Sr. Marcos Castro. Tivemos a participação de dirigentes do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de alunos da UFC. 

Em 1999 surgiu a minha primeira oportunidade de atuar no campo. Com a 

aprovação do curso de apicultura pelo Governo Federal/Comunidade Solidária, fui para o 

assentamento Santa Bárbara no município de Caucaia-CE, executar e facilitar o módulo de 

Ecologia e Saúde. A experiência foi tão rica, com os técnicos da CIPAT, pois construímos 

metodologias e por ter uma convivência de poucos meses e intensamente com os jovens e 

seus conflitos daquele assentamento e com o MST. 

Ainda em 1999, a CIPAT fez uma parceria com o Instituto TERRAMAR e 

Fundação AVINA da Suíça, PRORENDA – Cooperação Técnica Brasil – Alemanha, Amigos 

da Prainha do Canto Verde e o Centro da Pastoral Popular (CPP). Os módulos foram 

desenvolvidos nos três anos de curso de Formação de Lideranças das Comunidades 

Litorâneas. Essa parceria foi de 1999 até 2002. Desempenhei o módulo Desenvolvimento 

Sustentável. Tive, então, contato com os sérios conflitos que aconteciam no litoral cearense, 

especialmente nos assentamentos de Amontada (Caetanos de Cima) e Itapipoca (Maceió), que 

pouco eram noticiados pela mídia brasileira. Junto ao Instituto TERRAMAR, eu fazia parte 

do Fórum em Defesa da Zona Costeira (FDZC), participava do Grupo de Trabalho (GT) de 
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Turismo. Acompanhava no Estado a implantação do Programa Nacional de Desenvolvimento 

do Turismo (PRODETUR). 

Em 2000 a CIPAT entrou na REDE CAT, uma rede de cooperativas em dez 

estados brasileiros onde existe o clima semiárido: CE, MA, PB, PE, PB, AL, SE, BA, RN e 

MG. Fizemos parceria com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

e Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste (ASSOCENE). O Projeto 

Umbuzeiro: Qualidade de Vida no Semiárido fez parte de um programa federal de combate 

aos efeitos da seca. Durante doze meses trabalhei com Sindicatos de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) nas cidades de Mauriti, Penaforte e Aurora no Cariri-CE. Nosso 

grupo era constituído por agricultores e agricultoras rurais. Discutíamos sobre a cadeia 

produtiva local e regional e fazíamos estudos sobre a viabilidade econômica dos pequenos 

negócios (por exemplo, fabricação de suco de fruta, de doces, compotas e etc.), investimento, 

produção, comercialização, gestão e contextualizando a viabilidade econômica com 

sustentabilidade econômica na concepção do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(DLIS).  

No ano de 2001, a CIPAT fez parceria com a Associação de Orientação às 

Cooperativas do Nordeste (ASSOCENE), do Governo do Ceará via Programa de Qualificação 

Profissional (PEQ.). Fiz parte da equipe de elaboração e execução do Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento (PDA). Passei dois meses no assentamento Santa Maria, 

em Santa Quitéria-CE. Nosso trabalho consistia em fazer o levantamento de todos os 

equipamentos, infraestrutura e produção do coletivo e/ou individual do assentamento. 

Discutíamos o associativismo, cooperativismo, as questões ambientais (leis, solo, água, 

preservação, unidades de conservação, fauna e flora, tecnologias alternativas de combate à 

seca), reforma agrária, turismo rural, educação e, também, intermediávamos conflitos internos 

ou externos. 

Ainda em 2001, terminando o curso de História na UECE, elaborei, em junho, o 

curso de Turismo e Educação Ambiental na Escola de Ensino Fundamental e Médio Marechal 

Humberto de Alencar Castelo Branco, para jovens do ensino médio. Em novembro, elaborei o 

curso de Abolição da Escravatura no Ceará.  

Durante três meses, entre 2002 e 2003, a CIPAT fez outra parceria: Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará 

(FETRAECE), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Estado, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) para os cursos 
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do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF): Capacitação 

dos Conselheiros Municipais de Desenvolvimento Rural. Atuei nos municípios de Camocim, 

Uruoca e Forquilha, com os temas: História do conselho e seu papel; Agricultura familiar; 

Agroecologia; PRONAF; Crédito fundiário; Assistência técnica; Seguro safra; Projeto São 

José; Políticas públicas e políticas governamentais; Globalização; Paradigmas locais; 

Desenvolvimento rural; Relação do município com o seu entorno; Inter-relação do urbano 

com o rural; e Desenvolvimento sustentável. 

No ano de 2004 recebi um convite da Associação Alternativa TERRAZUL para 

compor a equipe do Projeto de Olho no Ambiente, financiado pela PETROBRÁS. Foi de 

janeiro a fevereiro deste mesmo ano, na capital cearense. Entre as comunidades que 

participaram, estavam etnias indígenas e quilombolas. Ainda neste mesmo ano, participei da 

equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Núcleo de Educação 

Ambiental (IBAMA/NEA), onde fizemos o levantamento socioeconômico da cidade de 

Batoque-CE, a primeira Reserva Extrativista (RESEX) do Ceará.  

Ainda no final de 2004, em dezembro, fui convidada novamente a compor a 

equipe da Associação Alternativa TERRAZUL, com o apoio do Ministério da Justiça – 

Secretaria de Direito Econômico e Conselho Federal, Gestor do Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos, em uma grande articulação estadual com mais oito pessoas integrando a equipe, que 

duraria até maio de 2005. Seria a elaboração, o planejamento e a execução em campo do 

Projeto de Consumidores Conscientes do Ceará. O final do projeto seria a construção de uma 

rede de consumidores conscientes no Estado, onde se trabalharia a Agenda 21. Neste projeto, 

trabalhei nos municípios de Maranguape, Quixadá, Crato, Iguatu e Baturité. Faixa etária 

diferenciada entre escolas de ensino fundamental, pessoas ligadas a órgãos públicos, 

comunidades e entidades não governamentais. Infelizmente, o sonho da criação da rede de 

consumidores sustentáveis não foi efetivado, por falta de recursos e parcerias políticas. 

No período de 2009, 2011 e 2012, em uma articulação do Ministério da Educação 

(MEC) e a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), me tornei coordenadora local do 

Programa Brasil Alfabetizado. Meu trabalho consistia em visitar de oito a dez salas de aula 

por mês, na periferia da capital, para acompanhar as educadoras e contribuir com seu trabalho 

em sala de aula e planejamento.  

No período de 2008 a 2012, trabalhei na equipe da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico da PMF com o Programa CREDJOVEM em parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Minha função era elaborar, contratar profissionais 
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e acompanhar os cursos aos empreendimentos de jovens nos bairros periféricos de Fortaleza. 

De 2012 a 2013, na mesma secretaria, mudei de setor e fui trabalhar como técnica na 

Agricultura Urbana e Pesca, acompanhando os projetos de agricultura urbana em parcerias 

com escolas municipais e postos de saúde do município e outras secretarias da Prefeitura de 

Fortaleza: Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) e Secretarial da Assistência Social 

(SEMAS). 

Novos trabalhos foram surgindo. A Pesquisa e avaliação no acesso das mulheres 

ao serviço de ATER e seus impactos para a garantia da cidadania das mulheres no meio rural, 

com a realização da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (MDA/NEAD), Departamento de 

Políticas para Mulheres Rurais (DPMR) e a Empresa DELOS Associados do Paraná no 

período de março, abril e maio de 2014. 

Em seguida, veio à possibilidade de trabalhar com a oficina Agroecologia e 

Gênero, na Serra da Ibiapaba, com a realização da Fundação Centro de Educação Popular em 

Defesa do Meio Ambiente (CEPEMA) e Movimento Ibiapabano de Mulheres (MIM), no 

período de 14 a 15 de novembro de 2014. Fiz parte também da articulação dessa mesma 

Fundação, em visitas aos agricultores e agricultoras de alguns municípios da Serra da 

Ibiapaba, para o fornecimento de frutas, legumes e verduras orgânicas para consumidores e 

consumidoras de Fortaleza.  

Em 2015 fiz parte da equipe de elaboração e execução do Programa Agrinho, cujo 

tema daquele ano era “Conviver bem no Semiárido”, realizado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) e secretarias de educação de diversos municípios: Beberibe, 

Russas, Quixeré, Itaiçaba e Jaguaruana. Ainda em 2015, participei de oficinas cujo tema foi 

“Conservação e Manejos Sustentáveis da Agrobiodiversidade e Economia Solidária”, com a 

realização da Organização Barreira Amigos Solidários (OBAS) nos municípios de Russas e 

Pereiro. 

Em 2003 recebi um convite para compor a equipe que trabalharia no Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) na UFC, com um projeto de 

alfabetização em vários municípios e assentamentos do Estado, o projeto de Alfabetização e 

Escolarização de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Áreas de Reforma Agrária do 

Ceará (2004 – 2008). Esse projeto atuou com noventa e cinco (95) educadores e educadoras 

nas áreas de reforma agraria, em setenta e um (71) assentamentos de vinte e cinco (25) 

municípios cearenses. O segundo projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi o Olho 
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D’água: Escolarizando Jovens e Adultos do Campo (2011 – 2015), com cinquenta e sete (57) 

educadores e educadoras e trinta e oito (38) assentamentos, em quatorze (14) municípios. Meu 

trabalho consistia em acompanhar as salas de aula nos assentamentos, participar dos encontros 

nas coordenações locais, dos encontros intensivos, onde todas as pessoas que compunham o 

projeto estavam presentes e ajudavam nas discussões, contribuindo com os temas geradores. 

Os objetivos gerais eram o fortalecimento da reforma agrária e a escolarização de jovens e 

adultos. O projeto tinha a duração de três anos, iniciando com a alfabetização e concluindo 

com o término do I segmento do Ensino Fundamental.  

No PRONERA vivenciamos intensamente a educação do campo, que se 

contrapunha à educação rural. Essa tida como instrumento para adequar as pessoas ao 

mercado de trabalho, a partir das definições do próprio desenvolvimento deste mercado 

subordinado e hierarquizado aos países centrais. O paradigma que fortalece a educação do 

campo é a formação humana, que tem maior significado porque é através dela que os sujeitos 

têm possibilidades de se constituir como seres sociais responsáveis por seus atos, seu refletir, 

seu estar no mundo e dialogar, como coloca Paulo Freire (2011, p. 33-34): 
 
Na alfabetização de adultos, como na pós – alfabetização, o domínio da linguagem 
oral e escrita constitui uma das dimensões do processo da expressividade. O 
aprendizado da leitura e da escrita, por isso mesmo, não terá significado real se se 
faz através da repetição puramente mecânica de sílabas. Este aprendizado só é válido 
quando, simultaneamente com o domínio do mecanismo da formação vocabular, o 
educando vai percebendo o profundo sentido da linguagem. Quando vai percebendo 
a solidariedade que há entre a linguagem – pensamento e realidade, cuja 
transformação, ao exigir novas formas de compreensão, coloca também à 
necessidade de novas formas de expressão. 
 

O PRONERA era, na época, um programa do Governo Federal, mas hoje é uma 

política pública. Foi criado em 1998, a partir da reivindicação e luta constante dos 

Movimentos Sociais, em particular do MST. Este programa iniciou com a proposta de 

alfabetizar e elevar o grau de escolaridade de jovens e adultos nos assentamentos da reforma 

agrária e, hoje, em nível nacional, conseguiu atingir a educação superior e pós-graduação. 

Alguns estudos salientam a importância do PRONERA como política pública de educação 

para a população assentada da Reforma Agrária, tais como os do professor da Universidade 

Rural do Rio de Janeiro, Ramofly Bicalho dos Santos, que analisa a atuação dos movimentos 

sociais como protagonistas de políticas públicas para a Educação do Campo; as pesquisas da 

educadora Roseli Salete Caldart, da Unidade de Educação Superior do Instituto Técnico de 

Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (Iterra), no Rio Grande do Sul e que é integrante 

do coletivo nacional de educação do MST. Há, ainda, os trabalhos da professora Mônica 
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Molina, doutora em desenvolvimento sustentável e coordenadora do Centro Transdisciplinar 

de Educação do Campo e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília (UnB), que é 

uma das pessoas responsáveis pela existência do PRONERA. Na luta por uma educação do e 

no campo, vários outros estudiosos e estudiosas integrantes dos movimentos sociais se 

envolvem intensamente como pesquisadores e pesquisadoras e formuladores de políticas 

públicas, sociais e educativas. Nas últimas décadas é instigante a presença dos sujeitos do 

campo nas cenas políticas e culturais. Sentimos o reflexo intenso dessa educação quando, no 

trabalho de pesquisa, uma assentada falou das mudanças no assentamento:  
 
O modelo de educação que existe no município não serve para a realidade do campo. 
O que os jovens aprendem na escola é distante da realidade do assentamento. Os 
pais também não acompanham seus filhos. Mudar a escola é importante. (Maria 
Eunice de Lima). 
 

Em 2015 trabalhei como educadora social, ambiental e em gestão com 

financiamento do Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário 

(SDA)/Projeto São José III e parceria com o Instituto Agropolos. Consistia em oficinas de 

16h, com os temas de cidadania, agroecologia, autogestão e associativismo, realizadas com 25 

grupos de assentamentos ou de comunidades rurais em diversos municípios do Ceará. Grupos 

que integram a diversificada cadeia produtiva, com o objetivo de potencializar o 

desenvolvimento local na economia, no social e no ambiental. As experiências vivenciadas 

com os grupos foram uma rica troca de saberes das realidades distintas entre as pessoas que 

participaram dos momentos.  

Durante todo esse período, meu trabalho, até os dias de hoje, consiste na 

preocupação com a Reforma Agrária. Os meus trabalhos são ligados à mulher e ao homem do 

campo. Procuro, nos conteúdos de cada curso na qual sou contratada, seja para discutir as 

feiras do pequeno e da pequena produtora para produtos orgânicos dentro de uma perspectiva 

ligada à Educação, à agroecologia, seja para discutir cidadania, mercado, gestão e 

associativismo, incluir o que estudo no mestrado de educação. Ter duas graduações (Turismo 

pela UNIFOR e História pela UECE) e uma especialização (Agroecologia, Desenvolvimento 

Rural Sustentável e Educação do Campo pela UFC/PRONERA), bolsista do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em áreas distintas e, agora, 

mestranda na educação, me possibilita uma visão interdisciplinar com uma prática 

transdisciplinar.  

Essa cooperação em diferentes áreas é uma metodologia da contemporaneidade, é 

uma epistemologia que trata da complexidade do ser humano e da construção dos saberes. 
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Fazer uma leitura da história brasileira, da história nordestina e perceber de onde vem e por 

que vêm os estudos dos grandes pensadores eurocêntricos que influenciam os países do 

mundo e os países colonizados e até hoje a sua forma de viver, são desafios postos para o 

entendimento mais aprofundado da realidade brasileira. A única pergunta geradora que 

movimenta o meu trabalho é: a quem seu conhecimento serve?  
 

 Imagem 1 – Minha história de vida. Elaborada na Disciplina Seminário IV – História de Vida, Habitus, Campo 

de Desenvolvimento. 

 
Fonte: acervo da autora. 
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3 ALÉM, PORÉM, AQUI (MEU PRIMEIRO CONTATO COM O ASSENTAMENTO 

E NO DECORRER DA PESQUISA) 

 

Iniciei a ida aos assentamentos beneficiados pelo PRONERA em 2005, com o 

primeiro projeto de EJA em que trabalhei, o Projeto de Alfabetização e Escolarização de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais em Áreas de Reforma Agrária do Ceará, que iniciou 

em 2004 e finalizou em 2008, e atuou em setenta e um (71) assentamentos e vinte e cinco (25) 

municípios cearenses. Crateús foi um desses municípios. O projeto, para melhor 

acompanhamento das ações pedagógicas e administrativas, foi dividido em coordenações 

locais pela coordenação estadual. Fiquei responsável pela região do Inhamus, compreendendo 

os municípios de Ararendá, Arneiroz, Crateús, Independência, Nova Russas, Parambu, Santa 

Quitéria e Tauá. As atividades em equipe, o acompanhamento às salas de aula e as reuniões 

com o bolsista, o coordenador local e as educadoras e educadores eram de minha 

responsabilidade. E assim foi.  
 

Imagem 2 – Início da vila do assentamento São Gonçalo. 

 
Fonte: acervo da autora. 

 
O coordenador local da equipe de Crateús é filho de moradores do assentamento 

de São Gonçalo, Allan Saboia. Para acompanhar as salas de aulas nos outros assentamentos, 

eu me hospedava em sua casa. Ao longo dos meses nasceu uma convivência afetiva no 

acompanhamento mais amiúde às atividades daquela comunidade. Visitas às casas de algumas 

pessoas, participação em festividades culturais, conversas com técnicos da ATER ou do 

INCRA, acompanhamento da implantação de projetos ou de projetos já existentes, como a 
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horta das mulheres e, como não poderia deixar de acontecer, as conversas na cozinha de 

Madalena Saboia, com o fogão a lenha a cintilar com suas labaredas multicoloridas e o cheiro 

inebriante de iguarias regionais e do famoso café, um excelente agregador de prosas. 

Além de o coordenador local ser do assentamento, havia também duas salas de 

aulas funcionando com duas professoras também assentadas, Chica Edna e Valdênia, a 

Deninha. 
 
Uma das primeiras condições nos dois projetos de EJA é que as duas professoras 
fossem da comunidade, do assentamento. Historicamente as pessoas 
disponibilizadas a lecionar nos assentamentos não permanecem por muito tempo, 
não criam vínculos e não sabem da história dos alunos e dos seus familiares e muitas 
vezes não levam em consideração os saberes, o modo de pensar, de sentir e a forma 
de se comportar da comunidade. (NÓBREGA; SOBRAL, 2015, p 22). 
 

Em um segundo momento, outro projeto de EJA, também financiado pelo 

PRONERA, teve seu início em 2011 e foi finalizado em 2015. O Projeto Olho D’Água: 

Escolarizando Jovens e Adultos do Campo, infelizmente não teve o mesmo sucesso em seus 

objetivos que o anterior. As professoras foram às mesmas em ambos os projetos. A burocracia 

e a falta de entendimentos entre os parceiros do projeto foi umas das experiências mais 

desgastantes da minha vida profissional. Então, intermediar os conflitos entre o campo e 

cidade, o urbano e o rural e órgãos públicos... Foi um desafio.  

Em 2014, comecei a especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Educação do Campo na UFC e tornei-me aluna do PRONERA. Tínhamos que 

apresentar para a coordenação onde seria o local de pesquisa e todos os trabalhos das 

disciplinas, assim como o trabalho final, seria vinculado ao local, à comunidade escolhida. 

Então, todos os meus trabalhos individuais na especialização foram em São Gonçalo. Tive 

oportunidade de visitar e conhecer mais 44 famílias de assentados e assentadas e 11 famílias 

de agregados e agregadas nesse processo de pesquisa da Especialização e do Mestrado em 

Educação. Da profissional que chegou para trabalhar em projeto de EJA para a pesquisadora 

da Especialização e do Mestrado. Em alguns momentos, a vivência profissional foi 

importante, em outros momentos, ela teve que ser desconstruída e construída outra, pela visão 

da pesquisadora. No item a seguir, abordarei a cidade de Crateús na região dos Inhamuns, a 

sua importância territorial, um pouco de sua história e a sua localização no Estado do Ceará.  
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3.1 Crateús na Região dos Inhamuns-CE 

 

O Território Inhamuns-CE abrange uma área de 30.795,60 km² e é composto por 

20 municípios: Aiuaba, Arneiroz, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, 

Nova Russas, Novo Oriente, Parambu, Pires Ferreira, Quiterianópolis, Santa Quitéria, 

Tamboril, Tauá, Ararendá, Catunda, Ipueiras, Monsenhor Tabosa e Poranga. A população 

total do território é de 524.175 habitantes, dos quais 235.562 vivem na área rural, o que 

corresponde a 44,94% do total. Possui 45.145 agricultores familiares, 3.649 famílias 

assentadas, 12 comunidades quilombolas e uma comunidade indígenas. Seu IDH médio é 

0,64 (Fonte: Sistema de Informações Territoriais). 
 

Imagem 3 – Localização de Crateús/CE (satélite). 

 
Fonte: http://mapasapp.com/satelite/ceara/crateus-ce/. 

 
A população em Crateús é estimada, em 2016, em 74.350 habitantes, com uma 

área da unidade territorial em 2015 de 2.985.143 km² e densidade demográfica, em 2010, de 

(hab./km²) de 24,3 (Fonte: IBGE3).  

O município de Crateús fica distante da capital do Ceará 355 km e o assentamento 

São Gonçalo fica a 10 km da sede. Crateús, por ficar numa região seca, tem o seu significado 

na língua tupi: cará (batata) e teú (lagarto); conhecido também pelo topônimo tapuia 

kariri: kra (seco) mais té, kraté (coisa seca ou lugar seco) e y (muito frequente), significando 

                                                           
3 Disponível em: < http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230410&search=ceara|crateus>. 
Acesso em: 05 set. 2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi_Guarani
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"lugar muito seco"; ou, ainda, o nome da tribo indígena que habitava a região: karati, karatús 

ou karatis e us (povo ou tribo)4.  

Durante muitos anos, Crateús foi chamada de Piranhas, por ser essa espécie de 

peixe abundante na região. Elevada à categoria de vila e distrito, com a denominação 

Imperial, pela Lei Geral n.º 06-07-1832, sendo desmembrada de Castelo, Sede do núcleo de 

Piranhas. Transferida da antiga província do Piauí, pelo Decreto Geral n.º 3,012, de 22-10-

1880 (Fonte: IBGE). Sabe-se que havia uma preocupação do Governo Imperial de que todos 

os estados nordestinos tivessem uma saída marítima. O Piauí não tinha. Então, o Ceará ficou 

com Crateús e o Piauí com Parnaíba e o Delta, uma distância em linha reta de 281 km.  

Há um fato histórico interessante em Crateús, que tomei conhecimento desde a 

minha primeira visita à cidade e busquei mais informações. Na Praça Gentil Cardoso há um 

lindo monumento desenhado por Oscar Niemeyer, que marca o único conflito da passagem da 

Coluna Prestes pelo Ceará. Além desse monumento, há o “Túmulo dos Revoltosos”, em 

homenagem a um tenente e um cabo que faleceram durante o conflito do dia 13 para 14 de 

janeiro de 1926. O Cavaleiro da Esperança percorre 25 mil quilômetros e mobilizou 1500 

homens; em Crateús, 500 policiais armados esperavam. Padre Geraldinho, um incansável 

pesquisador e historiador local, com três livros lançados sobre esse tema, transformou as 

histórias familiares que aguçaram sua curiosidade desde os tempos de menino em livros 

aprofundados sobre o assunto. Interessantes às histórias locais. Infelizmente, muitas pessoas 

dessa época já faleceram ou estão bastante idosas e suas memórias se perderam, mas muitas 

falas foram colocadas nos livros do Padre Geraldinho, que, por felicidade, fez um resgate 

histórico. 

O próximo item, dentro desse capítulo, mostra um pouco da história da 

comunidade do assentamento de São Gonçalo, como se deu o processo de ocupação da antiga 

fazenda e como se situa nos dias de hoje diante de tantas adversidades conjunturais. 

 

3.2 Nascimento do Assentamento em 1996 até os dias de hoje 

 

O assentamento São Gonçalo em Crateús-CE, antiga fazenda Portais, teve o 

decreto de desapropriação assinado em 15 de agosto de 1996; o processo de negociação 

aconteceu entre os familiares do proprietário João Machado da Silva e o INCRA. Não houve 
                                                           
4 Trecho do trabalho da Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do 
Campo – UFC na disciplina de Práticas de Convivência com o Semiárido: Conservação de recursos hídricos e 
manejo da agrobiodiversidade. 
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um processo de luta com conflitos pela terra. O INCRA entrou em acordo com o antigo dono 

da fazenda Portais e iniciou um processo de conversa com as famílias da região que tinham 

interesse em ocupar as terras da fazenda. Foram meses de negociação. Houve cadastro das 

famílias interessadas e várias reuniões sobre os termos da desapropriação que resultou no 

entendimento das famílias, da FETRAECE e STTR de Crateús. O MST participou dessa 

articulação no início até a assinatura do decreto e ficou até o ano de 1997 dando apoio. 

Inicialmente, o INCRA cadastrou 41 famílias até a data de 18 de novembro de 19965. Depois 

do cadastro oficial, mais três famílias chegaram pra fazer parte da comunidade de São 

Gonçalo.  

A missão de posse se deu em 31 de outubro de 1996. O assentamento comemora 

seu aniversário a cada 30 de outubro. Em 05 de maio de 1997 foi criada a associação dos 

assentados de São Gonçalo. Em 1998 um convênio entre o MST e o governo do Estado do 

Ceará financiou uma sala de aula para 25 educandos, pois foram identificadas na época 38 

pessoas analfabetas (dados do PDA, 1999).  

O assentamento possui hoje 44 famílias e 11 famílias de agregados. A área do 

assentamento é de 975.0231. A área destinada à Reserva Legal é de 195.0046 ha (Plano de 

Desenvolvimento do Assentamento/INCRA). A comunidade informou que a área da Reserva 

Legal chega a 22% ou mesmo 23% do assentamento, ultrapassando o exigido por lei. A mata 

é nativa e abundante6. As famílias chegaram sem infraestrutura de moradia ou saneamento 

básico mínimo. Segundo os relatos, muitas famílias dormiram no estábulo. A assentada Maria 

Gorete Nascimento de Sousa afirmou ter dormido com a família por meses no estábulo e que 

sente falta daquela época difícil porque as pessoas eram mais unidas. Um dos açudes, que foi 

batizado de açude da Bosta, uma peculiaridade repleta de gracejos e brincadeiras pelos 

assentados e assentadas, era o banheiro coletivos de mulheres, homens e crianças. Hoje, as 

casas têm seu banheiro, piso e cisternas de placa. O Senhor João Batista Mota, 67 anos e ex-

diretor da associação, fez o seguinte relato:  
 

                                                           
5 Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?source=hp&q=assentamento+s%C3%A3o+gon%C3%A7alo+crateus&oq=a
ssentamento+s%C3%A3o+gon%C3%A7alo+crateus&gs_l=psy-
ab.3...2303.12752.0.13280.32.32.0.0.0.0.164.4500.0j31.31.0....0...1.1.64.psy-
ab..1.27.3894...0j0i22i30k1j33i160k1.0.6jOVP56hUa4>. Acesso em: 25 ago. 2017. 
6 Dados fornecidos pela cópia do Memorial Descritivo (Imóvel: São Gonçalo; Município: Crateús/CE; 
Perímetro: 13.884,42 m), Limites e Confrontações e Descrição do Perímetro. Esse documento forneceu o mapa 
do assentamento feito pelo topógrafo em 1999. 
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[...] Sou dos morador antigo. Melhorou água encanada e não vão mais pro açude da 
Bosta. Melhorou energia, não tinha piso nas casas [...]. (Informação verbal de João 
Batista Mota). 
 

Em algumas exposições, as pessoas contam que a fazenda, antes de se tornar 

assentamento, se encontrava extremamente desmatada, com muitas culturas e várias áreas 

cansadas. Hoje, as famílias procuram plantar e repor os nutrientes ao solo depois de usá-lo. 

No entanto, há uma diferença de opiniões sobre essa questão do desmatamento no 

assentamento e no cuidado com seus bens naturais. 

 Valdênia Resende Gomes, de 40 anos, ex-professora do PRONERA nos dois 

projetos de EJA, diz que, antigamente, 
 
[...] cortava(m) muita madeira para vender e fazer carvão, na época da fazenda. Hoje 
tem menos desmatamento e queimada. Diminuiu muito uso do veneno. Hoje quem 
plantou cedo tirou alguma coisa, muito feijão. Menos projeto, não tem assistência 
técnica. Reunião do PRONAF Jovem e Mulheres até hoje tamo esperando. Tem 
energia, água encanada, banheiro tem, fossa tem. Quintais produtivos nas casas tem. 
Criação de aves, de animais de pequeno porte. Ta faltando mais cacto no 
assentamento. (Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
 

  Jhoana, moradora jovem de 27 anos, conta:  
 
[...] cheguei desde o começo. O açude encheu, agora não enche. Tinha mais árvores, 
a seca acabou muita coisa, as pessoas também acabaram, são as duas coisas. O 
assentamento tá melhor agora, mas quando chegamo, o povo era muito unido e hoje 
não é. É mais brigado, mais intrigado. (Informação verbal de Jhoana). 
 

O açude não enche devido à seca prolongada e á forma como as pessoas agem em 

relação à falta de cuidado com os açudes. 

Maria Eunice de Lira faz parte da Pastoral da Terra e tem 51 anos, está desde o 

começo da fundação do assentamento e já foi diretora da associação. Enfoca as práticas de 

uma minoria no assentamento que ainda utiliza fogo e o desmatamento. 
 
Práticas antigas de minoria: fogo e desmatamento. Teve uma reduzida de 40% mais 
ou menos. Adubo na terra, não tem prática de cobertura vegetal, não tem manejo 
pastoril. Com a seca, diminuiu as leguminosas para alimento dos ruminantes. Tem 
quintais produtivos em todas as casas. Quando chegou a falta de água, a coisa 
piorou. Falta proteção pras matas ciliares, agricultura na beira do açude... Não tem 
quebra-vento 7, área de pousio sem cuidado e recuperação do solo. Não tem trabalho 
com a juventude. (Informação verbal de Maria Eunice de Lira). 
 

Francisco Ariston Mota tem 54 anos, antigo morador, é ex-diretor da associação e 

destaca em sua fala sobre a situação atual do assentamento e seus bens naturais: 

                                                           
7 Quebra-vento: método que consiste em estabelecer uma barreira densa de árvores, colocadas em intervalos 
regulares no terreno, em regiões sujeitas a fortes ventos, de modo a formarem anteparos contra os ventos 
dominantes e impedindo desse modo a erosão eólica.  
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Hoje tá melhor porque é preservado de madeira. Não tá sendo desmatado tudo, só 
uma parte. O povo procura adubar a terra, o estrumo não é mais vendido não, é 
usado na terra. Na época de 1996 era mais desmatado. Agora tem mais gente e mais 
mata. Produção coletiva só do gado. Ovino e caprino é individual. Não tem manejo 
dos ruminantes 8. (Informação verbal de Francisco Ariston Mota). 
 

Segundo José Arquires Saboia Soares, de 39 anos, ex-presidente da associação da 

gestão passada e atual diretor de finanças da nova gestão, houve melhorias na atualidade, mas 

ressalta algumas dificuldades atuais:  
 
O que melhorou é que nós passamos a produzir dentro da terra. A fazenda era 
praticamente improdutiva, depois que virou assentamento se tornou produtiva. 
Antes, não tinha moradia, agora temos. Não é o que queríamos, mas temos uma 
melhor qualidade. O que piorou foi os recursos naturais mais escassos. Tinha lenha, 
peixe... A caça predatória... Sinto falta dos animais que tinha aqui. Tinha água nos 
açudes, devido à seca prolongada, temos, tivemos que ir pro lençol freático, tivemos 
que explorar. (Informação verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A assentada Terezinha Ximenes Leite, de 55 anos, conhecida como Tetê, tem um 

comércio na vila, é agricultora e possui criações de bovinos e caprinos. Durante a entrevista 

fez a seguinte colocação:  

 
[...] Não pode botar roçado e nem aradar perto do açude. Eles tão plantando ao redor 
do açude. Água serve pra nois, pros bicho bruto. Era pra juntar dinheiro e cavar o 
açude, tirar mais terra. O gado passando fome porque eles tão tudo plantando. 
(Informação verbal de Terezinha Ximenes Leite). 
 

Não há um consenso sobre a forma como se devem encaminhar os trabalhos em 

coletivo dentro do assentamento. Durante a coleta de dados para a pesquisa e no decorrer dos 

meses, através de conversas individuais e coletivas, foram percebidas as opiniões divergentes 

no olhar e agir da comunidade. Há aquelas famílias próximas das atuais gestões da associação 

e as famílias que mantêm um afastamento das atividades e não emitem suas opiniões em 

público nem participam das reuniões mensais ou, se participam, não colocam o que pensam. 

Acreditam que, assim, evitam discórdia e desentendimentos que podem desgastar mais ainda 

as relações pessoais. Sobre essa questão da falta de ação concreta por parte de muitas pessoas 

da comunidade em listar problemas e não tentar resolvê-las dentro da própria associação, 

trago a reflexão de Freire (2014, p. 53): 
 

                                                           
8 Manejo dos ruminantes: forma de manter a qualidade do solo, o que possibilita sustentar plantas e animais com 
produtividade, manter ou ampliar água e ar de qualidade. O papel do solo não se limita a produção agrícola, mas 
também a sua função no ecossistema como um todo. O que levaria a sustentabilidade do sistema em longo prazo 
(LARSON; PIERCE, 1991). 
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Por isso, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isto também é que o mero 
reconhecimento de uma realidade que não leve a esta inserção crítica (ação já) não 
conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, precisamente porque não é 
reconhecimento verdadeiro. (FREIRE, 2014 a, p. 53).  
 

Uma reflexão sobre o comportamento em grupo e a condução dos trabalhos nos 

remete a Figueiredo (2007, p. 186): 
 
Parece-nos que o mundo concreto possui os legitimadores dos saberes do grupo 
onde operam. O conhecimento que não é mediatizados por esses, parece ficar vazio 
de sentido ante as práticas grupais ou é registrado como ‘tatuagem’ sobreposta, 
acriticamente, sobre as vivências concretas dos sujeitos. Esse ‘conhecimento-
tatuado’, conforme nomeamos, parece desenraizado, sem ancoragem coerente, não 
legitimados, necessitando conexões dialógicas com os ‘saberes-vividos’ pelo grupo. 
Esse conhecimento também pode ser o núcleo de conflitos cognitivos que vão gerar 
resistências e mudanças. 
 

Diante desses desafios da conduta humana, do que seja o comportamento humano 

individual dentro de um coletivo, do fortalecimento dos trabalhos coletivos para o bem 

comunitário, é necessário ponderar os problemas que surgem diante dessa dificuldade no 

assentamento. O aprendizado constante do que seja tolerância. 
 
Ninguém é verdadeiramente tolerante se se admite dizer do outro ou da outra: o 
máximo que posso fazê-lo é tolerá-lo, aguentá-lo. A tolerância genuína, por outro 
lado, não exige de mim que concorde com aquele ou com aquela a quem tolero e 
também não me pede que a estime ou o estime. O que a tolerância autêntica 
demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, 
seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a tolerância legítima 
termina por me ensinar é que, na sua experiência, aprendo com o diferente. A algo 
que me parece fundamental e até prévio a qualquer indagação em torno da tolerância 
é que ela é uma instância da existência humana. (FREIRE, 2013a, p. 26). 
 

O diálogo freireano exige uma troca de saberes, não é apenas uma conversa de 

amigos(as) ou para fazer amigos(as) ou uma disputa para saber quem vence com o melhor 

argumento, com a imposição. Também não necessariamente terá que haver um consenso. Na 

troca de saberes, as pessoas falam e escutam. Ampliam seus horizontes, seus conhecimentos 

para a construção de mais conhecimento, comunicando-se entre si. Problematizam as questões 

necessárias à coletividade, questionando, avaliando, informando, ampliando as dimensões do 

objeto investigado. Diálogo implica participação. Desenvolve tolerância. Possibilita 

construção de conhecimento crítico. Promove conscientização. O diálogo requer amorosidade, 

que vem do respeito pelo outro ser humano. O diálogo possibilita a esperança e o sonho para 

alcançar um objetivo comum.   

A área cansada ou degradada, a comunidade chama de “campo do coletivo ou 

solta do coletivo”, pois é a área onde houve o plantio coletivo por várias vezes consecutivas e 

que agora se encontra em descanso para que possa recuperar seus nutrientes macro e micro, 
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isso deve se dar por um período mínimo de três anos, a não ser que se faça uma profunda ação 

de recuperação de solo. Essa área mede aproximadamente de 7 a 8 hectares O sistema de 

produção é composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e/ou de criação no âmbito de uma 

propriedade rural, definidos a partir dos fatores de produção: terra, capital e mão de obra, e 

interligados por um processo de gestão. O assentamento possui cinco açudes: açude Grande 

ou da Sede; Açude da Tamarina; Açude da Bosta; Açude do Tourão ou Barreio; Açude do 

Quilômetro Nove, do Dez ou açude da Reserva Legal. Não há praticamente mata ciliar nos 

mesmos, mesmo em época de inverno. Os animais – ovinos, caprinos e bovinos – são soltos, 

não há a existência de manejo pastoril por parte dos assentados e assentadas, mesmo com os 

animais pertencentes ao coletivo. O sobrepastejo contribui para o processo de degradação 

ambiental e de desertificação do solo no assentamento, afetando os recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Os dados acima e no parágrafo seguinte foram coletados durante a 

minha Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do 

Campo – UFC, na disciplina de Práticas de Convivência com o Semiárido: Conservação de 

recursos hídricos e manejo da agrobiodiversidade.  

A predominância é da caatinga arbórea (floresta caducifólia espinhosa), caatinga 

arbustiva aberta, mata seca (floresta subcaducifólia tropical pluvial) e a vegetação de carrasco, 

xerófita arbustiva densa de caules finos. As árvores nativas são muitas e de várias espécies e 

divididas por áreas, se concentram mais na área da Reserva Legal (RL)9.  

A mata é nativa e abundante na RL, com clima agradável, poucas espécies se 

veem hoje na caatinga que atinjam 25m ou 30m, por conta do desmatamento, que tem como 

consequência a pobreza da superfície e, consequentemente, a erosão. Assim, o solo não tem 

proteção dos vegetais e fica exposto aos efeitos do vento e do sol, trazendo uma diminuição 

dos macros e micros nutrientes necessários para o seu fortalecimento. Esse dado traz a 

comprovação de nutrientes da terra onde existe a serrapilheira, a cobertura vegetal que 

protege a terra e mantém sua nutrição natural e exerce inúmeras missões no equilíbrio e 

funções dos ecossistemas. Sua composição é de folhas, gravetos, sementes e detritos. 
 
O solo, além de servir como meio de fixação das plantas, fornece-lhes a maior parte 
dos nutrientes necessários para a sua existência. Do ponto de vista ecológico, não se 
pode estudar o solo separadamente da vegetação, pois ambos evoluem juntos, se 

                                                           
9 O atual Código Florestal define Reserva Legal como: Art. 3° Para os efeitos desta Lei entende-se por: III – 
reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, 
com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caatinga
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autoinfluenciando. Para cada tipo de solo tem-se uma comunidade específica. Na 
realidade, para alguns autores consideram o solo um complexo composto de 
elementos minerais, húmus e organismos, como uma espécie de ponte entre os 
elementos bióticos e abióticos do ecossistema. A conservação das características 
físicas, químicas e biológicas do solo e a proteção contra a erosão eólica e hídrica 
constituem o ponto chave do manejo da pastagem nativa. (AMBRÓSIO FILHO, 
2013, p. 33). 
 

Ainda sobre o solo e o seu mau uso, o professor e cientista da caatinga, João 

Ambrósio de Araújo Filho nos alerta sobre os problemas que podem ocorrer: 
 
Do ponto de vista ecológico, ou seja, como determinantes das características da 
comunidade vegetal, são importantes as seguintes características do solo: textura, 
estrutura, profundidade, porosidade, densidade, acidez, fertilidade e capacidade de 
retenção de água. A textura diz respeito aos teores de areia, argila e silte, ou limo do 
solo. A estrutura refere-se à formação de aglomerados compostos de partículas de 
areia, argila e silte. Na formação e manutenção dos aglomerados, a matéria orgânica 
tem papel fundamental, pois, através da decomposição, libera substâncias que agem 
como aglutinantes ou ‘cola’, que os mantém firmes. As queimadas da agricultura e o 
sobrepastejo reduzem drasticamente a deposição da matéria orgânica, 
enfraquecendo, assim, a estrutura do solo e resultando em aceleração da erosão 
eólica e hídrica, que removem a argila e o silte, alterando sua textura nas camadas 
superficiais, e tornando o solo arenoso, típicos de regiões desérticas. A porosidade e 
a densidade são características inversas: solos porosos tem baixa densidade e solos 
compactados tem baixa porosidade. Os excessos de pisoteio animal na pastagem, 
bem como o tráfico de maquinaria pesada, aumentam a densidade pela compactação 
do solo e reduzem sua porosidade. O solo tem, então, reduzidas sua taxa de 
infiltração e a capacidade de retenção de água. Com isso, aumentam os riscos de 
erosão, a ocorrência de assoreamento dos mananciais e enchentes e a diminuição da 
cobertura vegetal, por causa do declínio da emergência e desenvolvimento das 
plantas. (AMBRÓSIO FILHO, 2013, p. 34). 
 

Na reserva, encontramos essas preciosidades vegetais: 
 

Imagem 4 – Frei Jorge. Imagem 5 – Ibiratanha. Imagem 6 – Barriguda. 

   
Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. 

 
Há poucas espécies de arbóreas e arbustivas na vila do assentamento. Alguns 

quintais se caracterizam por produtivos, onde são plantadas árvores frutíferas, plantas 
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medicinais e hortaliças. As pessoas têm animais de pequeno, médio e grande porte, como aves 

e suínos, ovinos e caprinos – cerca de 500 e bovinos – cerca de 40. 

A caixa d’água que abastece a vila com suas 44 casas de assentados e 11 casas de 

agregados tem uma capacidade de 16 mil litros. A água vai pelo encanamento de dois poços 

profundos. Sabe-se que o 2º poço tem a profundidade de 60 m. O 1º poço data a época em que 

ainda era de propriedade do Sr. João Cassimiro (conhecido com esse nome pelos assentados, 

mas nos documentos do INCRA consta João Machado da Silva), em 31 de outubro de 1996 

(acesso ao documento PDA – Plano de Desenvolvimento do Assentamento – em janeiro de 

2015). Antigamente, a água era puxada dia sim e dia não, mas agora, devido à seca dos açudes 

– principalmente o açude da Sede –, os poços funcionam direto, alternando entre eles. Não se 

sabe a variação dos níveis de água nos poços, nunca foi feita nenhuma escolha de critério de 

referência para que haja um monitoramento completo sobre a água dos poços. A água do 

assentamento também sofre de falta de uma análise físico-química e microbiológica.  

Em 2004 o assentamento São Gonçalo era referência na região de prosperidade 

humana e ambiental, mas hoje a realidade mudou. Isto porque o assentamento, nessa época, 

tinha vários projetos do Governo Federal com incentivo às mulheres na produção de 

hortaliças, infraestrutura das moradias, parceria com a prefeitura para que a escola 

continuasse funcionando dentro do assentamento, incentivo à produção para os homens e 

organização da associação do assentamento.  

O assentamento cuidava também de suas festas populares como, por exemplo, o 

São João, onde todas as famílias participavam com apresentações das crianças, adolescentes e 

pessoas mais maduras. Essa festa era referência na região. Além do incentivo à produção, 

financiada pelo Governo Federal, dois projetos de EJA, financiados pelo PRONERA, 

marcaram presença forte no assentamento e influenciavam de forma positiva a convivência 

harmônica entre as pessoas. Nas duas salas de aulas que funcionavam dentro do assentamento, 

as pessoas de diferentes famílias discutiam sobre os temas geradores: organização do 

assentamento, associativismo, convivência com o semiárido, tecnologias alternativas, meio 

ambientes, além da matemática, português e ciências.   

Os projetos para o beneficiamento do assentamento foram ficando mais raros e as 

divergências internas se aprofundando. Além desses fatores sociais, econômicos e políticos, a 

variabilidade anual das precipitações é enorme e reflete a irregularidade pluviométrica da 

região cearense. Todas essas dificuldades contribuíram para a queda de qualidade de vida em 

São Gonçalo. Diante disso, a Educação Ambiental Dialógica (EAD) e a Perspectiva Eco-
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Relacional (PER) constituem instrumentos de orientação e mudanças na construção daquilo 

que pode ser realizado. Estabelecer uma práxis que acrescente a amorosidade entre natureza e 

a comunidade e da comunidade para a comunidade é uma necessidade essencial.  

Conhecer o bioma de convivência se tornou um desafio, ou seja, o bioma 

caatinga. Entre os variados pesquisadores, os dados sobre o bioma caatinga diferem. Dentro 

da própria academia, os dados não se apresentam de forma homogênea. Entre as diversas 

regiões e comunidades que habitam o semiárido, o conhecimento é departamentalizado, essa 

observação vem da prática junto a diferentes comunidades com atividades econômicas 

distintas, ao longo de quase 20 anos de trabalho junto à área rural. Os saberes populares se 

dividem pela convivência de determinados tipos de espécie da flora e fauna e da economia 

desenvolvida em cada região. Os livros publicados sobre as espécies da caatinga muitas vezes 

trazem informações divergentes sobre a fenologia e utilidades das arbóreas ou arbustivas. 

O próximo item faz uma abordagem sobre o bioma caatinga, na tentativa de 

sensibilizar um novo olhar das pessoas que possam se interessar pelo tema, sejam leigas, 

pessoas da área ou pesquisadores e pesquisadoras.  

 

3.3 Caatinga: um novo olhar 
 
“Ana Valéria, olhai os lírios do campo”. 
(Professor e pesquisador João Ambrósio de Araújo 
Filho, na dedicatória do lançamento de seu livro Manejo 
Pastoril Sustentável da Caatinga na UFC, em 7 de maio 
de 2014). 
 

No Brasil, se encontram seis biomas, colocados por ordem de tamanho: 

Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. A caatinga representa o 

terceiro maior bioma do país. Tem um papel fundamental na qualidade de vida da população e 

da sobrevivência de fauna e flora e equilíbrio do planeta; possui alta biodiversidade e uma 

riqueza única de recursos genéticos. Há registros de pelo menos 1.512 espécies de plantas, das 

quais 318 endêmicas, além de 240 espécies de peixes, 116 répteis e 51 anfíbios, 510 espécies 

de aves, 143 espécies de mamíferos; as espécies de invertebrados: 94 de abelhas, 61 de 

formigas, 93 de aracnídeos e 42 famílias de coleópteros (besouros). Apresenta ainda, um 

elevado nível de endemismos, variando entre 4,3% para aves e 57% para peixes, por exemplo. 

Quanto aos solos, metade é de origem cristalina (um tipo de rocha matriz dura e muito antiga 

que não favorece a acumulação de água) e a outra metade representada por terrenos 

sedimentares (que possuem boa capacidade de armazenamento de água subterrânea). Sua 
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vegetação é adaptada para tolerar o clima seco e a disponibilidade variável de água. Para 

reduzir ao máximo a desidratação, as plantas desenvolveram estratégias, como raízes 

profundas ou capazes de acumular água, folhas pequenas e em pouca quantidade ou 

transformadas em espinhos, ou, ainda, caules fotossintetizantes, aqueles que se situam abaixo 

da superfície do solo (ASSOCIAÇÃO CAATINGA, 2012). 

Há uma falta de precisão na comunidade científica em relação à quantidade exata 

da fauna e flora da caatinga e seu endemismo. A que utilizo é a da Associação Caatinga, por 

ser a mais recente e estar se renovando constantemente com a descoberta de novas espécies na 

fauna. No site do Ministério do Meio Ambiente as divergências são ainda maiores, quando 

comparados os números da fauna aos da Associação Caatinga, mesmo esses dados terem sido 

coletados em projetos com parceria com o Governo Federal. As outras pesquisas que observei 

se encontram com uma quantidade maior de tempo, não são atualizadas, apesar de 

publicações recentes, como, por exemplo, a do professor e pesquisador João Ambrósio, em 

seu livro Manejo Pastoril Sustentável da Caatinga. A quantidade de espécies já difere dos 

dados acima apresentados pela Associação Caatinga, já a especificação quanto ao endemismo 

nos dados do professor são maiores e também divergem da Associação Caatinga.  
 
[...] Sua vegetação é constituída, especialmente, de espécies herbáceas, arbustivas e 
arbóreas de pequeno porte, geralmente dotadas de espinhos, caducifólias, perdendo 
suas folhas no início da estação seca. Estima-se que pelo menos 932 espécies já 
foram registradas para a região, das quais 380 são endêmicas. A lista de espécies 
existentes na caatinga ainda está incompleta, devido à falta de estudo na região. Os 
dados acima demonstram que as referências literárias de que a caatinga é 
‘ecossistema pobre, abrigando poucas espécies endêmicas, e, portanto, de baixa 
prioridade para conservação’, são errôneas e têm origem em seu aspecto visual, 
devido a sua forma de adaptação à seca, ou seja, a perda de folhas e dormência. 
(AMBRÓSIO FILHO, 2013, p. 62). 
 

A caatinga, dentre os biomas brasileiros, foi, no período da colonização, o que 

menos sofreu a ação antrópica. Os invasores consideravam uma terra seca e sem utilidade, em 

razão de seu clima semiárido, que não servia para a plantação de cana-de-açúcar em grandes 

extensões de terra. A caatinga abrange todo o nordeste brasileiro e o norte de Minas Gerais. 

São 844.453 mil km², 11% do território nacional. Sua precipitação varia entre 240 – 1500 mm 

ao ano. Equivale dizer que chove mais no nordeste brasileiro do que em muitos países da 

Europa ou de outros continentes. O problema é que são chuvas com má distribuição anual e 

por regiões. A temperatura atinge 25° a 35° C durante o ano. As condições severas 

selecionam a biota. Figueiredo (2007) destaca que uma das mais graves questões desse 

ecossistema envolve a evapotranspiração de 92% de toda chuva que cai nesse chão. 
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Dominada por plantas com características xerofílicas, ou seja, aspecto espinhoso e 

seco, extratos compostos por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. É preciso 

observar que não foi sempre assim, que o bioma sofre as ações de milênios, tanto a mudança 

de temperatura terrestre, como as ações humanas contribuem para a transformação. A 

caatinga tinha uma floresta densa com arbóreas em predominância, onde ainda encontramos 

em regiões preservadas como as reservas legais dos assentamentos e Unidades de 

Conservação. Infelizmente, apenas 2% da caatinga estão em área de preservação.  

Interessante observar a diversidade da paisagem que caracteriza o bioma. A 

diversidade é tanta que permite uma diferenciação, uma separação nos ecossistemas. Essas 

distinções são baseadas em diferenças nos tipos de relevos, fertilidade, pluviométricas e solos 

(sempre escutei desde menina que a caatinga é uma colcha enorme de retalhos, como as 

colchas de cama e tapetes que nossas artesãs fazem com tecidos de sobras). Chama a atenção 

de estudiosas e estudiosos, pesquisadoras e pesquisadores, nessa enorme “colcha de retalhos” 

a complexidade de sua geologia que permite diferenças em sua hidrologia, pedologia, 

geomorfologia e geografia.  

  Essa caracterização do bioma caatinga mostra-se indispensável, em face da 

necessidade de discernimento e clareza de desempenho por parte das pessoas em 

desenvolvimento de técnicas de partilha com o semiárido. Falar de educação significa captar, 

perceber, absorver, trazer e envolver o ambiente em que se habita em todas as suas 

dimensões: ambiental, social, política e econômica. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 

em março de 2010, o Ceará é o segundo Estado Nordestino que mais degrada a caatinga. E 

alguns municípios da Região dos Inhamuns estão em processo vertiginoso de desertificação. 

Precisamos de uma população mais organizada, com direitos básicos garantidos e de um 

poder público voltada para os interesses da maioria de nosso povo. “A articulação de 

princípios de Estado e comunidade, sob a égide da comunidade, coloca o Estado como 

parceiro desta no processo de transformação” (SORRENTINO et al., 2005, p. 285). 

Érico Veríssimo afirma que “Quando os ventos de mudança sopram, umas 

pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento”.  

No item a seguir surge a necessidade de focalizar o assentamento São Gonçalo 

relacionando-o com os princípios fundantes da Carta da Terra e do Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Dois documentos 

fundamentais na concepção de uma nova construção paradigmática na convivência ambiental, 
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social, ética, política, econômica e de justiça ambiental, uma busca de uma nova racionalidade 

epistemológica. 

 

3.4 Assentamento São Gonçalo, a Carta da Terra e Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 
 
“Quando as aves falam com as pedras e as rãs com 
as águas – é de poesia que estão falando.” 
(Manoel de Barros) 
 

Falar do povo do campo é falar de poesia de vida. Assim como o bioma e o clima 

são bravos, nosso povo do nordeste também é. E a comunidade do assentamento de São 

Gonçalo também o é. Além do clima semiárido, fazer parte de um país que, apesar de 

dimensões continentais e ricas em biodiversidade, com uma variada pluralidade genética e 

biológica, e abundante em recursos naturais, é “[...] conhecido por ser o país da 

megadiversidade, onde 20% das espécies conhecidas no planeta se encontram no Brasil” 

(WWF); mesmo com toda essa riqueza natural, inclusive de povos, de descendência, de 

etnias, de variados saberes, fazemos parte de um país do sul do hemisfério dominado pelos 

países do norte do hemisfério do globo terrestre.  
 
A Colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial 
de poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da 
população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em 
cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social 
quotidiana e da escala societal. Origina-se e mundializa-se a partir da América. 
(QUIJANO, 2010, p. 84). 
 

O conceito de Colonialidade a qual se refere Aníbal Quijano introduz o 

clareamento de determinadas diretrizes em que os governos brasileiros e de outros países 

vizinhos adotam em suas políticas públicas ou institucionais. “Em pouco tempo, com a 

América (Latina) o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a Colonialidade e 

modernidade instalam-se associadas como eixos constitutivos de seu específico padrão de 

poder, até hoje” (QUIJANO, 2010, p. 85). O conceito de Colonialidade é mais recente do que 

o Conceito de Colonialismo. Este último vem da conquista de territórios por parte de países 

com mais tempo de desenvolvimento civilizatório e com poder bélico mais sofisticado. Trata-

se da dominação e exploração de seus recursos naturais, de seus povos, descaracterizando 

suas culturas, de controle político e autoridades nas relações de trabalho.  
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Somos um país colonial? Somos uma ex-colônia, mas sob contínuo domínio 

eurocêntrico e estadunidense. A Colonialidade trata de outra forma de dominação, uma 

dominação mais consistente e duradoura, uma dominação bem perversa que atravessa os 

séculos mesmo recentes, com uma nova e perigosa roupagem. Segundo Quijano (2010, p.85), 

“nem sempre, nem necessariamente, implica relações racistas de poder”, se referindo à 

dominação na época da colonização. O que difere de seu conceito sobre Colonialidade que 

inclui a dominação através da raça.  

Embora territorialmente o Brasil não seja mais colônia, nos aspectos culturais, do 

conhecimento e, principalmente, do poder, somos conduzidos por um pensamento 

eurocêntrico e estadunidense que determina um modelo civilizatório universal, que diferencia 

os povos por raça, etnia, cor e principalmente status econômico. Lander (2005, p. 8) fortalece 

essa convicção: 
 
O neoliberalismo é um discurso hegemônico de um modelo civilizatório. É debatido 
e combatido como uma teoria econômica, quando na realidade deve ser 
compreendido como o discurso hegemônico de um modelo civilizatório, isto é, 
como uma extraordinária síntese dos pressupostos e dos valores básicos da 
sociedade liberal moderna no que diz respeito ao ser humano, riqueza, natureza, 
história, ao progresso, ao conhecimento e boa vida. 
 

Walsh (2009) coloca quatro dimensões acerca dessa caracterização da 

Colonialidade: 1. Colonialidade do poder, onde a base é a dominação pela raça na nova 

estrutura global; 2. Colonialidade do ser, em que são trabalhados os conceitos binários de 

dominação: oriente – ocidente, primitivo – civilizado, irracional – racional, tradicional – 

moderno, superioridade – inferioridade; 3. Colonialidade do saber, que é o distanciamento da 

modernidade, da razão e da cognição de povos outros que não sejam eurocêntricos; e 4. 

Colonialidade cosmogônica ou da mãe natureza, na qual a subjetividade dos povos negros e 

indígenas, os chamados povos pagãos, não é reconhecida e sim destruída em suas filosofias, 

em sua existência, em sua razão.  

Dentro dessa discussão sobre a Colonialidade, é necessário pensar as formas de 

dominação, de poder de países ricos em relação aos países pobres do globo – e quando digo 

pobres, na verdade, quero dizer dominados, explorados, vilipendiados e afanados. Nesse 

contexto neoliberal de dominação, é que, na década de 90 do século XX, os países da América 

Latina com seus governos sucumbiram a essa sedução. Fernando Henrique Cardoso, no 

Brasil, Carlos Menem, na Argentina, Fujimori, no Peru, Lozada, na Bolívia, Carlos Salinas, 

no México e Carlos Andrés Perez, na Venezuela. As estatais vendidas, uma onda de 

privatizações na América, uma abertura comercial ao capital estrangeiro e uma profunda 
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queda na economia, que gerou inflação. Os países pobres tentaram se igualar aos padrões de 

vida dos países ricos. Lembrando que, em toda a América Latina na década de 60 e 70, a 

maioria dos países vinha de ditaduras financiadas historicamente pelos EUA. A disputa pela 

hegemonia mundial com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), a 

chamada “Guerra Fria”. E, na década de 80, as ditaduras iniciaram sua queda, em 

consequência dos desmantelos econômicos, da pressão popular e de ações do governo Reagan 

em relação aos países endividados.  

E é nesse contexto politico, econômico e social que surge uma movimentação 

mundial pelo ambiental. Movimentos que chamo de contra hegemônicos à dominação 

existente. 
 
No Brasil e na América Latina, a década de 70 do século passado é marcada pela 
luta pela democracia em um contexto de governos autoritários [...] ainda que as 
primeiras lutas ecológicas no Brasil datem dos anos 70, é principalmente nos anos 
80, no contexto do processo de redemocratização e abertura política, que entram em 
cena os novos movimentos sociais, entre eles o ecologismo, com características 
contestatórias e libertárias da contracultura. (CARVALHO, 2008, p. 49).  
 

Nesse âmbito, a educação ambiental desponta da preocupação planetária com a 

vida. Qual o nosso futuro comum? Que tipo de desenvolvimento queremos? O que é 

qualidade de vida?  

A Carta da Terra é um documento que se fez produzido durante mais de uma 

década. A Comissão Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

em 1997, articulou em todo o mundo uma carta nova que estabelecesse concepções 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Somente em março de 2000, a versão final 

da Carta da Terra foi aprovada em Paris, na sede da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Esse documento, assim como o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, e outros produzidos em seguida, vêm 

com a afirmação de princípios éticos e valores fundamentais que orientam comunidades, 

escolas, países, culturas, raças, pessoas para o bem comum através da sustentabilidade global, 

que inclui justiça social, ambiental e uma visão econômica baseada na responsabilidade com o 

não esgotamento da natureza como bem infinito. Tive, em minha especialização em 

Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do Campo, o aprendizado de 

conviver com a comunidade de São Gonçalo e identificar um pouco sobre as questões 

ambientais no assentamento e que coloquei no item anterior, e que não fogem a realidade 

geral da relação ser humano-natureza vivenciada no Brasil e no mundo como uma crise dos 

valores, da ética e do ser civilizado.  
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Isto nos remete a refletir sobre as relações, amorosas. Concordo com Maturana 

(2002), quando este afirma que a base social para a convivência é o amor. O amor como 

constitutivo da humanidade, da vida, da natureza como um todo.  
 
O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a 
operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse 
modo de convivência que conotamos quando falamos do social. Por isso, digo que o 
amor é a emoção que funda o social. (MATURANA, 2002, p. 23). 
 

O assentamento São Gonçalo se constituiu na necessidade de luta pela terra e pela 

sobrevivência. A capacidade de uma comunidade, mesmo enfrentando problemas peculiares à 

dificuldade humana no conviver, no compreender o outro, no compartilhar, na alteridade 

necessária ao bom entendimento coletivo e nas dificuldades elementares de ser cidadão, ou 

seja, ter direitos e deveres de forma equilibrada, mesmo assim, na posse da terra pelas 

famílias, o que sustentou os primeiros anos de moradia foi o amor. Em vários relatos, essa 

emoção tão particular do ser humano ficou bastante clara.  

“Relações humanas que não estão fundadas no amor – eu digo – não são relações 

sociais. Portanto, nem todas as relações humanas são sociais, tampouco o são todas as 

comunidades humanas, porque nem todas se fundam na operacionalidade da aceitação mútua” 

(MATURANA, 1998, p. 26). No assentamento São Gonçalo, o amor se revelou no 

compartilhamento das necessidades básicas entre as famílias, como moradia, alimentação, 

recuperação do solo pelo excesso de culturas cultivadas pelo antigo dono das terras, 

tratamentos adequados aos recursos hídricos e trabalhos coletivos e individuais. E também na 

solidariedade entre jovens, idosos e crianças, pela permanência no assentamento e no árduo 

trabalho pela qualidade de vida comunitária e individual no enfretamento às dificuldades, que 

foram muitas.  

Os princípios fundantes da Carta da Terra e do Tratado de Educação Ambiental 

para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global constituem-se como fortes 

instrumentos educativos e no fortalecimento de valores universais pelo bem comum tão 

substancial para a valorização da vida.  
 
Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem-
estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de 
solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos 
com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida, e com 
humildade considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza. 
(GADOTTI, 2010, p. 63). 
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A Carta da Terra surgiu como um documento importante, elaborado por diversos 

representantes de variados países do planeta, com sentido do fortalecimento de valores 

universais para a humanidade, com um profundo sentimento de amor para com o cuidado de 

todos os seres vivos, considerando as questões políticas definidoras de ações que conduzem o 

destino da raça humana e não humana, da proteção ao planeta como dever sagrado, com 

análise sobre a situação global. Ela chama as nações para o desafio comum e coloca a 

responsabilidades de todos. Estabelece princípios vitais, com dezesseis itens e vários subitens 

fundamentais para a sobrevivência planetária, responsabilidade política, social, ambiental e 

espiritual, baseando-se no respeito à diversidade de etnias, de comunidades com sua cultura 

própria, com seus saberes acumulados com o sabor do tempo, da existência. Traz a proposta 

de condução do caminho a seguir: 
 
Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem 
reforçar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações 
respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos 
princípios da Carta da Terra com um instrumento internacional legalmente 
unificador quanto ao ambiente e ao desenvolvimento. (GADOTTI, 2010, p. 73). 
 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global soma-se à Carta da Terra com o objetivo outro de revigorar suas 

normas e importância. Esse documento traça diretrizes para o fortalecimento da Educação 

Ambiental e a Educação Ambiental Dialógica. Em âmbito formal e não formal da educação. 

Traz a discussão sobre a não neutralidade política de seus princípios. Esse documento faz 

parte de um processo dinâmico e constante na reflexão e mudança de atitudes das pessoas e 

das nações. Trabalha a consciência ética sobre o respeito a todas as formas de vida existentes 

em nosso planeta. Chama a atenção para as formas de condução dos países dominantes em 

relação aos países dominados sobre a economia capitalista. No item posterior, trabalharei 

mais essas questões.  

O assentamento São Gonçalo traz valores comunitários e saberes específicos do 

meio rural, faz parte em sua prática e realidade e se inclui dentro do contexto da Reforma 

Agrária, visto que é um assentamento constituído nas terras do Governo Federal brasileiro sob 

forte influência eurocêntrica e estadunidense. Com uma associação atuante na resolução de 

problemas específicos de ordem organizacional da comunidade, mas de forma deficitária em 

questões que gerem mudanças de atitudes por parte de todos e todas. No açude da sede, por 

exemplo, existem três campos de futebol. Esse problema é considerado um gargalo para a 

associação, um gerador de polêmicas e discussões acirradas. A questão do descanso da terra 
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sobrecarregada pelo tempo de culturas cultivadas é respeitada e dividida através de 

planejamento, de manejo.  

Já a água carece de cuidados maiores, pois há uma displicência coletiva em 

consertar o maior abastecedor da vila e a caixa d’água precisa de reparos para conter o 

vazamento ininterrupto, o que acontece já há algum tempo; mesmo no período de longa 

estiagem, não há análise físico-química da qualidade da água. Mesmo essa questão tendo sido 

colocada várias vezes em assembleia, que ocorre uma vez no mês, as providências não são 

tomadas.  

Além disso, há um grave problema de queimada individual e coletivo de madeira 

na calada da noite. As pessoas acreditam que é algum assentado insatisfeito e há 

desconfianças não divulgadas sobre o responsável. A Polícia Militar já foi chamada, mas nada 

foi feito. A sugestão é que, caso haja continuidade, a Polícia Federal entre em ação, já que o 

assentamento é federal.  

Há, ainda, dificuldades quanto ao manejo pastoril de animais de médio e grande 

porte, que, inclusive, têm acesso à Reserva Legal, área preservada do assentamento exigida 

por lei e que contém várias espécies da flora em extinção. As famílias estão separadas por 

grupos de afinidades e confiança. Não há o diálogo devidamente necessário para a 

prosperidade comum do assentamento. O que, em várias entrevistas realizadas na presente 

pesquisa, se revelou como lamento. As pessoas sentem saudades da época em que o 

assentamento iniciou e dos valores que orientavam as ações da comunidade para um olhar 

coletivo.  

Importante observar a luta no dia a dia em um assentamento de reforma agrária 

em um país dependente dos países ricos do globo e que faz parte de uma região considerada 

como uma das mais pobres economicamente do Brasil e suas práticas, no contexto dos 

princípios e valores da Carta da Terra e do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis. Documentos que propõem uma nova sociedade, uma nova racionalidade na 

forma de agir e pensar, que dê condições de sustentabilidade para as diversas populações que 

habitam o planeta. Na dificuldade de implementação de políticas públicas voltadas para o 

beneficiamento da agricultura familiar, na luta constante pela sobrevivência, soberania 

alimentar em respeito às sementes criolas, sem veneno e uma alimentação sem transgênico, 

saúde e educação, na autonomia tão fundamental para a transformação de uma melhor 

qualidade de vida, na superação dos interesses das grandes empresas e do direcionamento das 

gestões governamentais para a implementação de valores contrários aos comunitários.  
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A agricultura familiar se coloca como uma transição entre “tribos primitivas e 

sociedade industrial”, como defende Ellis (1988), que esse grupo social tem características 

próprias, com identidade própria. O que podemos observar nos assentamentos. Não estão 

incluídos no chamado mercado, dentro dos padrões exigidos pelo capital e se incluem com 

várias atividades também não agrícolas para a sua sobrevivência, como por exemplo: o 

trabalho como empregadas domésticas, cuidadoras de idosos, empregados no comércio local 

etc. Há um claro limite dentro da racionalidade camponesa que segue uma forma peculiar de 

viver: comunidade e família.  

Os valores e interesses traçados pelas grandes empresas aliados com os governos 

brasileiros trazem dificuldades de sobrevivência para a agricultura familiar e geram interesses 

e visões outras dentro da estrutura comunitária. Posso citar um exemplo vivenciado na prática 

em meus diversos trabalhos no rural. A resistência ao mercado capitalista das agricultoras e 

agricultores na criação das casas de sementes incentivadas por Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e entidades que trabalham no campo e criação de fóruns criados 

pelos trabalhadores e trabalhadoras, por técnicos e técnicas comprometidas com a mudança 

social e representantes de entidades governamentais em uma grande articulação por mudanças 

significativas que influenciem numa forma digna do bem viver comum a todos e todas. 

A agricultora e o agricultor são direcionados a buscar sementes transgênicas no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com a condição da não 

comprovação como categoria e que prejudica na aposentadoria. Essas sementes têm um 

período de duração na sua reprodução. Germinam na primeira plantação, mas na segunda 

nascem de forma deficitária e, na terceira, não há resultados de sobrevivência. Causando, 

assim, uma dependência das pessoas e uma mudança nutricional dos solos e influência no 

processo de reprodução de fauna e flora. Os diversos projetos aprovados com financiamentos 

pelo extinto MDA foi uma importante ação de resistência pela soberania alimentar, a 

sabedoria popular e a aprovação do documento das casas de sementes, que também servem de 

comprovação para aposentaria. São ações como essas dentro das comunidades que promovem 

a resistência a um tipo de desenvolvimento que não fortalece a vida, a uma racionalidade que 

transforma a natureza em mercadoria e tenta padronizar a diversidade cultural, social e 

ambiental. 

O assentamento São Gonçalo não difere das dificuldades pelas quais passam a 

maioria dos assentamentos brasileiros. Coloca-se como uma comunidade que consegue 
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resistir diante das dificuldades postas, local e globalmente, e que caminha persistentemente 

em sua luta por uma vida mais digna. 

Abaixo, apresentam-se algumas fotografias retiradas ao longo da pesquisa, para 

ilustrar o assentamento São Gonçalo. 

 
 

Imagem 7 – No decorrer da pesquisa 1. Imagem 8 – No decorrer da pesquisa 2. 

  
Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. 

  
Imagem 9 – No decorrer da pesquisa 3. Imagem 10 – No decorrer da pesquisa 4. 

  
Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. 

  
Imagem 11 – No decorrer da pesquisa 5. Imagem 12 – No decorrer da pesquisa 6. 

  
Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. 

  
Imagem 13 – No decorrer da pesquisa 7. Imagem 14 – No decorrer da pesquisa 8. 
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Fonte: acervo da autora. Fonte: acervo da autora. 

 

A seguir, caminharemos rumo à construção teórica e metodológica na qual essa 

dissertação se alicerçou. Aos diversos autores e autoras que ajudaram nessa caminhada, na 

tentativa de aprofundamento de realidades tão complexas, onde teoria e prática tentam 

caminhar juntas.  
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4 CONVERSAS... CONSTRUÇÕES TEÓRICAS 
 
“O que o ser humano mais aspira é torna-se ser 
humano.” 
(Clarice Lispector) 
 

O século XXI surge no planeta Terra com sua história econômica, política, social 

e ambiental cheio de problemas ocasionados pelo ser humano e sua concepção dominante de 

mundo, baseada numa visão antropocêntrica histórica, ou seja, o ser humano como o principal 

ser vivo do globo. Visão essa que, no século XIX, já foi mostrada por Darwin como uma 

visão distorcida da realidade. 

Suas pesquisas o levaram a fazer observações da natureza e o levaram ao estudo 

da diversificação das espécies e, em 1838, ao desenvolvimento da teoria da seleção natural. 

Foi em 1859, em seu livro A Origem das Espécies (DARWIN, 1981), que a ideia de evolução 

foi introduzida, a partir de um ancestral comum por meio da seleção natural. Esta se tornou a 

explicação científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Em 1871, sua 

obra A Decência do Homem e Seleção Natural em Relação ao Sexo ficou pronta. No ano 

seguinte, 1872, a obra A Expressão da Emoção em Homens e Animais também foi de 

conhecimento público.  

Interessante observar que Darwin deu ao mundo dos seres humanos uma 

explicação da razão da existência humana. A seleção natural da hereditariedade na origem de 

cada novo indivíduo que nascia, era diferente dos outros. Por exemplo, quem era mais forte, 

mais rápido, quem se protegia mais dos predadores e etc. Geração após geração, pequenas 

mudanças se acumulavam até que um novo organismo não procriava mais como seus 

ancestrais. Uma nova espécie surgia. A teoria de Darwin tirou o ser humano de sua posição 

como o centro da criação e causa um impacto até os dias de hoje. Somente uma luta pela 

sobrevivência em grande distância no tempo do planeta pode produzir tão rica diversidade de 

seres vivos como vemos hoje e o ser humano, com sua visão ainda antropocêntrica, 

destruindo um mundo que ainda não conhece totalmente, espécies novas estão em extinção e 

outras aparecem descobertas para a comunidade científica e, em seguida, para o mundo. 

Darwin colocou em dúvida, na época e não mais hoje, se os seres humanos são realmente 

seres especiais e singulares em relação às outras espécies em nosso planeta. Somos apenas 

uma espécie em meio a muitas. A Origem das Espécies foi um dos livros mais importante da 
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biologia, pois mudou permanente e fundamentalmente a noção do ser humano em sua relação 

com a natureza10. 

Em meio à comunidade científica, outra obra causou impacto na discussão sobre a 

crise ambiental e que colocou os fundamentos críticos a cerca da racionalidade econômica, 

principalmente no rural e na produção de alimentos, sobre outra perspectiva de racionalidade. 

A obra da norte-americana Rachel Carson, Silent Spring ou Primavera Silenciosa, que coloca 

em discussão na década de 60 do século XX, precisamente no ano de 1962, o problema com 

os agrotóxicos e a ética antropocêntrica.  
 
De modo semelhante, as substâncias, difundidas sobre terras de cultivo, ou sobre 
florestas, ou sobre jardins, fixam-se por longo tempo no solo; dali, entram nos 
organismos vivos; passam de um ser vivo a outro ser vivo; e iniciam uma cadeia de 
envenenamento e de mortes. Ou, então, passam misteriosamente, de uma área para 
outra, por via de correntezas subterrâneas, até que emergem a flor do chão; a seguir, 
através da alquimia do ar e da luz do sol, se combinam sobre novas formas que vão 
matar a vegetação, enfermar o gado e produzir males ignorados nos seres que bebem 
água dos poços outrora puros. Como Albert Schweitzer disse: ‘O homem mal 
consegue reconhecer os males de sua própria criação’. 
Foram necessários centenas de bilhões de anos para se produzir a vida que agora 
habita a terra; idades de tempo, para que essa vida, desenvolvendo-se, evoluindo e 
diversificando-se, alcançasse um estado de ajustamento e de equilíbrio com o seu 
meio ambiente. O meio ambiente, dando conformação e dirigindo, rigorosamente, à 
vida que amparava, continham elementos que eram ao mesmo tempo hostis e 
sustentadores. Certas rochas emanavam radiações perigosas; até mesmo dentro da 
luz do sol, de que todas as formas de vida recebem a sua energia, existiam radiações 
de onda curta, com potencia bastante para lesar. Com o correr do tempo – do tempo 
não em anos, e sim em milênios – a vida ajustou-se, e um equilíbrio foi conseguido. 
Porquanto o tempo é ingrediente essencial; mas no mundo moderno, não há tempo. 
(CARSON, 1962, p. 16). 
 

Uma seguinte descoberta científica e significativa é a negação das mesmas pela 

visão econômica dominante de mundo dos países do Norte. Manifesta-se na década de 70 do 

século XX a 2ª Lei da Termodinâmica. Essa Lei é importante porque introduz outra mudança 

de paradigma frente à concepção da economia neoclássica. 
 
A bioeconomia de Georgescu-Roegen (1971) fez uma crítica radical à economia a 
partir da perspectiva da segunda lei da termodinâmica. Daí surge à concepção do 
processo econômico como uma transformação produtiva de massa e energia sujeitas 
à degradação irreversível de energia útil (que se manifesta em última instância sob 
forma de calor) de todo processo metabólico e produtivo. Este inelutável processo 
de degradação da energia, exacerbado pelo ritmo acelerado de crescimento 
econômico, manifesta-se no aquecimento global do planeta pela crescente produção 
de gases de efeito estufa e a diminuição da capacidade de absorção de dióxido de 
carbono, por causa dos processos de desflorestamento, levando à morte entrópica da 
vida na Terra. (LEFF, 2001, p. 43-44). 
 

                                                           
10 Disponível em: <http://www.livrosbiografiasefrases.com.br/biografias/biografia-de-charles-darwin-vida-
obra/>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
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O cientista brasileiro Antônio Nobre, climatologista e pesquisador do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em palestra realizada em 2010, chamou a 

atenção da sociedade civil e da comunidade científica mundial para a importância da 

Amazônia para o mundo e demonstra as relações sistêmicas desse bioma para a sobrevivência 

do planeta, através de estudos feitos com satélite e com a ajuda de dois cientistas russos que 

descobriram como a floresta manipula a atmosfera com frequência e produz chuva através 

dela mesma, o chamado fenômeno “pó de fadas” (PORTAL DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Em outro evento, ocorrido em Lima, no Peru, o III Encontro Panamazônico, Antônio Nobre 

dá a seguinte entrevista, onde fala sobre o fenômeno descoberto por acharem mágico esse 

efeito: 
 
Já estamos no dia depois de amanhã das mudanças climáticas? Estamos em uma 
situação bastante grave. A ponto de a comunidade científica, que não costuma 
concordar entre si, ter formado um bloco com uma convicção homogênea sobre o 
assunto. As mudanças climáticas não são mais só uma projeção. E como essa 
situação de gravidade se manifesta na Amazônia? No desmatamento, que remove a 
capacidade da floresta se manter. Ela conseguiu se manter por milhões de anos, em 
condições adversas. Mas hoje sua capacidade está reduzida. Antes havia duas 
condições na Amazônia: a úmida e a mais úmida. Que eram facilmente 
reconhecíveis. Agora temos uma estação úmida moderada e uma situação seca. E a 
seca tem um efeito muito perverso. Porque quando não chove as árvores se tornam 
inflamáveis. O fogo entra e já não existe mais uma floresta tropical. Apesar de tudo, 
a floresta Amazônica guarda cinco segredos. É algo que os povos indígenas sempre 
souberam e que a nossa civilização não percebeu. Mas, nos últimos 30 anos, a 
Ciência revelou esses cinco segredos. O primeiro é como a floresta Amazônica 
mantém a floresta úmida mesmo estando a 3.000 quilômetros do oceano. E os Andes 
por 3.000 ou quase 4.000 quilômetros. Outras partes do mundo que estão longe do 
oceano, como o deserto do Saara, não recebem água. Mas na América do Sul não há 
este problema, e isso de deve ao primeiro segredo: os jatos de águas verticais.  As 
árvores da Amazônia são bombas que lançam no ar 1.000 litros de água por dia. Elas 
a retiram do solo, a evaporam e a transferem para a atmosfera. A floresta amazônica 
inteira coloca 20 bilhões de toneladas de água na atmosfera a cada dia. O rio 
Amazonas, o mais volumoso do mundo, joga no Atlântico 17 bilhões de toneladas 
de água doce no mesmo intervalo de tempo. A magia vem no segundo segredo. 
Como é possível que caia tanta chuva, se o ar da Amazônia é tão limpo, já que o 
tapete verde cobre o solo? O oceano também tem um ar limpo, mas não chove muito 
sobre ele. Nós, cientistas, desvendamos um mistério. Para formar uma nuvem de 
chuva, que são gotas de água em suspensão, é preciso transformar o vapor baixando 
a temperatura. Mas se você não tem uma superfície de partículas, sólida ou líquida, 
para gerar essas nuvens, o processo não começa. Produz o que chamamos de “pó das 
fadas”. São gases que saem das árvores e que se oxidam na atmosfera úmida para 
precipitar um pó finíssimo que é muito eficiente para formar chuva. Os gases saem 
das árvores, são como perfume e se volatilizam. É um oceano verde, diferente do 
azul. O azul não tem esse mecanismo porque carece de árvores. Tem as algas que 
produzem um pouco, mas não como o verde. (NOBRE, 2017, grifos nossos). 
 

 Interessante essa descoberta científica sobre a Amazônia, pois mostra o papel 

fundamental da floresta aliado com os oceanos, demonstrando que, no planeta Terra, 

absolutamente tudo é sistêmico e fundamental para que o equilíbrio seja continuado. Antônio 
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Nobre completa a entrevista quando discorre sobre essa simbiose, naquilo que costumo 

denominar de “vida em comum”, entre terra e mar. 
 
A bomba e os rios voadores... O terceiro segredo. Na Amazônia, o ar que vem do 
hemisfério norte cruza do equador, entra e vai até a Patagônia. Até lá chega esse ar 
úmido, que vem do Atlântico equatorial. Sim, com os ventos alísios que trouxeram 
as caravelas dos europeus há 500 anos. Mas os alísios do oceano sul sopram para o 
norte. O que faz esses ventos irem contra a tendência de circulação global? Dois 
físicos russos com quem eu colaboro responderam a essa pergunta ao estudar o 
efeito do vapor dos jorros verticais amazônicos. Eles descobriram que pela física 
vertical dos gases, essas condensações de vapor puxam o ar dos oceanos para dentro 
do continente, e criam uma espécie de buraco de água. É como uma bomba natural. 
A floresta traz sua própria umidade do oceano. O quarto segredo é a transferência 
dessa umidade amazônica para outras regiões, os Andes no Peru, os páramos da 
Colômbia... Se você olhar o mapa do mundo, vai descobrir que existe um cinturão 
úmido que passa pelo equador, pela África e pelo sudeste asiático. A linha do 
equador, mas é na linha dos trópicos, o do Câncer ao norte, e o de Capricórnio, ao 
sul, que estão todos os desertos. O do Atacama, no Chile, o da Namíbia, na África. 
Mas essa área que concentra 70% do PIB da América do Sul – que vai de Cuiabá a 
Buenos Aires, de São Paulo aos Andes – é úmida! Apesar de estar na linha dos 
desertos. Chamam-se rios voadores. Uma grande massa de ar úmido bombeada pela 
Amazônia contra os Andes, que são uma parede bombeada por mais de 6.000 metros 
de altura. É assim aonde essa massa chega à área onde deveria haver deserto. Por 
isso chove na Bolívia e no Paraguai. O quinto segredo. Se você colocar em um 
gráfico todos os furacões que aconteceram na história – a NASA já fez isso – na 
região das florestas equatoriais não há nenhum deles. E essa região é a que tem mais 
energia porque a radiação solar é muito intensa. Os ciclones não existem porque o 
topo da floresta, onde está à copa das árvores, é áspero e faz com que os ventos 
sejam obrigados a dissipar sua energia, o que acalma a atmosfera. Ocorrem 
tempestades, mas elas não costumam ser destruidoras. Onde há florestas não há 
secas, nem excesso de água, nem furacões, nem tornados. É como uma apólice de 
seguros contra os fenômenos atmosféricos extremos. (NOBRE, 2017). 
 

 Na guerra contra a ignorância contemporânea, esse impressionante cientista 

brasileiro nos chama a atenção em relação ao desmatamento e ao que ele chama de a 

“embriaguez primitiva” no século XXI. 
 
Agora esses cinco segredos estão em risco. O problema se chama desmatamento. Se 
tirarem a metade do fígado de um bêbado, vai ser difícil para ele lidar com o álcool. 
É isso que está acontecendo com a Amazônia, estamos retirando um órgão do 
sistema terrestre. A Amazônia é o pulmão, o fígado, o coração... É tudo! Essa bomba 
natural da qual falei, é um coração que pulsa constantemente. O pó das fadas 
também funciona como uma vassoura química contra substâncias poluentes, como o 
óxido de enxofre. O melhor ar é o da Amazônia. Se você chegar com um 
motosserra, com um trator ou com fogo, a Amazônia não pode se defender. As 
intervenções do homem podem ser benéficas, como na medicina, mas também 
terríveis como o motosserra. Por isso eu proponho um esforço de guerra. Seria uma 
concentração de forças para resolver um problema que ameaça tudo. Hoje a ciência 
nos permite saber que a situação é gravíssima. E o que eu proponho é lutar contra a 
ignorância, o principal motivo da destruição da floresta Amazônica. Em 2008 os 
bancos foram salvos em 15 dias. Foram gastos trilhões de dólares nisso. A crise 
financeira não é nada comparada a crise ambiental. Estamos embriagados com a 
civilização? É uma embriaguez primitiva. Quando você vai ao médico e ele diz que 
você tem uma doença em estágio avançado, o que você faz? Continua fumando? O 
sistema terrestre é um organismo e está muito doente. A parte contaminante é a parte 
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mais degenerada do ser humano. Podemos curar a Amazônia dessa doença? Eu 
acredito que se tivermos capacidade semelhante à que tivemos para salvar os bancos, 
sim. Porque a floresta tem um poder de regeneração impressionante. A atmosfera 
tem uma coisa chamada teleconexões. Um modelo climático pode demonstrar que as 
mudanças na Amazônia vão afetar os ciclones na Indonésia. É saber que o que 
fazemos agora é determinante. As gerações futuras vão sofrer com as más escolhas 
de hoje. A geração que está na terra hoje tem nas mãos os comandos de um trem que 
pode ir para o abismo ou uma oportunidade para se viver muito mais. (NOBRE, 
2017). 
 

Esses achados históricos, que mudaram ou deveriam mudar a ciência e a forma de 

raciocinar, e o surgimento de outras linhas de pensamento parecidas trazem, nos dias atuais, 

questionamentos sobre a forma do comportamento humano, que trata a natureza como algo 

servil. Assim como Copérnico, com a sua comprovação de que a Terra e os outros planetas 

giravam em torno do Sol, desconsiderando a teoria de Ptolomeu que defendia que a Terra era 

o centro do universo, e somente com Galileu Galilei, através do telescópio, é que foi 

considerada a teoria de Copérnico para o mundo. Uma mudança de paradigma importante 

para cada época e o que traz a evolução epistêmica.  

Entramos no século XXI, um mundo cheio de transformações açodadas. O triunfo 

da burguesia em relação à classe trabalhadora se dá pelos domínios do capital, das grandes 

empresas multinacionais e pela Revolução Tecnológica definidora dos rumos dessa 

construção material permeada de desigualdade na vida das pessoas e onde tantas vidas se 

perdem pela falta de perspectiva social de qualidade.  

 No campo ideológico, a Pedagogia se torna um espaço de disputa entre o 

positivismo e o socialismo. No positivismo fica clara a conformação pelo poder hegemônico, 

a educação como uma forma de coibir a rebeldia e prevalecer à divisão de classes sobre quem 

deve estudar o que e servir a quem. Coloca os valores sociais para a maioria, ensinando a 

subalternidade na produtividade das fábricas e empresas sem a participação dos meios de 

produção, integra o trabalhador socialmente produtivo e participativo. No socialismo, as 

ideias são opostas, pois coloca a libertação da classe trabalhadora e a visão emancipatória das 

pessoas, condena o ser servil como forma de reprodução de classe por outra classe social. 

Acontecimentos nas últimas décadas do século XX trazem transformações profundas na 

forma de pensar, ver e sentir o mundo.  
 
As últimas décadas do século XX foram marcadas por transformações sociais, 
econômicas e territoriais que diferenciaram o mundo atual de outras épocas 
históricas. O final do socialismo na URSS (e na Europa Oriental) anunciado por 
Mikhail Gorbachev em um discurso pela televisão mostrou que este tempo sem 
revoluções armadas, estavam revolucionando o mundo todo. Ninguém jamais havia 
escrito o que se estava assistindo. O século XX que fora o marco do nascimento e 
expansão do socialismo terminava um passo atrás em meio a sua crise. As ideologias 
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nunca foram tão discutidas e investigadas. Para uns a utopia socialista acabava, para 
outros estava em crise. Muitos ficaram órfãos. Transformava-se também, para 
muitos intelectuais suas visões sociais de mundo. (OLIVEIRA, 2016, p. 10).     
   

Acontecimentos políticos históricos revolucionam o mundo ocidental e oriental. O 

ocidente aperfeiçoa sua dominação através da lógica de mercado. A natureza, “[...] a proteção 

ao meio ambiente é considerada como um custo e condição do processo econômico” (LEFF, 

2001, p. 44). 
 
Diante da atual conjuntura política, econômica, cultural e ecológica mundial, a 
América Latina se vê obrigada a redefinir seu modelo de desenvolvimento e de 
educação, tendo em vista garantir a ‘sustentabilidade’ não só dos seus recursos 
naturais, mas também a dos seus cidadãos, o que nos remete à análise da educação 
ambiental como um dos elementos da pós-modernidade. (REIGOTA, 2010, p. 42). 
  

Há um desencanto, nos dias atuais, em relação às instituições sociais, religiosas, 

políticas e à ciência. Existe um interesse pelo que costumamos chamar de alternativo, 

negando, assim, as verdades estabelecidas e definições sobre a concepção de progresso de 

outrora. A crescente onda de informações da mídia, a mudança de comportamento das pessoas 

em relação à vaidade, ao individualismo e ao personalismo. A crescente tecnologia “de ponta” 

que traz a vulnerabilidade humana e a esconde por meio da “autonomia” individual e protege 

a baixa autoestima, escamoteia situações e a sedução pela tecnologia. O que Gilles Lipovetsky 

(1983) chama de a “Segunda Revolução Individualista”.    

Diante dessa situação confusa, de sensação de fragmentação do mundo, da 

substituição do olhar coletivo para o individual, do “ter” em detrimento do “ser”, da perda da 

própria individualidade, que se dissolve nessa fragmentação também gerada pela quantidade e 

velocidade de informações através da mídia, pelo consumismo e culto ao corpo, surgem 

propostas diversificadas sobre a política, religião, o social e a questão ambiental. Não há um 

projeto contra hegemônico que oriente a humanidade e as pessoas em seu conjunto.  

E é nesse contexto histórico que a discussão, a preocupação das pessoas, dos 

movimentos sociais de esquerda, dos dirigentes mundiais e das nações voltam o seu olhar 

para os bens naturais e a própria existência humana no planeta. Para que fique claro, no 

decorrer do meu trabalho utilizo uma concepção própria de “ser de esquerda”, que significa 

lutar pela emancipação da classe trabalhadora, pelas minorias e pelo bem estar coletivo.  

A seguir, apresento uma breve sequência sobre as principais articulações e 

acontecimentos mundiais em relação à Educação Ambiental. Como fontes de pesquisa, foram 

utilizados os autores Araújo et al. (1995), Figueiredo (2007), Reigota (2010) e Miller (2013).  
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Concordo com Reigota (2010, p. 11), quando se posiciona sobre a amplitude da 

educação ambiental e diz: 
 
Parto do princípio que a educação ambiental é uma proposta que altera 
profundamente a educação como a conhecemos, não sendo necessariamente uma 
prática pedagogia voltada para a transmissão de conhecimento sobre ecologia. Trata-
se de uma educação que visa não só a utilização racional dos recursos naturais (para 
ficar só nesse exemplo), mas basicamente a participação dos cidadãos nas discussões 
e decisões sobre a questão ambiental. 
 

Em 1910, Paul Sarasin, naturalista e integrante da Liga Suíça para a Proteção da 

Natureza, por ocasião do VIII Congresso Internacional de Zoologia, em Graz, na Áustria, 

solicitou uma reunião com um comitê responsável por formar uma comissão internacional. 

Assim, a Conferência de Berna na Suíça, surgiu, em 1913, a primeira Conferência 

Internacional sobre o tema ambiental. “[...] a esta reunião compareceram delegados de 

dezenove países, tendo sido constituída uma comissão permanente para a proteção da 

natureza” (ARAÚJO et al., 1995, p. 24).  

O I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, em 1923, se realizou em 

Paris e abriu as portas para o movimento ecológico institucionalizado. O II Congresso 

Internacional para a Proteção da Natureza ocorreu em 1932. E, 1946, a Liga Suíça para a 

Proteção da Natureza promoveu na Basiléia, Suíça, uma nova Conferência para a Proteção 

Internacional da Natureza. E, em 1948, a UNESCO e o Governo Francês promoveram uma 

Conferência Internacional em Fontainebleau, na França, que resultou na criação da União 

Internacional para a Conservação da Natureza e dos seus Recursos (UICN) 11. 

O livro da bióloga norte-americana Rachel Carson, Primavera Silenciosa, já 

citado em parágrafo anterior desse capítulo, causou impacto no mundo científico. O Clube de 

Roma reuniu trinta representantes de países diferentes em áreas diversas, em 1968. A 

preocupação e responsabilidade através das questões ambientais entraram definitivamente em 

pauta permanente nas discussões planetárias. Essa discussão ocasionou uma polêmica nos 

países da América Latina depois do surgimento do livro Limites do Crescimento, em 1978, 

resultado da reunião internacional.  

Reigota (2014, p. 23) nos diz que “[...] foi alvo de muitas críticas, principalmente 

dos latino-americanos, que liam nas entrelinhas desse livro a indicação de que, para se 

conservar o padrão de consumo dos países industrializados, era necessário controlar o 

crescimento da população nos países pobres”. Lembro-me dessa polêmica na escola 
                                                           
11 Disponível em: <http://sites.fadisma.com.br/entrementes/anais/wp-content/uploads/2015/05/conferencias-
mundias-sobre-o-direito-ambiental.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2017. 

http://sites.fadisma.com.br/entrementes/anais/wp-content/uploads/2015/05/conferencias-mundias-sobre-o-direito-ambiental.pdf
http://sites.fadisma.com.br/entrementes/anais/wp-content/uploads/2015/05/conferencias-mundias-sobre-o-direito-ambiental.pdf
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secundária levantada pelos professores do Ensino Médio, no final da ditadura militar nos anos 

80. Frases reacionárias, como “pobre tem que morrer”, “nordestinos têm muitos filhos, tem 

que haver limite de tanto marginal nascendo”, eram comuns. Além do preconceito mundial 

aos países da América Latina, havia muito fortemente o preconceito contra o Nordeste, 

culpado pelo sul e sudeste brasileiro pela pobreza do país. Novamente, o conceito de 

colonialidade de Quijano (2010), Lander (2005) e as dimensões colocadas por Walsh (2009) 

no capítulo anterior se fazem presentes.  

Figueiredo (2007) e Reigota (2014) chamam a atenção para a I Conferência 

Mundial sobre Meio Ambiente Humano promovido pela UNESCO em 1972, Estocolmo, 

Suécia. O tema principal dessa conferência foi em relação à poluição dos países 

industrializados que estavam trazendo grandes catástrofes.  

Brasil e Índia se posicionaram de forma afrontosa contra a comunidade global, 

quando afirmaram que a poluição é um preço alto que se paga pelo progresso. Entram nesses 

países as multinacionais poluidoras, que acharam espaço para promoverem ações de nefasta 

poluição que, em seus países de origem, era proibido. Vivia-se a época do “milagre 

econômico”. O exemplo disso houve a triste experiência de Cubatão, com concentração de 

poluição química, onde crianças nasceram acéfalas, a destruição do rio Tietê em São Paulo e o 

Programa Grande Carajás (PGC), com a exploração mineral no norte do país, numa das áreas 

minerais mais ricas do planeta, estendendo-se por 900 mil km², cortadas pelos rios Xingu, 

Tocantins e Araguaia. Engloba terras do sudeste do Pará, norte de Tocantins e sudoeste do 

Maranhão... Um grande negócio no Governo do ditador militar João Figueiredo. Na Índia, 

tivemos a amarga experiência do acidente de Bophal, no qual milhares de pessoas morreram. 

Surgiu, na Presidência da República, o primeiro órgão oficial brasileiro, a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Segundo Figueiredo (2007, 71), “[...] 

atuando como órgão fiscalizador e por pressão do Banco Mundial e instituições 

ambientalistas”. Em plena ditadura militar... 

Miller (2013, p. 49-50) observa que 
 
[...] a primeira conferência de ordem ambiental internacional onde os rumos da 
educação Ambiental começam a ser definidos entraram na agenda política 
internacional, nela também foi instituído o Programa Ambiental das Nações Unidas 
– PNUMA e o Plano de Ação Mundial para a Educação Ambiental. 
 

A Carta de Belgrado, elaborada na antiga Iugoslávia, em 1975, e que se 

desmembrou em vários países (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Macedônia, 

Sérvia, Eslovênia e Kosovo), aconteceu um Encontro Internacional sobre Educação 
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Ambiental. Essa carta inicia-se com a análise sobre o crescimento econômico e o progresso 

tecnológico, nas quais produziram benefício para uns e sérios danos para as questões sociais e 

ambientais, causando, assim, desigualdades entre pobres e ricos nos países e entre países. Essa 

carta foi resultado da conferência da UNESCO e como desdobramento da Recomendação 96 

da Conferência de Estocolmo.  
 
[...] Os recursos do mundo deveriam ser utilizados de um modo que beneficiasse 
toda a humanidade e proporcionasse a todos a possibilidade de aumento de 
qualidade de vida. 
Nós necessitamos de uma nova ética global – uma ética que promova atitudes e 
comportamentos para os indivíduos e sociedades, que reconheça e responda com 
sensibilidade as complexas e dinâmicas relações entre a humanidade e a natureza, e 
entre os povos. Mudanças significativas devem ocorrer em todas as nações do 
mundo para assegurar o tipo de desenvolvimento racional que será orientado por 
esta nova ideia global – mudanças que serão direcionadas para uma distribuição 
equitativa dos recursos da terra, e atender mais as necessidades dos povos. 
[...] A Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo sobre o Ambiente Humano 
nomeia o desenvolvimento da Educação Ambiental como um dos elementos mais 
críticos para que se possa combater rapidamente a crise ambiental no mundo. Esta 
nova Educação Ambiental deve ser baseada e fortemente relacionada aos princípios 
básicos delineados na Declaração das Nações Unidas na Nova Ordem Econômica 
Mundial [...]. (CARTA DE BELGRADO, 1975). 
 

Em Tbilise, em 14 a 26 de outubro de 1977, na Geórgia, ex-URSS, organizada 

pela UNESCO, aconteceu o I Congresso Mundial de Educação Ambiental. Resultou na 

Declaração da Conferência Intergovernamental de Tbilise sobre Educação Ambiental. Foram 

apresentadas, nessa carta: as Finalidades, com três itens; Categorias de Objetivos, com cinco 

itens; e Princípios Básicos da Educação Ambiental, com dez itens. É um documento 

importante para a condução nos trabalhos com Educação Ambiental.  

Em 1987, em Moscou, ocorreu o II Congresso Internacional de Educação 

Ambiental da UNESCO, justamente durante o período político polêmico no mundo todo e foi 

um acontecimento marcante na minha vida de militante estudantil universitária e integrante do 

Coletivo Gregório Bezerra (CGB), a abertura ou reestruturação e transparência, 

respectivamente, perestroika e glasnost, lançadas por Gorbatchev em seu governo, que durou 

de 1985 a 1991. Uma busca do então governo para conter a crise social na URSS. Crise essa 

que estava relacionada com a necessidade de desenvolvimento e a mudança de atitude em 

relação à classe trabalhadora daquele bloco. O fim da Guerra Fria entre URSS e EUA. 

Acordos pela paz e o fim do desarmamento... Mais liberdade e livre opinião. Segundo Reigota 

(2014, p. 28), 
 
Muitos especialistas presentes nesse encontro de Moscou consideravam inútil falar 
em educação ambiental e em formação de cidadãos enquanto vários países 
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(incluindo o anfitrião) continuavam a produzir armas nucleares e a viver sob regimes 
totalitários que impediam a participação dos cidadãos e das cidadãs nas decisões 
políticas. 
 

O livro Nosso Futuro Comum foi lançado em 1987. Foram muitos acontecimentos 

nessa década de 80 do século XX. Também conhecido como Relatório Blundtland, em 

homenagem à Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Blundtland, que articulou e 

patrocinou várias reuniões em todo o mundo. Esse livro consolidou o termo 

“desenvolvimento sustentável”.  

Em seguida, foi o que considero um marco nessa discussão sobre as questões 

ambientais, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

também chamada Rio-92. Pela primeira vez com a participação da sociedade civil, organizada 

ou não. Durante essa conferência, várias articulações posteriores surgiram e, desse evento, 

importantes documentos internacionais, entre os quais está o Tratado de Educação Ambiental 

para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Assim como a Agenda XXI. 

Nesse mesmo período, Reigota (2011) relembra um importante acontecimento, 

que causa conflito até os dias de hoje, sobre um dado publicado na Suíça sobre o valor da 

biodiversidade dos países em desenvolvimento, com mais de dois terços do número total de 

espécies vegetais, onde 35 mil tem aplicação medicinal. Pelo menos 700 medicamentos de 

farmacopeia ocidental são tirados das plantas. A contribuição anual dos recursos biológicos 

do Sul à indústria farmacêutica poderia atingir US$ 47 bilhões no ano de 2000, segundo 

especialistas reunidos na Tanzânia em 1990.  
 
A bioengenharia é tida como uma das principais fontes de produção de riquezas, de 
alimentos, de trabalho e de manutenção dos ecossistemas dos próximos anos. Nesse 
sentido, cada espécie extinta significa perda de valores econômicos, científicos e 
ecológicos incalculáveis [...]. Ao que me parece, esses dados deixam claros não só a 
importância econômica da biodiversidade, mas também os possíveis conflitos de 
interesses entre os países que detém a biodiversidade (situados no hemisfério Sul) e 
aqueles onde se encontram as principais indústrias e laboratórios farmacêuticos (no 
hemisfério Norte). Esses conflitos ficaram evidentes na conferência das Nações 
Unidas, realizadas no Rio de Janeiro, quando o então presidente dos estados Unidos, 
George Bush, recusou-se a assinar a convenção que estabelece o quadro normativo e 
jurídico internacional da preservação e utilização da biodiversidade. O seu sucessor, 
Bill Clinton, pressiona o Brasil para que a ‘Lei de Patentes’ – que garante a 
propriedade intelectual das descobertas sobre a aplicação das espécies e a sua 
industrialização desenvolvidas pelas empresas, dando-lhes o direito de cobrarem o 
preço que quiserem por isso – seja estabelecida. (REIGOTA, 2011, p. 70-71). 
 

Em Brasília, no período de 25 a 29 de novembro de 1991, aconteceu um Encontro 

Nacional de Práticas e Metodologias para a Educação Ambiental. Foram definidas questões 

como: Quanto a Capacitações de Recursos Humanos, com oito itens; Quanto ao Material 
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Didático, com doze itens; Quanto às formas de Trabalho na Comunidade e na Escola, com 

quinze itens; e Quanto a Comunicação Social no Processo de Educação Ambiental, com seis 

itens. Encontro importante que influenciou na realização da I Conferência Nacional de 

Educação Ambiental realizada em Brasília em 1997. Produto dessa conferência foi à 

elaboração da Declaração de Brasília para a Educação Ambiental 

(http://www.mma.gov.br/informma/item/8069) 

No período de 8 a 12 de dezembro de 1997, em Thessaloníki, Grécia, com mais de 

83 países presentes, aconteceu a Conferência Internacional em Ambiente e Sociedade: 

Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade, organizada pela UNESCO e o 

Governo da Grécia. Surgiu a Declaração de Thessaloníki (BRASIL, 2017), que defendeu o 

conceito de desenvolvimento sustentável e foi considerado um retrocesso para os educadores 

ambientais. Observa-se que os progressos são insuficientes no evento da Cúpula da Terra no 

Rio de Janeiro, coloca que nessa conferência na Grécia houve numerosos encontros regionais, 

nacionais e internacionais em todo o globo terrestre e a visão da educação e conscientização 

pública foi adicionalmente desenvolvida e enriquecida pela Conferência de Cúpula das 

Nações Unidas acontecidas no Rio de Janeiro, Viena, Cairo, Copenhague, Beijing e Istambul, 

na década de 90 do Século XX. 
 
São reconhecidas as recomendações e planos de ação da Conferência de Belgrado 
em Educação Ambiental (1975), a Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre 
Educação Ambiental (1977), a Conferência de Moscou sobre Educação Ambiental e 
Treinamento (1987) e o Congresso Mundial de Toronto sobre Educação e 
Comunicação em Ambiente e Desenvolvimento (1992), são válidas e ainda não 
totalmente exploradas. (BRASIL, 2017). 
 

A necessidade de uma investigação histórica sobre a educação ambiental se faz 

presente no meu trabalho, por perceber a importância dessa releitura. Levantamentos feitos 

por outras pesquisadoras e pesquisadores, trazem um olhar diferenciado de cada uma, de cada 

um. Além disso, é relevante o processo de conhecimento através da investigação, que é o 

significado do termo em grego historie, que se faz valoroso para o crescimento individual de 

qualquer pesquisadora e pesquisador da área. São condições de conhecimento do processo 

histórico, que fazem com que a reflexão venha do que saber fazer em cima de uma realidade 

tão presente e grave como a que vivenciamos hoje. A leitura do mundo se faz através de fatos, 

da consciência, do conhecimento e do poder de análise para melhorar esses fatos e continuar 

por essa luta permanente pela sobrevivência terrestre de todas as espécies vivas e não vivas, 

mas fundamentais para o equilíbrio biótico e abiótico do planeta Terra.  
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Consciência e mundo não podem ser entendidos separadamente, 
dicotomizadamente, mas em suas relações contraditórias. Nem a consciência é a 
fazedora arbitrária do mundo, da objetividade, nem dele puro reflexo. A importância 
do papel interferente da subjetividade na História coloca, de modo especial, a 
importância do papel da educação. (FREIRE, 2007, p. 16). 
 

Em seguida, no próximo subtópico, vem à cooperação da PER, da EAD e das RS, 

em itens separados, como contributos para análise e reflexões que essa dissertação se propõe, 

na tentativa de entender e contribuir para as mudanças da realidade local onde o assentamento 

São Gonçalo situa-se. Tendo consciência de que essa difícil tarefa necessita de uma constante 

e ininterrupta caminhada e que há aqui, com esses escritos, uma tentativa de achar um 

caminho que auxilie a comunidade a se fortalecer em sua trilha em direção à harmonia e a 

união para a busca de elucidação dos problemas existentes. Tendo claro que, durante esse 

processo de reflexão, passei por um profundo amadurecimento pessoal e profissional, com 

constantes indagações sobre a realidade.  

 

4.1 A Perspectiva Eco-Relacional como contribuição para a realidade e sua 

transformação 
 
“A resposta certa, não importa nada: O essencial é que 
as perguntas sejam certas.” 
(Mário Quintana) 
 

A Perspectiva Eco Relacional (PER), teoria desenvolvida por Figueiredo (2007), 

me chamou a atenção antes mesmo de pensar em fazer o Mestrado em Educação. Durante a 

minha pesquisa na Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Educação do Campo, numa das minhas visitas ao assentamento São Gonçalo, desenvolvi uma 

atividade com as crianças, pré-adolescentes e lideranças mais experientes da comunidade. 

Fomos visitar a Reserva Legal (RL). Advinda de uma apresentação sobre a PER no Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Educação e 

Cultura Popular (GEAD), essa atividade no assentamento foi usada como análise relacionada 

à teoria.   

Diante dessa experiência, percebi que deveria tentar um aprofundamento na 

prática com essa teoria e fui estudar. O mais interessante é que me senti desafiada por 

perceber que não seria uma tarefa fácil. Essa fragmentação do mundo, onde já relacionei nas 

páginas iniciais desse capítulo, e toda a crise de valores e a falta de uma alternativa comum de 

sociedade, unificada em termos oníricos para uma sociedade mais justa para a maioria das 

pessoas, faz da PER um desafio em sua prática. Vejamos, então, como essa proposta surgiu.  
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A PER foi proposta, inicialmente, no campo da pesquisa em educação ambiental, 
num contexto cuja peculiaridade principal do povo do lugar era a cultura oral, uma 
cultura sertaneja marcada pelas dificuldades da seca. A matriz popular e 
intercultural, presente nesta perspectiva, favorece a valorização dos saberes, e da 
cultura popular local, do diálogo que reconhece esse saber tão importante quanto o 
conhecimento cientifico. (SILVA, 2012, p. 144). 
 

E é nesse contexto do rural, das dificuldades do povo nordestino, que a teoria 

toma significado. O autor esclarece: 
 
[...] estou propondo desde 2002, estudos que se pautam na PER, uma proposta 
epistemo-pedagógica que traz contributos para os processos educativos ao pensar a 
inclusão da dimensão ambiental, pedagógica, afetiva, relacional, popular, 
descolonializantes e intercultural para além da dimensão cognitivista ainda tão 
explorada no contexto educacional. (FIGUEIREDO, 2009, p. 10). 
 
 

Esses contributos proporcionam fios dessa teia de aranha que Figueiredo (2007) 

nos oferece. O autor nos aponta, ainda, pensadores que o ajudaram na elaboração da PER: 
 
Encontramos desse modo, uma contribuição para este pensar na PER e sua 
consequente Pedagogia Eco-Relacional, já que um dos aspectos que a proposta trata 
é da relação entre epistemologia e processos educativos num perfil paradigmático 
que dialoga com Maturana (1998), Moraes (1998); Prigogine (1997); Sheldrake 
(1993), Capra (1983, 1992, 1996); Boff (1995). (FIGUEIREDO, 2009, p. 10 e 11). 
 
Esta perspectiva é epistemológica e desemboca numa abordagem educativa. Ela vem 
repleta de Paulo Freire (...), acrescida de Brandão (1994) e suas reflexões 
antropológicas acerca de certas culturas autóctones que consideram relações sociais 
entre humanos e não humanos. Contempla ainda Maturana (1998) e Lane (1995) 
com a ênfase na dimensão afetiva como foco imprescindível para uma educação 
verdadeira. (FIGUEIREDO, 2009, p. 11). 
 
 

O trabalho no assentamento São Gonçalo envolvendo a produção coletiva e 

individual se dá em um contexto histórico difícil vivenciado hoje pela conjuntura política na 

qual o Brasil atravessa. Com o impedimento de uma presidenta eleita democraticamente 

através do voto popular e com políticas públicas de beneficiamento para a classe trabalhadora. 

Um golpe se instaurou no país e o Ministério de Desenvolvimento Agrário foi extinto, 

ministério esse que servia aos interesses do pequeno e da pequena produtora rural brasileiro. 

Diante dessa realidade, projetos e acompanhamentos técnicos dentro do 

assentamento foram suspensos. Isso significa um retardamento no processo de emancipação 

da comunidade, no enfraquecimento de entidades para defender os interesses dos 

trabalhadores da agricultura familiar. O trabalho com propostas contra-hegemônicas que una 

os saberes tradicionais e as práticas agroecológicas que representam uma revolução 

epistemológica no campo e, consequentemente, fortaleça a Educação Popular, sofreu um 
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ataque frontal pela classe abastarda do país. No que a PER poderia fortalecer no trabalho 

dentro da comunidade?  

Ainda de acordo com o autor, a PER foi desenvolvida pela necessidade de 

construir cientificamente conceitos para pesquisas que se fundamentam na Educação Popular.  
 
Utilizamos esse arcabouço teórico para responder à necessária superação da crise de 
paradigma nas ciências. Na ultrapassagem do paradigma cartesiano, a fragmentação 
do conhecimento humano que fundamenta a maioria das intervenções e gestões 
ambientais necessitava ser superada por um novo olhar e ação. Era essencial que 
aprimorássemos nossa visada incluindo as dimensões históricas e políticas 
singularizadas na busca da perspectiva popular, que não se evidenciava 
adequadamente na proposta anterior, a ecocêntrica. (FIGUEIREDO, 2007, p. 49-50). 
 

Vejamos, então... No entendimento dos conceitos da teoria, inspirado nas 

categorias de Paulo Freire, onde tem seu principal alicerce, em Maturana na dimensão afetiva 

e Carlos Rodrigues Brandão, com sua visão antropológica diferenciada da visão eurocêntrica, 

Figueiredo (2007) elege categorias metafóricas para desenvolver o estudo na Perspectiva Eco-

Relacional. E elege como eixo principal a relação dentro de um contexto de mundo vivido e 

sentido, na constituição ontológica e epistemológica do ser, que interage com o outro, com a 

natureza e consigo mesmo.  

Essa proposta diferencia-se porque considera importante formar para a práxis, na 

dimensão humana de uma Educação Ambiental Dialógica.  Figueiredo (2007) apresenta 

alguns conceitos que se somam às categorias da PER: a Supra Alteridade, que valoriza e 

reconhece a diversidade e pluralidade de pensamento, onde a contribuição de cada um para o 

conhecimento se faz importante na amplitude recíproca; o Saber Parceiro, que contribui 

através do diálogo para a formação de novos saberes pela troca de experiência entre o grupo; 

a Afetividade, na qual o autor considera essencial para as pessoas em formação, onde o 

estímulo e motivações dão sentido à ação e à comunicação; a Contextualização, que 

representa o saber dos educandos para o ensino, onde há a valorização das suas relações, do 

seu dia a dia, da sua comunidade e da sua cultura, para que se ampliem suas concepções e se 

trabalhe sua realidade; o Ser Aprendente, que representa a ideia nas relações, os seres 

aprendem e ensinam ao aprender, rumo à construção e reconstrução de seus saberes; o Círculo 

Dialógico, que valoriza o grupo enquanto conjunto de sujeitos com interesses individuais e 

coletivos para o desenvolvimento do próprio grupo, onde a equidade significa que se deve dar 

mais a quem mais necessita. A ecopráxis, que significa uma práxis ampliada no caminho da 

transformação individual e coletiva, que potencializa pensar a ação dentro de uma 



69 
 

 

compreensão que se amplia de forma perene por ser uma constante no reconhecimento de 

seus limites transitórios.  

Essas categorias metafóricas foram trabalhadas aos longos dos meses que se 

seguiram a minha pesquisa para a escrita desse trabalho. Uma construção nada fácil para os 

problemas individuais e coletivos da comunidade, com dimensões socioambientais, 

econômicas e políticas. Cada categoria foi trabalhada, tanto nas entrevistas como no círculo 

dialógico com, inicialmente, dez pessoas inscritas em cada atividade, tiradas em assembleia 

organizada pela associação de São Gonçalo. Através das categorias, observei as diversas 

opiniões com diferentes olhares de cada participante. Em item posterior serão analisados os 

resultados.  

No item que se segue, mostro um pouco do histórico da educação rural e o 

surgimento da Educação Popular como uma mudança de modelo inserida em contexto 

nacional onde, até os dias de hoje, sua influência tornou-se sólida para a educação brasileira e 

inspira pensadores de outros países. 

 

4.2 Educação Rural e Educação Popular 
 
“O mundo tem dois campos: os que aborrecem a 
liberdade, porque só a querem para si, estão em um; os 
que amam a liberdade e a querem para todos, estão em 
outro.” 
(José Martí) 
 

A educação no rural se apresenta tardiamente no Brasil na Era Vargas (1930-

1945). O governo provisório estabeleceu alguns direitos, como o voto aos 21 anos para 

homens e mulheres, jornada de trabalho de 8 horas, proibição ao trabalho aos 14 anos, 

paridade salarial entre os sexos, além de legitimar o voto secreto.  
 
Desde o fim de 1910, a educação rural passa a ocupar um lugar entre as 
preocupações dos interessados pela educação, vai ser com a revolução de 30 que ela 
ganha impulso e é apoiada pelo governo, gerando iniciativas concretas (PAIVA, 
1973). O período pós 1910 caracteriza, para essa autora, o momento em que a 
educação rural passa a figurar entre as questões educacionais pautadas na agenda 
nacional, mais especificamente entre os defensores da ordem social. É um momento 
em que o problema da migração do campo para a cidade passa a ser vivido como 
uma ameaça permanente aos grupos dominantes. A preocupação em conter o fluxo 
migratório e, ao mesmo tempo, elevar a produtividade no campo, era imperativa. 
(MATTOS, 2011, p. 27). 
 

Um dos meios encontrados pela classe dominante nesta época para trazer 

equilíbrio social foi à educação. Uma educação técnica que preparasse o trabalhador para 
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exercer uma função, de acordo com a linha de pensamento voltado para a visão de 

desenvolvimento da época. Em 1948, foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural 

patrocinada por uma associação americana, a American Internacional Association for 

Economic and Social Developement. Segundo Mattos (2011, p. 33), através dessa ação, seria 

criada, em 1956, a Associação Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Seguiria o 

modelo econômico adotado nos EUA e suas influências ideológicas. Nessa mesma época, o 

modelo econômico estava em processo de mudança. O modelo agrário-exportador foi 

substituído pelo urbano-industrial. Com alguns direitos conquistados pelos trabalhadores e 

trabalhadoras, surge a necessidade de melhorar a escolarização, devido a grande defasagem 

escolar e um elevado nível de analfabetismo no Brasil.  
 
O Brasil, como já o vimos no inicio desse trabalho, é, como a maioria dos países do 
terceiro mundo, um país que se pode caracterizar como capitalista dependente. A 
expansão da alfabetização da população carente é feita pelo Estado e pelas 
comunidades de base, que, apesar do aspecto mais popular e menos oficial, tem uma 
atuação financeira e ideológica limitada. Sua população compreende os operários 
industriais, as classes dos trabalhadores em geral, os desempregados e os 
subempregados, os camponeses, os índios, os funcionários com salário mínimo.  
[...] Dando uma rápida olhada no passado nós veremos que a educação popular se 
sistematizou quando a revolução industrial na Europa começava a ter necessidade de 
mãos-de-obra que soubesse ler e escrever [...]. 
[...] Então podemos deduzir que nos países dependentes o interesse do Estado é 
somente a instrumentalização de uma parte ínfima, minúscula, da população que 
trabalhará no setor industrializado e voltado principalmente para a exportação. Nos 
países dependentes e sobretudo onde a participação do povo é negada, onde o 
processo democrático praticamente não existe, a atuação do poder político 
estabelecido, a nível de alfabetização, é de um lado uma simples vitrine publicitária, 
e de outro uma ferramenta para controlar as regiões onde existe grande tensão social, 
por exemplo: lutas pela terra. (BORBA, 1984, p. 25-26). 
 

A Educação Popular, também chamada de educação de base e educação 

libertadora, emergiu no Brasil em 1950, mas ganhou fôlego em 1960, como um movimento 

político que trabalhava a educação com a classe social que menos tem em termos de direitos 

básicos neste país. Seu surgimento teve como propósito se contrapor à educação formal 

oficial, pretendendo ser uma mudança de projeto educativo sob o ponto de vista popular. Uma 

época de efervescência que clamava por mudanças de ordem política, social, cultural e 

econômica. Dos movimentos e centros de cultura popular, nasceu a Educação Popular, que 

teria no método de Paulo Freire, na Universidade Federal de Pernambuco, um grande aliado 

na práxis (NÓBREGA; SOBRAL, 2015). No Congresso Nacional, havia uma luta entre o 

presidente João Goulart e o Congresso: a questão da reforma agrária.  
 
A questão agrária com o seu potencial revolucionário entrara em pauta ainda ao 
tempo de Kubitschek, ao se organizarem, em Pernambuco, as Ligas Camponesas. 
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Desde então as invasões de terra se sucederam e se alastraram pelos Estados do 
Maranhão, Paraíba, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, enfim, por 
todo o pais, como consequência também da expansão capitalista, que desintegrava a 
economia rural, acentuando o desemprego e a fome nos campos. Era necessária a 
reforma da propriedade agrícola, conforme Goulart já em 1958 preconizava, 
inclusive para possibilitar a ampliação do mercado interno. Mas a burguesia 
brasileira, subordinada às finanças internacionais e ligada umbilicalmente ao 
latifúndio, de onde se originara parte do seu capital, relutava em promover ou 
mesmo rechaçava qualquer mudança na estrutura agrária, embora a situação dos 
trabalhadores agrícolas se deteriorasse cada vez mais, a violência eclodindo em 
algumas regiões do país. Dois meses após a investidura de Goulart, de 15 a 17 de 
novembro de 1961, um Congresso Camponês reuniu em Belo Horizonte cerca de 
1.600 delegados, com faixas e cartazes que exigiam: Reforma agrária já, Reforma 
agrária na lei ou na marra. O equacionamento legal dessa reforma esbarrava, porém, 
no Art. 141 da Constituição Federal, que previa o pagamento de indenização justa e 
prévia, em dinheiro, para as desapropriações por interesse público. O Congresso, 
reduto do conservadorismo rural, recusava-se a modifica-la, com o apoio ativo dos 
monopólios estrangeiros, temerosos de que, na trilha aberta para a reforma agrária, o 
Governo também investisse nas suas propriedades. As classes dominantes cercaram 
fileiras em torno da inviolabilidade da Constituição, que para elas se resumia na 
imutabilidade do Art.141, em outras palavras cerraram fileira em torno da 
intocabilidade da sacrossanta propriedade privada. E Brizola, favorável ao 
fechamento do Congresso desde a aprovação da emenda parlamentar, proclamou, 
com desprezo: esse Congresso que aí está não fará reforma nenhuma. (BANDEIRA, 
1978, p. 54-55). 
 

Um período difícil para o Brasil e para a América Latina, no qual governos 

militares tomaram o poder e ceifaram a emergente democracia dos povos do Sul, sob a 

influência dos EUA. Mesmo numa era tão turbulenta, as novas concepções nascidas da 

Educação Popular na década de 50 transformaram a visão sobre educação até os dias de hoje, 

tendo Paulo Freire como um dos pensadores mais lidos no mundo, com suas obras traduzidas 

para 38 idiomas. Em pleno século XXI, o Brasil não tem diretrizes políticas e pedagógicas 

que possibilitem uma escola de qualidade no meio rural. Cabe ao movimento social de 

esquerda organizada lutar por essa demanda vital para o real crescimento e aprimoramento da 

educação do campo. 

Durante a época anterior ao golpe militar, na década de 60, e com a já articulação 

dos movimentos sociais progressistas, com as formações dos Centros de Cultura Popular e os 

serviços de extensão das universidades federais, setores do Ministério da Educação lançaram 

a Campanha Nacional de Alfabetização.  
 
[...] em 1962 no Nordeste, a região mais pobre do Brasil – 15 milhões de analfabetos 
sobre 25 milhões de habitantes. Nesse momento, a ‘Aliança para o Progresso’, que 
fazia da miséria do Nordeste seu ‘leitmotiv’ no Brasil, interessou-se pela experiência 
realizada na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte (interesse que teve seu fim 
depois da própria experiência). Os resultados obtidos – 300 trabalhadores 
alfabetizados em 45 dias – impressionaram profundamente a opinião pública. 
Decidiu-se aplicar o método em todo o território nacional, mas dessa vez com o 
apoio do Governo Federal. E foi assim que, entre junho de 1963 e março de 1964, 
foram realizados cursos de formação de coordenadores na maior parte das capitais 
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dos estados brasileiros (no Estado da Guanabara se inscreveram mais de 6,000 
pessoas; igualmente criaram-se cursos nos Estados do Rio Grande do Norte, São 
Paulo, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul, que agrupavam vários milhares de 
pessoas). O plano de ação de 1964 previa a instalação de 20.000 círculos de cultura, 
capazes de formar, no mesmo ano, por volta de 2 milhões de alunos. (Cada círculo 
educava, em dois meses, 30 alunos). (FREIRE, 1980, p. 18). 
 

A Igreja Católica fez convênio com o Governo Federal, surgiu o Movimento de 

Educação de Base (MEB) criado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 

com o apoio da presidência, o que fortaleceu a Igreja Católica. Em Recife, surgiu o 

Movimento de Cultura Popular (MCP), através de Paulo Freire, durante a gestão municipal de 

Miguel Arraes. O MCP foi o predecessor dos movimentos nesse período. Em 1962, no Rio de 

Janeiro, foi constituído o Centro Popular de Cultura (CPC), uma parceria da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) com intelectuais de esquerda. Um de seus lemas era “romper os limites 

da presente situação material opressora” 

(http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/Centro_Popular_

de_Cultura). 

Outro importante movimento surgido em 1960 foi à campanha De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler, em Natal-RN. Foram formados duzentos e quarenta comitês em 

convenções de bairros, cuja principal reivindicação era erradicar o analfabetismo na capital. 

Antes de ser aniquilada pelo Golpe Militar, em abril de 1964, a campanha já havia 

alfabetizado vinte e cinco mil crianças somente em Natal, segundo o historiador Alexandre de 

Albuquerque Maranhão 12.  
 
O que tornou historicamente possível a emergência da educação popular foi à 
conjunção entre períodos de governos populistas, a produção acelerada de uma 
intelectualidade estudantil, universitária, religiosa e partidariamente militante, e a 
conquista de espaços de novas formas de organização das classes populares. 
(BRANDÃO, 2012, p. 91). 
 

A necessidade de mudanças da educação brasileira estava em curso. Uma 

educação como prática de liberdade, segundo Freire. Uma mudança profunda nas escolas 

enquanto não se fazia uma mudança social igualmente profunda, com propostas de novos 

valores coletivos e individuais, com uma nova forma de ver a realidade, uma nova leitura da 

história e com uma real valorização da cultura popular e de sua educação. As reflexões de 

Paulo Freire nos trouxeram importantes elementos axiológicos para a compreensão da 

sociedade capitalista. O entendimento das classes populares como detentoras de 

conhecimentos, de sabedorias não consideradas. A compreensão do processo de exclusão da 

                                                           
12 Disponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia/148351-1>. Acesso em: 14 maio 2017. 
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maioria do nosso povo pelo conhecimento acumulado pela sociedade. Um processo histórico 

e perverso. 
 
O que justifica a Educação Popular é o fato de que o povo, no processo de luta pela 
transformação popular, social, precisa elaborar o seu próprio saber... Estamos em 
presença de atividades de educação popular quando, independentemente do nome 
que levem, se está vinculado à aquisição de um saber (que pode ser muito particular 
ou específico) com um projeto social transformador. A educação é popular quando, 
enfrentando a distribuição desigual de saberes, incorpora um saber como ferramenta 
de libertação nas mãos do povo [...] (‘La educación popular hoy em Chile: 
Elementos para definirla’, ECO, Educación y Solidariedad – sem indicação do autor, 
p. 9). (BRANDÃO, 2012, p. 93). 
 

Uma das reflexões sobre esse tema da Educação Popular é sobre o papel da escola 

em uma sociedade desigual, profundamente injusta e cruel com seu povo e seus direitos 

básicos. Ser uma professora ou professor seria sinônimo de ser uma educadora ou um 

educador? 
 
Durante muito tempo, nós, professores, atribuímos à escola uma função 
‘progressista’, com capacidade de ser um importante fator de mudanças sociais: 
através da escola, a sociedade seria mais igualitária e mais justa. Mas hoje 
descobrimos que essa atitude era excessivamente otimista. Na verdade, vê-se 
claramente que a escola como instituição, não apenas não tem poder para modificar 
a estrutura social como, mais do que isso, geralmente confirma e sustenta essa 
estrutura. (NIDELCOFF, 1978, p. 8). 
 

Em um primeiro momento no trato da Educação Popular, percebemos 

historicamente uma luta em todo o país por uma educação de jovens e adultos. O país tinha 

uma quantidade imensa de analfabetos. Era preciso fortalecer o mercado de trabalho para 

fortalecer a economia. Em segundo, a Educação Popular acontecendo fora dos espaços das 

escolas: intelectuais, entidades públicas, entidades estudantis, movimentos sociais de esquerda 

organizada e o clero progressista, entendendo a importância dessa reivindicação para os 

excluídos. Tanto o primeiro quanto o segundo momentos estão colocados acima. E, num 

terceiro momento, a Educação Popular fora dos espaços escolares. Os anos 90 vêm através da 

ideologia neoliberal.  

Marcada pela mudança da política do Estado à política das empresas. A lógica do 

mercado como regulador das relações econômicas e sociais. Instituições como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial passaram a ditar regras nas ações sobre 

desenvolvimento nos países do sul. Sucateamento e privatizações descentralizaram a 

responsabilidade do Estado sobre os bens públicos. As empresas públicas estavam nas mãos 

do capital. Os direitos das trabalhadoras e trabalhadores foram ofendidos. Suas entidades de 
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classe enfraqueceram. Houve sucateamento das universidades públicas, na Era Fernando 

Henrique Cardoso. Educação básica foi restringida e o acesso à universidade pública também.  

Em 1984 surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na 

cidade de Cascavel, no Paraná. Essa inserção na educação teve força nos anos 90. Importante 

movimento que vai além da luta pela terra, mas tem tido, até hoje, um importante papel na 

educação do campo, que faz parte da Educação Popular. E, dentro dessa luta por uma 

educação diferenciada no e do campo, dimensiona para outras atuações, como na cultura, nas 

políticas agrícolas, na produção, na saúde e etc., com atuação em todo o país. Além das 

escolas do campo no Ceará, tem parcerias nas escolas de alternância e em políticas públicas 

importantes como o PRONERA (http://www.mst.org.br/nossa-historia/84-86/). 
 
Em balanço realizado pelo MST, hoje existem cerca de 1800 escolas públicas, 
estaduais e municipais, dentro dos assentamentos e acampamentos, onde estudam 
cerca de 200 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estima-se ainda que 
aproximadamente cerca de 8 mil educadores que atuam nessas escolas foram 
formados direta ou indiretamente através da luta. Para Kolling, Vargas e Caldart 
(2012, p. 502), a luta do MST por garantir escolas dentro dos assentamentos e 
acampamentos tem universalizado o acesso das crianças aos anos iniciais do ensino 
fundamental. Em relação aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, o 
MST percebeu que era preciso uma articulação maior que envolvesse outras 
comunidades. Assim foram criadas escolas como polos regionais, envolvendo 
diferentes assentamentos e estudantes de outras comunidades camponesas, pensando 
a educação em sentido mais amplo.  
[...] Percebe-se que no começo a luta dos sem – terra pela garantia de escola era mais 
uma luta por direitos sociais, porém, logo perceberam que ter um lugar garantido na 
escola não era suficiente. Nas escolas tradicionais não tem lugar para os sujeitos do 
campo, pois a pedagogia para essas escolas, na maioria das vezes, não conhece ou 
desrespeita a realidade e as especificidades do campo, e eles precisam sentir-se parte 
da escola, representar-se em sua própria pedagogia. Nesse processo de ocupação da 
escola, o MST reproduziu reflexões que mostram a necessidade de se pensar uma 
educação centrada no desenvolvimento pleno do ser humano e na construção de 
novas relações sociais 13. 
 

Em relação ao MST e á educação, o professor Ramofly Bicalho dos Santos, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, reflete e vai além:  
 
É tarefa da escola rural conscientizar o trabalhador rural da existência de 
expropriados e explorados; na busca da superação dessa dicotomia, emerge a 
construção da identidade sem – terra, a construção na participação de seus destinos, 
a construção da consciência de seus direitos e a participação na ocupação da terra. 
Ou seja, a escola deve cumprir o papel de proporcionar uma educação política – 
educativa que contribua para apontar caminhos para uma realidade mais humana 
para a população do campo. Como diria Paulo Freire: do ponto de vista crítico, é tão 
impossível negar a natureza política do processo educativo quanto negar o caráter 
educativo do ato político. Isso não significa, porém, que a natureza política do 
processo educativo e o caráter educativo do ato político esgotem a compreensão 
daquele processo e deste ato. (SANTOS, 2003, p. 70). 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/o-mst-e-a-educacao/137528>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
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A transformação da consciência para uma luta contra hegemônica passa pela 

Educação Popular, que se torna mais do que uma proposta de educação, mas sim uma 

proposta política da classe trabalhadora. Dialogar com a sociedade além dos limites da escola 

foi a maior herança que Paulo Freire deixou em seus escritos. Dar um novo sentido à 

Educação Popular, redimensionar para além de seu surgimento, esse legado ficou. 

Demonstrou que a Educação Popular não é um fim em si mesmo, contudo, uma constante 

renovação, porque é um produto das práticas sociais. Estudar os escritos de Freire nos 

dimensiona do que é ser um humano, ensina o real significado da esperança, da tolerância, da 

raiva como poder de indignação pela injustiça e opressão, da responsabilidade de ser uma 

educadora, da liberdade como sonho possível, da opressão como superação social. Essa 

dimensão político-pedagógica nos fornece as condições para um “ser mais” enquanto seres 

humanos em busca de uma sociedade justa.  

A Educação Popular se faz presente na Educação Ambiental Dialógica, a qual 

trataremos no item a seguir, na formação de sua concepção e reflexão através de pensadores 

como Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão. Assim, a professora Maria Nobre Damasceno 

(2005) nos traz a seguinte contribuição: 
 
Cabe destacar que, em nossa sociedade, tanto a prática quanto a reflexão 
concernente à educação popular tem contribuído significativamente para elucidar as 
questões relativas à ligação entre educação e a democratização de sociedade, para a 
compreensão da cultura do povo, e apontando para a possibilidade de criação de 
relações sociais mais participativas e democráticas, quer dizer, mudanças na 
estrutura de poder. (DAMASCENO, 2005, p. 61). 
 

A concepção da Educação Popular vem somar a discussão da EAD, fortalecendo 

novas concepções e práticas de educação em contexto dialógico. Fortalecendo o movimento 

social de esquerda, no sentido de mudanças de atitudes e de um novo pensar baseado em 

valores sólidos para o fortalecimento e autonomia das comunidades.  

 

4.3 Educação Ambiental em contexto Dialógico 

 

Paulo Freire (2014 a, p. 108) assevera que “[...] não é no silêncio que os homens 

se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. O diálogo é fundamental pra romper 

barreiras, superar preconceitos, modificar a forma de ver o mundo e agir no mundo. Ele 

coloca o diálogo como exigência existencial, já que as pessoas ganham significação enquanto 

pessoas através do diálogo. Em seu livro A Sombra Desta Mangueira (2013, p. 129) inicia o 
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capítulo Dialogicidade: “[...] me sinto no dever de voltar à discussão da relação dialógica, de 

um lado, como prática fundamental, ao mesmo tempo, à natureza humana e à democracia, de 

outro, como uma exigência epistemológica”. E no livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis 

(2014 b, p. 89) nos leva a refletir sobre “[...] a chave para o diálogo crítico: ouvir e 

conversar”. A construção da democracia consiste no ouvir e conversar e consiste na 

esperança, na liberdade, “[...] do processo do saber e da palavra como ato de poder”, como diz 

Brandão (2012, p. 8).  

A Educação Ambiental Dialógica é transformadora. Não faz parte da educação 

ambiental convencional. Para chegarmos à ação transformadora, vários pensadores 

influenciaram a construção da EAD. Paulo Freire como o principal, com sua pedagogia 

libertadora. McLaren (1999, p. 41), em seu livro Utopias Provisória, faz essa linda citação: 
 
O que distingue Freire da maior parte dos educadores e educadoras de esquerda 
nesta era da razão cínica é sua ênfase sem remorso na importância e no poder do 
amor. O amor, reivindica ele, é a característica mais crucial do diálogo e a força que 
anima todas as pedagogias da libertação. 
 

A “era da razão cínica”... Construção perfeita para os dias atuais. As influências 

foram muitas na construção da EAD. Sobre a pedagogia crítica, cito Henry Giroux (1983), 

com sua pedagogia radical, na qual propõe uma visão radical da educação focalizando o 

conceito de resistência, em que a escola tem esse papel para a classe oprimida e coloca uma 

análise sobre o currículo oculto, e discorre sobre a influência da Escola da Frankfurt – com 

sua tradição marxista dialética – sobre a compreensão da natureza 14. A pedagogia crítica de 

Bourdieu e Passeron, com a teoria da violência simbólica. Michael Apple, com suas análises e 

escritos sobre poder, ideologia, currículo e educação, pois é considerado um dos principais 

representantes da corrente de pensamento culturalista na educação. No século XX, houve o 

surgimento de novas posições ideológicas e filosóficas na pedagogia. São modelos críticos 

alternativos, dos quais destaco Nietzsche, Dilthey, Bergson e Sorel, introduzindo novos temas 

inquietantes. Estes autores têm uma influência pedagógica neste novo século, com 

radicalismos, utopias numa perspectiva ligada ao espiritualismo inquieto. 

Impactante perceber a importância dos grandes pensadores e pensadoras dos 

séculos passados e do presente, nas concepções, elaborações e conceitos que definem os 

rumos da educação ocidental, que o Brasil faz parte, nos caminhos a serem trilhados pela 

grande massa de trabalhadores e trabalhadoras que não definem por onde suas vidas 

                                                           
14 Apresentação realizada pela autora em um seminário na disciplina de Teorias da Educação, durante o curso de 
Mestrado em Educação (2016). 
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caminharão. Onde o saber é direcionado por classes sociais com interesses próprios, que 

fogem aos interesses da imensa maioria de pessoas que habita e constrói esse mundo. 

A EAD foi proposta no âmbito da EA crítica. Loureiro (2005, p. 69) que defende 

essa abordagem crítica, destaca a influência de autores que estão associados à concepção de 

ecossocialistas: 
 
Cabe destacar a influência de autores que estão intimamente associados ao que vem 
sendo internacionalmente denominado de ecossocialismo ou que se proclamam 
ecossocialistas por afinidade com seus princípios, apesar de não terem uma teoria 
propriamente formulada sobre o tema, como é o caso do polêmico e inovador 
Boaventura de Sousa Santos. Aí se inserem os autores fundantes da Ecologia 
Política (René Dumont, Daniel Cohn-Bendit, Rudolph Bahro e André Gorz), passa 
pelo crítico Enrique Leff, até chegar a autores que se mantém estritamente na 
tradição dialética marxiana (Raymond Williams, Michel Löwy, Francisco Buey, 
James O’ Connor, Elmar Altvater), entre muitos outros [...] cabe citar um autor que 
partiu da tradição marxista e incorporou a crítica que outros teóricos e movimentos 
sociais a esta faziam, especialmente no tocante a problemática ecológica. Trata-se de 
Edgar Morin, cuja obra é imprescindível para a compreensão que tenho de educação 
ambiental, como aplicação e resultado do ‘Paradigma da Complexidade’. Morin 
soube articular com propriedade uma crítica a todo o dogmatismo reinante nos 
‘marxismos oficiais’, inclusive quanto aos seus procedimentos partidários e estatais 
anti-democráticos, violentos e, portanto, anti-humanísticos. Morin renovou o método 
dialético, contando com a contribuição da obra de Marx, mas associando-a a teoria 
de sistemas e à cibernética, num processo que se intensificou e objetivou nos anos 
de 1970. 
 

Isto nos leva até chegar à denominação Educação Ambiental (EA) e Educação 

Ambiental Dialógica, que se profunda na sua concepção, em seu conceito, fazendo uma 

diferenciação inserindo o dialógico ao ambiental em entre a educação formal e inserindo o 

ambiental em contexto de mudanças paradigmáticas e epistemológica, e que demonstra a falta 

de sustentabilidade da educação tradicional nos moldes do capital.  

Várias denominações foram criadas para a EA em transformação e que se 

diferenciam politicamente: Educação Ambiental Crítica; Ecopedagogia; Educação Ambiental 

transformadora; Educação Ambiental emancipatória; Alfabetização Ecológica. Essa 

efervescência de nomenclaturas surgiu em um contexto social, político, econômico e 

ambiental que exigia mudanças no Brasil e no mundo. Layrargues, em 2004, na apresentação 

do livro Identidades da Educação Ambiental, faz a seguinte citação: 
 
O Brasil é um país que tem efetuado um papel protagônico nesse debate, e abriga 
uma rica discussão sobre as especificidades da Educação na construção da 
sustentabilidade. Tem sido um país inclusive com grande fertilidade de ideias, por 
ter atribuído ou incorporado novos nomes para designar especificidades desse fazer 
educativo. (LAYRARGUES, 2004, p. 8). 
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Após treze anos desses escritos, o Brasil passa por um profundo ataque em sua 

democracia e na perda de direitos do povo.  

A EAD se mantém, nos dias de hoje, dentro de um movimento social de esquerda 

fragmentado e fragilizado pelas diferentes formas de agir e pensar a conjuntura da nefasta 

política atual, onde as forças de direita, conservadoras e reacionárias detém o poder político e 

econômico. E deixam atordoado o povo brasileiro, que não sabe que atitude tomar em 

consequência de um governo que se disse popular, mas que tomou medidas impopulares e se 

aliou a uma boa parte das pessoas que hoje direcionam politicamente o país e sofre as 

consequências das perseguições políticas e judiciárias. Não estamos aqui negando todos os 

avanços ocorridos desde 2004, quando Luís Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da 

república, mas não foram avanços com base na estrutura, no alicerce que fundamenta uma 

autonomia popular.  

Os rumos a seguir da EAD nos dias de hoje, somente o futuro irá dizer. Os rumos 

da assistência técnica no campo com todos os projetos de beneficiamento suspensos 

instaurando a insegurança nos assentamentos, só o futuro irá dizer. As comunidades rurais 

necessitam de acompanhamento para aprimorarem o seu saber aliado ao saber científico, que 

os técnicos podem ofertar, por isso, a EAD se faz primordial nesse crescimento coletivo e 

individual. Torna-se surpreendente uma análise racional que consiga chegar minimamente 

perto do real. Somente uma profunda esperança aliada com muita coragem e um grande amor 

pelo bem coletivo trará de volta o país para a retomada de sua frágil democracia. A esperança 

de que o gigante acorde. 

No próximo capítulo, será descrito o método utilizado nessa caminhada pelo 

sertão cearense, a explicação da metodologia abordada, o procedimento para a coleta de dados 

fornecidos pela comunidade, bem como o plano para as análises de dados diante das respostas 

obtidas. Aí vamos nós! 
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5 METODOLOGIA  
 
“Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade.” 
(Paulo Freire) 
 

A pesquisa teve como compromisso uma investigação que envolvesse formação e 

intervenção, baseadas na dialogicidade de Paulo Freire, na qual foi abordada a crise ambiental 

e o uso da natureza de forma sustentável com práticas de convivência com o bioma caatinga. 

Foi feito o uso das categorias da PER e a concepção das Representações Sociais (RS). 

A teoria das RS vem para contribuir na percepção na importância do saber do 

coletivo da comunidade, por vezes, afastado e distante do saber científico e inacessível à 

classe popular, ou por falta de autonomia ou por desconhecimento no seu quotidiano. Gerard 

Duveen, na introdução do livro de Moscovici (2015, p. 16) faz a seguinte colocação: 
 
O fenômeno das representações está, por isso, ligado aos processos sociais 
implicados com diferenças na sociedade. E é para dar uma explicação dessa ligação 
que Moscovici sugeriu que as representações sociais são a forma de criação coletiva, 
em condições de modernidade, uma formulação implicando que, sob outras 
condições de vida social, a forma de criação coletiva pode também ser diferente. 
 

A metodologia proposta utilizou a pesquisa qualitativa engajada e intervenção 

dialógica, que reúne técnicas como o círculo de cultura freireano, entrevistas e observações de 

campo. Fotografias foram registradas no decorrer das atividades de pesquisa, com o 

consentimento das pessoas envolvidas. Músicas e textos sobre meio ambiente foram 

utilizados como instrumentos educacionais para a sensibilização das discussões sobre as 

perguntas geradoras. 

A pesquisa qualitativa reúne elementos que, segundo Minayo (2000) coloca, os 

dados qualitativos são ricos em detalhes, sentimentos, percepções e lembranças. A realidade 

ultrapassa os fenômenos percebidos, trazem para a análise o subjetivo e o objetivo, os atores 

sociais e seus significados, valores, crenças e atitudes, assim como o sistema de valores do 

cientista.  

A coleta de informações sobre o assentamento São Gonçalo vem se dando ao 

longo dos anos, desde 2005, para ser mais exata. Através dos dois projetos de EJA 

financiados pelo PRONERA em que trabalhei (de 2004 a 2008 e de 2011 a 2015), seguidos 

pela Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do 
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Campo, iniciada em 2014 e concluída em 2015, e, posteriormente, pelo Mestrado em 

Educação.  

Ao longo do trabalho e em seguida, com os estudos da Especialização e do 

Mestrado, pude coletar várias informações e vivências com as 44 famílias e 11 agregados que 

pertencem à comunidade. Cabe ressaltar que a pesquisa em educação ambiental distingue-se 

das pesquisas na área ambiental de forma geral, porque têm um propósito transformador, de 

pessoas com visão crítica de mundo e posturas contra-hegemônicas da realidade atual em que 

vivemos no Brasil e necessárias para a transformação da realidade. 

No decorrer da pesquisa, procurei aproximar alguns fundamentos que tornassem 

mais claros à prática da EA inseridos em contexto político, econômico, social e ecológico do 

assentamento. Reigota (2010, p. 29) observa que “A educação ambiental tem contribuído para 

uma profunda discussão sobre a educação contemporânea em geral, já que as concepções 

vigentes não dão conta da complexidade do cotidiano em que vivemos nesse final de século”. 

Sua observação continua é pertinente, mesmo após a virada do século, e extremamente 

complexa, eu reafirmo. 

Durante os meses que se seguiram a pesquisa e através de vários contatos 

informais e formais com as famílias da comunidade, pude dialogar com pessoas de gênero e 

idades diferenciadas. Foi lido e assinado o documento para a autorização à menção de seus 

nomes na pesquisa e participação nas atividades. O mesmo procedimento foi utilizado na 

pesquisa individual.   

O projeto de pesquisa foi apresentado em assembleia, que acontece na primeira 

quinta-feira de cada mês, à noite, na sede da associação. O salão para a reunião estava com 

muitas pessoas e representantes da maior parte das famílias e famílias de agregados que 

compõem a comunidade de São Gonçalo. As crianças e adolescentes também se encontravam 

presentes. As pessoas fizeram perguntas sobre a pesquisa, as quais foram respondidas. 

Aprovaram o tema a ser pesquisado e colocaram a importância para o assentamento. 

Perguntaram o motivo de a pesquisa ser em São Gonçalo. A resposta foi simples: a 

amorosidade recíproca desenvolvida ao longo dos anos.  Em seguida, a atenção voltou-se para 

a escolha de quem trabalharia no círculo dialógico e por quanto tempo seria a atividade. Uma 

pessoa de fora da comunidade, mesmo que parceira é sempre um acontecimento distinto.  

Após a lista de nomes, foi definida na própria assembleia a data de início das 

atividades. A construção coletiva, no círculo dialógico freireano, se deu em dois dias 

consecutivos, por escolha das pessoas relacionando a questão do tempo disponível que o 
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grupo tinha. Nas entrevistas individuais não houve a indicação dos nomes para a visitação. 

Durante os vários dias passados no assentamento antes de a assembleia acontecer, a pesquisa 

de campo com anotações, as conversas com várias pessoas de diversificados grupos foram 

percebidas, detalhes observados, sentimentos, o objetivo aliado às percepções sobre a vida 

coletiva e o olhar individual das famílias. 

Na pesquisa individual, foram utilizadas as entrevistas semiestruturadas, nas quais 

as respostas foram livres e pelo tempo necessário por cada um das entrevistadas e dos 

entrevistados. Na escolha das pessoas, a procura foi por antigas lideranças que não atuavam 

mais com sua participação no coletivo e por mulheres, jovens ou não, e rapazes, tímidos ou 

não em sua participação no coletivo. Essa procura por entrevistar mulheres de idades 

diferenciadas e jovens se deu pela informação da forte presença desse público nas 

assembleias, motivo de imensa satisfação por parte da comunidade. A procura também se deu 

por pessoas de “grupos” diferentes, com olhares nada homogêneos sobre o trabalho da 

associação e por diretores da atual associação e pessoas ligadas à atual diretoria. A quantidade 

de pessoas envolvidas nesses dois momentos da pesquisa foi, ao todo, de vinte e um 

representantes das 44 famílias e 11 famílias de agregados (filhos e filhas de assentados e 

assentadas), e teve como objetivo escutar o maior número de vozes possível da comunidade.  

A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu em dois momentos já citados 

acima, os quais esclarecemos a seguir. 

O círculo dialógico freireano, no qual as pessoas tiveram o poder da palavra e o 

grupo se construiu enquanto grupo pensando coletivamente com o olhar diferenciado e 

respeitoso de cada um. A participação do grupo foi gratificante, firme, os encontros 

aconteceram à noite, depois do trabalho, por dois dias consecutivos, por escolha das pessoas. 

O sentimento do pequeno coletivo era a tentativa de resolução dos problemas ou um caminho 

para ser seguido, trilhado, buscado. Houve pouca participação dos homens mais velhos, 

somente um, que compareceu no primeiro dia e não assinou a lista. O grupo se constituiu de 

mulheres de todas as faixas etárias e de rapazes. Meu papel se deu enquanto facilitadora do 

processo de diálogo, procurando interferir o menos possível nas discussões e conclusões. 

Quando o grupo não encontrava um caminho, meu papel era de lançar outras perguntas 

geradoras, com as quais o grupo refletisse e tirasse suas próprias conclusões.  
 
E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso ‘bancário’ 
meramente transferidor do objeto ou do conteúdo. É exatamente nesse sentido que 
ensinar não se esgota no ‘tratamento’ do objeto ou do conteúdo, superficialmente 
feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é 
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possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de 
educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 
persistentes. Faz parte da condição de que aprender criticamente é possível à 
preposição por partes dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo 
experiência da produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os 
educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de 
verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 
sujeito do processo. (FREIRE, 1996, p. 28-29). 
 

Onze pessoas participaram do Círculo de Cultura Freireano, seus nomes 

verdadeiros foram autorizados na dissertação durante as citações. As perguntas foram às 

mesmas, tanto no círculo dialógico como nas entrevistas semiestruturadas de forma 

individual. 
 
Quadro 1 – Identificação das pessoas no Círculo de Cultura Freireano. 
Nome  Idade Atividade na Comunidade 
1. Maria Estela Laurentino de Sousa 56 anos Agricultora 
2.  Walace Saboia Gomes 17 anos Estudante da Escola Família Agrícola Dom 

Fragoso. 
3. Sandra Maria Saboia Gomes 45 anos Diretora da gestão passada e atual da 

associação. 
4. Zeneide Leite da Silva Saboia 34 anos Agricultora. 
5. Samilly Maria Saboia 25 anos Agricultora. 
6.  Hellen Maria de Sousa Ximenes 15 anos Estudante. 
7. Francisca Rosa da Silva 68 anos Agricultora. 
8. Maria Gorete Nascimento de Sousa 57 anos Agricultora. 
9. Simone Saboia Ximenes 43 anos Agricultora. 
10. Luzia Saboia Ximenes 35 anos Agricultora. 
11. Vitória Bertoldo Ximenes 13 anos Estudante. 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

A seguir, trarei a descrição dos dois círculos dialógicos. 

No primeiro dia, 08 de maio de 2017, o grupo contou com a presença de onze 

pessoas e três outras que estavam observando. Marcamos o início para as 18h30min, na sede 

da associação, mas iniciamos às 19h. Algumas pessoas trabalham fora do assentamento e 

decidimos aguardá-las. No meu notebook, a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira se fazia ouvir. Algumas pessoas trouxeram reflexões sobre a letra da 

música, lembrando tempos passados e contextualizando sobre a longa estiagem passada 

nesses últimos anos.  

Iniciamos com a minha abordagem sobre a pesquisa e combinamos como seriam 

esses dois dias trabalhando, as seis perguntas geradoras, previamente elaboradas, e discutidas 

em grupo. O material utilizado foi: papel madeira, fita gomada e pinceis atômicos de cores 

diversas. 
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As perguntas foram: 1ª – O que você compreende por meio ambiente? 2ª – O que 

é para você Educação Ambiental? 3ª – Qual a importância de se trabalhar a educação 

ambiental no assentamento? Terminamos a noite com a música Matança, composição de 

Carlos Augusto Jatobá, com a interpretação de Xangai. A música aborda as diversas espécies 

da flora em extinção. Não houve uma conversa acerca da música, a melodia serviu para nos 

acompanhar na volta para casa. Terminamos às 21h30min.  

No segundo dia, 09 de maio de 2017, novamente iniciamos às 19h. Não estavam 

todos os presentes, mas decidimos começar sem a presença de dois participantes, que 

chegaram depois. Citei os Dez Mandamentos de Padre Cícero para o Agricultor. Fiz uma 

retrospectiva do dia anterior, pedi que visualizassem o que foi produzido pelo grupo e li em 

voz alta as perguntas e respostas. As perguntas deste dia foram: 4ª – Em que momento a 

Educação Ambiental é trabalhada no assentamento? 5ª – Que mudanças ou não você percebe 

no assentamento em relação à convivência do ser humano com o meio ambiente? 6ª – O que 

poderia ser melhor na convivência do ser humano com o meio ambiente?. 

Após a discussão no grupo, falei sobre a lenda da caatinga, mas, devido ao 

avançado da hora, não li a história, pois as pessoas se encontravam visivelmente cansadas. 

Terminamos com uma dinâmica na qual cada participante falaria uma palavra sobre os 

momentos vividos, que foram: participação; união (repedida duas vezes); compreensão; 

aprendizado; alegria; motivação; conhecimento; paciência; tolerância; confiança; desafio; e 

amor. No final, de mãos dadas, a palavra paz foi dita por todos com as mãos unidas para o 

alto. Finalizamos às 22h10 min, entre risadas, conversas e um sentimento de bem estar.  

O convite para a minha volta ao assentamento foi feito pelas pessoas e a 

confirmação de meu compromisso em apresentar a dissertação quando estivesse concluída foi 

firmada, além de levar impressa em capa dura para a associação disponibilizar como fonte de 

pesquisa e de leitura por quem se interessar.  

Paralelo ao círculo dialógico houve as entrevistas semiestruturadas, onde a 

visitação foi na morada das pessoas em horários diversificados. As entrevistas não tiveram 

limite de horário para terminar, foi de acordo com o que cada entrevistada ou entrevistado 

tinha a dizer. Por muitas vezes, esses momentos foram regados com convites para o café da 

manhã, uma caminhada na área de cultivo, uma passada nos quintais produtivos, almoço ou 

merenda e janta, dependendo da hora. O café ou chá de capim santo estavam sempre presentes 

nesses momentos de visitação. O acolhimento generoso e amável das pessoas do campo com 
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seus valores amistosos e curiosos em saber mais sobre a pesquisa e as opiniões sobre o mundo 

e o assentamento.  

Na participação na entrevista semiestruturada de forma individual contribuíram 

dez pessoas que autorizaram a publicação de seus nomes verdadeiros na pesquisa.  
 
Quadro 2 – Identificação das pessoas nas entrevistas. 
Nome Idade Atividade na Comunidade 
1. Maria Eunice de Lira 51 anos Agricultora, Membro da Pastoral da Terra e ex 

- diretora da associação. 
2. João Batista Mota 67 anos Agricultor e Ex – diretor da associação. 
3. Maria Rosa Hermínio Mota 57 anos Agricultora. 
4. Francisco Ariston Mota 54 anos Agricultor e Ex – diretor da associação. 
5. Jhona Alves Ribeiro 27 anos Agricultora. 
6. Terezinha Ximenes Leite (Tetê) 55 anos Agricultora e Dona de comércio no 

assentamento. 
7. Valdênia Resende Gomes 40 anos Agricultora e Ex – professora do PRONERA 

nos dois projetos de EJA. 
8. Antônio Silveira de Sousa 50 anos Agricultor e Ex – diretor da associação. 
9. Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso 54 anos Agricultora. 
10. José Arquires Saboia Soares 39 anos Agricultor, Atual secretário de finanças e ex- 

presidente da gestão passada da associação e 
motorista do ônibus escolar. 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Cheguei ao assentamento São Gonçalo para essa fase final da pesquisa em 01 de 

maio de 2017, feriado, e algumas famílias estavam ausentes. Dei início às visitas formais em 

03 de maio, finalizando em 10 de maio. Meu retorno à capital com o material colhido se deu 

em 11 de maio. E, assim, sigo refletindo... “Vivendo se aprende; mas o que se aprende, mais, 

é só a fazer outras maiores perguntas” (ROSA, 2001, p 429). 

Em relação às informações coletadas, a PER foi utilizada para a análise do 

conteúdo, com o propósito de compreensão sobre os dados fornecidos pela comunidade e em 

busca de respostas aos objetivos a que essa dissertação se propôs.  
 
Bardin (1977), considerando uma referência, oferece a ‘análise de conteúdo’ como 
instrumento bastante usual na interpretação resultante da aplicação da Teoria das 
Representações Sociais. 
[...] Ele oferece uma estrutura e permite que usemos essa técnica dentro de um 
recorte específico, já que o propósito foi colaborar na identificação das 
representações sociais para que traduzíssemos o saber popular e assim possibilitasse 
a posterior intervenção em educação ambiental dialógica. (FIGUEIREDO, 2007, p 
172).  
 

Durante o tempo dedicado à pesquisa, existiu a procura por aliar a dialogicidade 

de Paulo Freire em educação ambiental, relacionando com as categorias metafóricas da PER e 

das RS em uma busca pela ação-reflexão-ação com base transformadora nas atitudes e no 

viver da comunidade. Não perdendo de vista os princípios e valores dos dois documentos: 
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Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, elaborados mundialmente para a contribuição da ação 

transformadora nas comunidades, nas escolas, nos países, no planeta. 

As seis perguntas geradoras elaboradas e trabalhadas com as pessoas, nos dois 

momentos já descritos, e o diário de campo, com observações e transcrições das falas formais 

e não formais durantes a minha estadia no assentamento, assim como as pesquisas feitas nas 

disciplinas da Especialização em Agroecologia, Desenvolvimento Rural Sustentável e 

Educação do Campo, bem como os temas geradores trabalhados nos dois projetos de EJA em 

que fui da coordenação, permitiram fazer levantamentos sobre a realidade vivenciada no 

assentamento em torno das Representações Sociais sobre a Educação Ambiental e a 

concepção da comunidade sobre o meio ambiente.  

As perguntas geradoras propiciaram a reflexão sobre os problemas coletivos e 

individuais do assentamento, uma discussão sobre as situações exógenas, sejam locais, 

territoriais ou nacionais. Durante o diálogo constituído, uma busca em encontrar caminhos 

que levem a comunidade a resolver seus próprios embates e que possam transpor as barreiras 

encontradas para seu fortalecimento. Uma ecopráxis se faz necessária na elucidação dos 

entraves que permeiam a comunidade.  

Chegando ao final dessa caminhada... No próximo capítulo estão os resultados das 

entrevistas e do círculo dialógico, as RS da Educação Ambiental no assentamento, a busca 

pelas construções coletivas identificadas pela subjetividade e objetividade, as atitudes em 

relação à Educação Ambiental e de que forma essas identificações atuam no cotidiano do 

assentamento. Uma aproximação sobre a consciência ambiental e de que maneira esta se 

conecta com a mudança de atitude na comunidade das pessoas que participaram da pesquisa.  

Em busca por resultados, vamos nós... 
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6 CAMINHANDO POR TRILHAS EM BUSCA DE RESULTADOS... 

 

A teoria das Representações Sociais, propostas pelo psicólogo francês Serge 

Moscovici, é baseada primeiramente nas representações coletivas apresentadas por Durkheim, 

onde há uma clara distinção entre representações individuais e representações coletivas 

desenvolvidas pelo autor. Em princípio, aqui se torna possível separar o estudo da 

representação social individual para o campo da Psicologia e o estudo da representação 

coletiva para a Sociologia. Baseia-se na explicação de que os fenômenos sociais trariam 

diferentes das leis que elucidavam os fenômenos individuais. Dessa forma, Moscovici buscou 

na Sociologia uma harmonia para a perspectiva individualista da Psicologia Social.  

A La Psychanalyse, son Image, son Public ou A Representação Social da 

Psicanálise, obra principal de Moscovici, surgiu na França em 1961, mas foi em 1980 que a 

teoria desenvolvida pelo autor tomou fôlego e força na academia. O livro aborda o processo 

de construção do conhecimento e inter-relação entre sujeito e objeto. Propõe outra perspectiva 

na relação entre coletivo e individual na construção das representações sociais em relação ao 

senso comum. Moscovici (2015, p. 95) assim coloca: 
 
O senso comum está continuamente sendo criado e re-criado em nossas sociedades, 
especialmente onde o conhecimento científico e tecnológico está popularizado. Seu 
conteúdo, as imagens simbólicas derivadas da ciência em que ele está baseado e que, 
enraizadas no olho da mente, conformam a linguagem e o comportamento usual, 
estão constantemente sendo retocadas. No processo, a estocagem de representações 
sociais, sem a qual a sociedade não pode se comunicar ou se relacionar e definir a 
realidade, é realimentada. Ainda mais: essas representações adquirem uma 
autoridade ainda maior, na medida em que recebemos mais e mais material através 
de sua mediação – analogias, descrições implícitas e explicações dos fenômenos, 
personalidades, economia, etc., juntamente com as categorias necessárias para 
compreender o comportamento de uma criança, por exemplo, ou de um amigo. 
Aquilo que, em longo prazo, adquire a validade de algo que nossos sentidos ou 
nossa compreensão percebem diretamente, passa a ser sempre um produto 
secundário e transformado de pesquisa cientifica. Em outras palavras, o senso 
comum não circula de baixo para cima, mas de cima para baixo; ele não é mais o 
ponto de partida, mas o ponto de chegada. A continuidade, que os filósofos 
estipulam entre senso comum e ciência, ainda existe, mas não é o que costumava 
ser. 
 

As Representações Sociais estão relacionadas, apesar de estarem presentes, às 

pessoas que não fazem parte da comunidade científica. Uma Representação Social é uma 

construção coletiva. A minha pesquisa em Educação Ambiental no assentamento São Gonçalo 

diz respeito aos diversos olhares que a comunidade tem sobre a EA, a EAD e as categorias da 

PER, percebidas na RS. O tema abordado inclui as atividades de rotina das pessoas, sejam 

sociais ou profissionais, e também seus diversos olhares, muitas vezes invisíveis sem o uso da 
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palavra ou com o uso contido das mesmas, mas perceptíveis nas ações, onde estão embutidos 

seus preconceitos e ideologias. 
 
O contraste entre os dois universos possui um impacto psicológico. Os limites entre 
eles dividem a realidade coletiva, e, de fato, a realidade física, em duas. É facilmente 
contestável que as ciências são os meios pelos quais nós compreendemos o universo 
reificado, enquanto as representações sociais tratam com o universo consensual. A 
finalidade do primeiro é estabelecer um mapa de forças, dos objetos e 
acontecimentos que são independentes de nossos desejos e fora de nossa consciência 
e aos quais nós devemos reagir de modo imparcial e submisso. Pelo fato de ocultar 
valores e vantagens, eles procuram encorajar precisão intelectual e evidência 
empírica. As representações, por outro lado, restauram a consciência coletiva e lhe 
dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornam 
acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos. 
(MOSCOVICI, 2015, p. 52). 
 

As Representações Sociais de meio ambiente no assentamento São Gonçalo, no 

município de Crateús, nos levam à realidade do sertão cearense em uma região considerada 

seca e com clima semiárido com variações pluviométricas levando a longo período de 

estiagem pertencente ao bioma caatinga. Como o próprio nome do município já diz: “lugar 

muito seco”.  

À primeira vista, o clima tem destaque por essa característica, que levava ao 

“combate à seca”, em décadas passadas, pelas administrações públicas. Já hoje, o discurso e 

projetos para o sertão levam o slogan para a “convivência com o semiárido”. O que podemos 

observar é que há uma mudança de olhar e no comportamento em relação ao clima semiárido 

e ao bioma caatinga por parte do poder público, das organizações não governamentais que 

atuam nas regiões e da população. 

O semiárido atinge 8% do território nacional, uma parcela importante de pessoas 

que habitam seus lugares, mesmo com as adversidades locais. Com um olhar mais abrangente, 

percebemos que o clima não resume as regiões, contudo, estas são compostas de pessoas, 

história, geografia com recortes específicos, vegetação com grande quantidade endêmica, com 

diferentes tipos de solo e uma fauna não totalmente catalogada e rica em sua diversidade, com 

músicas, culinária variegada, festas populares, política e religião.  

Durante a pesquisa, e levando em consideração todo esse recorte regional e esses 

vários aspectos – ambiental, social, políticos e econômicos –, reportamo-nos a Crateús com o 

assentamento São Gonçalo, observando a forma como as famílias foram chegando e formando 

a comunidade do assentamento e como se deu todo o processo de organização coletiva e 

individual que propiciou o surgimento da associação da comunidade, com seus princípios e 
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responsabilidades próprias do lugar, então em construção, e, em seguida as suas relações 

endógenas e exógenas, nos deparamos com particularidades específicas da comunidade.  
 
Moscovici (1978) nos chega através do afeto e com ele iniciamos o processo de 
resgate do saber popular, diante do saber percebido no senso comum. Começamos a 
entender porque representações diferem, porque diálogos não se estabelecem entre 
seres que, se presume, falam a mesma língua. Observamos que a representação dada 
a algo nem sempre está molhada de afeto, que está eivada das contradições da 
história social... E nem sempre o sentido é percebido imediatamente, sem o 
movimento da re-flexão. (FIGUEIREDO, 2007, p. 225). 
 

Vejamos, então... 

Em busca de uma análise mais apropriada para o tema Meio Ambiente, procurei a 

classificação de Reigota (2010; 2011; 2014) sobre Representação Social de meio ambiente 

que auxiliasse no entendimento das respostas dadas pelas pessoas que participaram da 

pesquisa no assentamento São Gonçalo. O autor coloca a importância de identificar as RS 

sobre meio ambiente em processos de educação para que possamos desenvolver ações e quais 

os resultados que possamos alcançar através dessas mesmas ações. As representações sociais 

sobre meio ambiente foram classificadas em três categorias: globalizante, antropocêntrica e 

naturalista. A categoria globalizante destaca as relações mútuas entre a natureza e a sociedade. 

Na categoria antropocêntrica os bens naturais são vistos através da utilidade pelo ser humano, 

para a sua sobrevivência. Em relação à categoria naturalista, é evidenciada a preservação dos 

bens naturais, o ser humano passa a ser um observador, mas é excluído das relações com a 

natureza.  

Observando que a classificação em Representação Social de Marcos Reigota foi 

elaborada para as RS em meio ambiente, trago essa classificação para a educação ambiental.  

As RS no assentamento vão se revelando a partir das opiniões sobre as seis 

perguntas geradoras dos diversos atores/autores da comunidade, seja no círculo cultural 

freireano, seja nas entrevistas. A partir do contexto onde está inserida, da realidade nordestina, 

do saber popular e da cultura intrínseca à história regional. Da percepção da formação da 

comunidade enquanto grupo e de sua trajetória conjunta desde o nascimento do assentamento 

em 1996. Das lutas travadas pelo coletivo em busca de projetos que trouxessem benefícios a 

todos. Das alianças feitas com entidades de classe, como o Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais do município. Das visões se formando através do trabalho coletivo e de 

experiências individuais. Das disputas na forma administrativa da associação e a formação de 

grupos que divergem entre si.  



89 
 

 

Lembrando que a história nordestina no rural vem marcada pela miséria, 

exploração e abandono do poder público a projetos de beneficiamento e políticas públicas 

voltadas para a maioria de nosso povo, da expulsão da pluralidade dos agricultores e 

agricultoras de suas terras, na formação do latifúndio e nas lideranças de coronéis. Através 

das quais tivemos o nascimento da luta pela terra e a criação de entidades que conquistassem 

os direitos das trabalhadoras e trabalhadores do campo.  

A forma de pensar e sentir faz parte de um ajuntamento coletivo da sociedade em 

que estamos inseridos. Com particularidades individuais, mas com produção coletiva. Somos 

reflexo da sociedade em que vivemos.  
 
As sociedades precisam entender suas estruturas fundamentais e o jogo de interesses 
presentes nesses campos de poder decisórios das sociedades, que desejamos sejam 
comunitárias, enquanto instâncias coletivas de enfrentamentos importantes. O 
popular, melhor dizendo, o segmento popular dessas sociedades comunidades 
precisam ter a compreensão de que possuem um direito inalienável de serem 
humanos e assim considerados em todos os contextos de deliberação. Uma educação 
que se proponha adequada, dentro desse quadro de desigualdades e injustiças, 
precisa estar consciente de sua intencionalidade. Precisa localizar as vozes que são 
silenciadas e buscar seus ensaios de dizer. (FIGUEIREDO, 2007, p. 226). 
 

Durante a visualização desses recortes sociais, das urdiduras que permeiam as 

sociedades e sua estrutura, sua organização, seu lugar comum, assim, será perceptível a 

importância das palavras e das ações no contexto das RS.  

Partamos, então, para a análise do que o grupo de onze pessoas da comunidade, 

participantes do círculo de cultura freireano, elaborou de forma coletiva.  

Em relação à primeira pergunta no círculo de cultura freireano: O que você 

compreende por meio ambiente? O grupo elaborou as seguintes respostas: o meio em que 

vivemos; planta; açude; animais; poço profundo; ciladeira; forrageira; cacimbão amazonas; 

casas; campo; roçado; internet; Reserva Legal; casa do mel; apiários; curral; pessoas; 

participação; associação; INCRA; COPASAT; tinha médico e enfermeira; creche e escola 

(que acabou); transporte escolar; mercantil; frutaria; horta; galpão para avicultura; pocilga; 

criação de bovino no coletivo e criação de bovino, caprino e ovino no individual; IFCE; 

SEBRAE; STTR Crateús; universidade; cultura com quadrilha, gincana, bingo, peça teatral, 

drama, aniversários, datas comemorativas, esporte e jogos com futebol e baralho. 

As respostas foram construídas de forma coletiva, com liberdade de expressão 

para cada participante. Observa-se primeiramente um nível de pertencimento das pessoas ao 

lugar de moradia. E, em seguida, ao seu entorno, tanto sobre flora e fauna, quanto aos 

benefícios criados pelas mãos humanas, como infraestrutura e seus aspectos culturais, 
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políticos e parcerias com órgãos públicos ou entidades não governamentais. Caracterizando-

se, assim, numa visão apontada por Reigota (2010), quando parte do princípio de que a 

Educação Ambiental não transmite só o conhecimento sobre ecologia, mas a participação das 

pessoas como cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão ambiental, social, 

econômicas e políticas. Nessa primeira pergunta geradora, o grupo apresentou uma visão 

antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido pelos bens naturais que fornecem a 

sobrevivência para a humanidade.  

Na segunda pergunta: O que é para você educação ambiental? Vieram do 

grupo as seguintes respostas: ensinar a cuidar da natureza; ensinar a cuidar da pessoa; 

organização de tudo; pensar de cuidar: natureza e pessoas. 

As respostas foram curtas, com momentos de silêncio coletivo, de reflexão, mas 

firmes na resposta do verbo ensinar em relação às pessoas e à natureza. O que é um indicativo 

de que a visão é antropocêntrica. A natureza precisa ser entendida e cuidar para continuar 

oferecendo às pessoas seu meio de sobreviver na comunidade, no planeta. 

Na terceira pergunta: Qual a importância de se trabalhar a Educação 

Ambiental no assentamento? O grupo formulou as seguintes respostas: ensinar os filhos a 

ter respeito, a obedecer, cuidar dos mais velhos, dos animais, respeito aos nossos costumes; 

não desmatar, cuidar dos açudes...; tem três campos de futebol no açude da sede.  

O verbo ensinar continuou presente e com a preocupação voltada para os mais 

jovens do assentamento, o que, no decorrer da pesquisa, se configurou como um problema a 

ser resolvido pelas famílias que não sentem satisfação com a postura da juventude em relação 

à visão de cuidado na comunidade, seja pelo coletivo, seja pelo individual em termos da 

produção trabalhada pelos mais velhos. Além da crítica explícita aos pais que não têm a 

sensibilidade necessária em perceber os valores nada comunitários em relação à sua 

juventude. Há também a crítica à postura da associação de não abordar e não trabalhar em sua 

prática ações que mudem esse comportamento, não só da juventude, mas da comunidade de 

forma geral. A visão continuou antropocêntrica, pois associa a harmonia entre seres humanos 

e natureza para uso comum da comunidade.  

Na quarta pergunta: Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? O grupo elaborou as seguintes respostas: nenhum (risos); momento do 

coletivo na prática; associação coloca as questões, mas sócios, alguns, não cumprem. 

 A resposta pela maioria foi de negação, a integrante da associação se colocou, foi 

ouvida, mas o silêncio da maioria deixou clara a falta de trabalho sobre a educação ambiental 
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no assentamento, seja com jovens ou com os mais velhos. O que caracteriza a importância de 

se trabalhar coletivamente sobre esse tema, que ajuda, inclusive, no fortalecimento da 

comunidade e da associação de São Gonçalo. Permaneceu ainda, aqui, uma visão 

antropocêntrica de EA. 

Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em 

relação à convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? As 

respostas elaboradas pelo grupo foram: tinha mais união no começo, hoje é cada qual no seu; 

hoje as brigas entre as pessoas, as festas eram conjuntas, hoje não; não tinha casa pra todo 

mundo, não tinha banheiro, família que morava no estábulo; era um “sofrido” bom por causa 

da união; tinha mais cabaça, ata e bananeira, coité; tinha mais árvore; tinha um lixão, mas foi 

retirado, só trazia doenças; as casas na maioria têm quintal produtivo; as pessoas melhoraram 

de vida por causa das políticas públicas do Governo Lula; médico no assentamento 

antigamente. 

As respostas e polêmicas vieram em consequência da separação entre as famílias, 

da desunião pela falta de diálogo, onde conversar seria sinônimo de discordar e “bater boca”, 

sem chegar a lugar algum. E, por conta dessa desunião, em consequência da falta de trabalho 

no coletivo, o abismo do silêncio foi tomando corpo entre as pessoas e isso afetou a produção 

coletiva e o cuidado com a terra e a flora e fauna doméstica ou silvestre. Esse lamento 

coletivo continuou com a visão antropocêntrica, na qual o bem estar social da comunidade 

prevalece, sem a citação a proteção à natureza de forma mais contundente.  

Na sexta pergunta: O que poderia se melhor na convivência do ser humano 

com o meio ambiente? Foram estas as respostas elaboradas pelo grupo: mais união, mais 

trabalho coletivo; consertar a caixa d`água; cuidar dos açudes: mata ciliar preservada; mais 

árvores na parede; árvores nativas plantadas; manejo dos bovinos, caprinos e ovinos; 

educação ambiental para a juventude; plantar mais palma, sorgo; fazer composteira. 

A resposta é uma conclusão do lamento dos problemas visualizada na quinta 

pergunta. “Mais união e mais trabalho coletivo”. Consertar o que está quebrado, manejo dos 

animais, plantar, construir e preservar, onde nitidamente o espaço coletivo foi distanciado da 

realidade das famílias unidas em outrora. A visão se manteve a mesma, antropocêntrica, 

apesar de, nessa resposta, aparecer à menção à preservação da mata ciliar dos mananciais.  

Preservar nos dá o entendimento de visão naturalista, mas no contexto da criação do grupo, a 

percepção de “preservar” vem no sentido de dar continuidade a uma prática que protege a 
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permanência da água do açude para o bem comum da comunidade e não no sentido de ser 

intocável.  

Durante a construção coletiva do grupo, participando das discussões e facilitando 

o diálogo entre as pessoas que formavam o círculo de cultura, em diversos momentos houve 

impasses gerados pelo movimento particular do grupo. Observando que, para tratar com RS 

em sua construção, é necessário compreender que não se dispõe do mesmo rigor dos conceitos 

científicos e que, em determinados momentos, encontraremos contradições em um único 

conjunto de respostas ou tentativa de elaboração das respostas. O grupo foi constituído de 

pessoas de idades variadas, entre 13 anos a 68 anos. As pessoas mais velhas, mesmo estando 

em seu perfeito estado laboral, esperavam das pessoas mais novas e em idade escolar, uma 

definição “mais bonita” e aí vai ao sentido de ser mais científica, das respostas a serem dadas 

no grupo.   

Podemos olhar com atenção e perceber que não há uma compreensão no grupo 

sobre meio ambiente em que haja uma integração, uma relação entre as configurações sociais, 

biológicas, culturais, filosóficas e políticas nos seis conjuntos de respostas citados acima. Os 

conhecimentos pessoais e profissionais do grupo teriam relações com isso? O fato é que as RS 

expressas não foram suficientes para perceber essas multirelações.  

Outra questão para se levar para reflexão é que as RS em Educação Ambiental no 

assentamento São Gonçalo e a compreensão sobre o meio ambiente não são um fim em si 

mesmo, mas em constante construção e continuada elaboração. Destaque que não houve um 

processo anterior que potencializasse uma formação sobre esse assunto. 

Passemos agora para as respostas nas entrevistas semiestruturadas, que foi outro 

momento importante da pesquisa. 

Durante a entrevista, regada a um delicioso café da manhã e uma visita à área de 

cultivo, onde andamos em torno de sete quilômetros, entre ida e volta, além da visita da 

plantação por trás da casa, da qual podemos chamar de quintal produtivo, a agricultora Maria 

Eunice de Lira, 51 anos, ex-diretora da associação em gestões passada e pertencente à 

Comissão Pastoral da Terra 15 ligada à Igreja Católica, respondeu às perguntas da pesquisa. 

Numa conversa inicial, expliquei a minha pesquisa e o porquê de ela ser realizada no 

                                                           
15 A Comissão Pastoral da Terra (CPT) nasceu em junho de 1975, durante o encontro de Bispos e prelados da 
Amazônia convocados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizados em Goiânia (GO). 
Em plena ditadura militar, como resposta a grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, 
sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e 
expulsos das terras que ocupavam.  
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assentamento São Gonçalo. Depois da explicação e muitas perguntas respondidas, iniciamos 

com as perguntas previamente elaboradas.  

Em relação às respostas de Maria Eunice à primeira pergunta O que você 

compreende por meio ambiente? Temos: 
 
Espaço onde aconteceu toda a nossa sobrevivência, é nosso espaço comum, segundo 
o Papa. Envolve todo o meio ambiente. Desmatamento, agronegócio, a politicagem, 
as leis ambientais que não é respeitada, o sistema capitalista com sua lógica 
acabando com tudo. Mexer na natureza sem agredir. (Informação verbal de Maria 
Eunice de Lira). 
 

Através desta primeira resposta, podemos perceber que a visão dela é 

globalizante, onde o ser humano convive com a natureza de forma respeitosa e engloba 

aspectos múltiplos de relações.  

Na segunda pergunta: O que é para você educação ambiental? Ela respondeu: 
 
Eu vejo assim, vou tentar resumir. É esse, você começar a orientar dentro de sua 
própria casa de não degradar a natureza, o problema do lixo e etc. Grade curricular, 
se priorizar mais todo esse processo de vivência e cuidado. Quem comanda o 
processo maior de educação? É o capital. Ele não tem interesse. Estamos 
preocupados com o que essa nova geração vai ficar. (Informação verbal de Maria 
Eunice de Lira). 
 

A visão permanece globalizante, a resposta traz a compreensão do ser social que 

vive em comunidade. 

Na terceira pergunta Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Vemos: 
 
Porque nós, essa terra, a gente pegou essa terra totalmente degradada. Já pegamos a 
terra pra criar gado. Gastamos um tempo pra recuperar a terra. Outra questão, a 
gente não tá educado pra não colocar fogo, agrotóxico. Fazemos o mesmo do 
grande. De usar o que eles usam, só que pouco. Reserva Legal tem respeito, mas o 
resto pode ser degradado, usado. Precisa de educação. (Informação verbal de Maria 
Eunice de Lira). 
 

A visão permanece globalizante. Aqui, ela afirma que veem a defesa da natureza 

como um bem finito e levanta a questão da harmonia da comunidade com o meio ambiente 

em que habita. 

Na quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Maria Eunice diz: 
 
É discutida nas reuniões, a gente fala. Houve seminários. O problema é a questão 
cultural, segue a mesma lógica da queimada. Faz quatro anos que houve as 
discussões. Discutimos na assembleia, mas não é curso ou seminário. Só nas 
assembleias dos assentados e nas reuniões. Se tivesse a escola funcionando dentro 
da comunidade ajuda, né? Eu mesma fui várias vezes falar, mas depois que fechou 
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dificultou. Tá com 5 anos que deixou de funcionar é um problema. A escola não 
conhece a comunidade e a comunidade não conhece a escola. PAA é 30% da 
produção da agricultura familiar para a prefeitura. O adolescente sabe que a 
produção é comprada e vê renda. Bota alimento na mesa. O jovem sente o 
pertencimento da produção da terra. O menino sabe de onde vem, ‘vem do meu 
assentamento’ e tem orgulho da produção. Agricultor não é um pobre coitado. 
(Informação verbal de Maria Eunice de Lira). 
 

A visão é antropocêntrica, o meio ambiente é reconhecido pelos seus bens 

naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência humana. Porém, há de se considerar a 

existência de um viés globalizante, já que é colocada a escola como um instrumento de 

mudança na questão cultural que permeia as práticas antropocêntricas na conduta da 

sociedade e no entendimento ou falta de entendimento sobre as particularidades do campo.  

Para a quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Temos a resposta: 
 
O modelo de educação que existe no município não serve para a realidade do campo 
O que os jovens aprendem na escola é distante da realidade do assentamento. Os 
pais também não acompanham seus filhos. Mudar a escola é importante. Práticas 
antigas de minoria: fogo e desmatamento. Teve uma reduzida de 40% mais ou 
menos. Adubo na terra, não tem prática de cobertura vegetal, não tem manejo 
pastoril. Com a seca, diminuiu as leguminosas para alimentos dos ruminantes. Tem 
quintais produtivos em todas as casas.  Quando chegou a falta de água, a coisa 
piorou. Falta proteção pras matas ciliares, agricultura na beira do açude. Não tem o 
quebra-vento, área de pousio sem cuidado e recuperação do solo. Não tem trabalho 
com a juventude. (Informação verbal de Maria Eunice de Lira). 
 

A visão é globalizante. Aqui são citadas várias práticas alternativas de respeito e 

convivência harmoniosa com o meio ambiente e que não são adotadas pelo conjunto da 

comunidade. E, nessas práticas alternativas, há o entendimento sobre os aspectos culturais, 

políticos, sociais, econômicos e filosóficos.  

Na sexta pergunta: O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Temos o seguinte comentário: 
 
Grande luta nossa no dia a dia, cuidar da terra como cuidamos de nós. Tá tão 
maltratada, tão sofrida essa terra. Mudar a educação. Recolher o lixo, destino certo 
pro lixo, a reciclagem. Nós pegar os jovens e as mulheres, as mulheres sempre na 
frente. Mostrar os rios, as matas ciliares. Porque não pode desmatar? Continuar 
botando o esterco na terra. Tô com 20 anos que produzo numa área. Você não 
precisa tá desmatando, você precisa alimentar a terra. (Informação verbal de Maria 
Eunice de Lira). 
 

Nesta resposta, a visão permanece globalizante. 

Em uma manhã cedo, com o sol ainda ameno, dirigi-me à casa do seu João Batista 

Mota e de dona Maria Rosa Hermínio Mota. Em princípio, a entrevista era endereçada ao seu 

João Batista, mas, com grata surpresa, dona Maria Rosa também se interessou em participar. 
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O café, que além de ser meramente um hábito matinal, é também um conforto para a alma e 

nos fornece energia extra, regou a nossa conversa.  

Na primeira pergunta: O que você compreende por meio ambiente? Tivemos a 

seguinte resposta: 
 
O meio ambiente não pode agarrar, não pode derramar óleo no chão. Não pode sair 
pelos matos cortando as árvores e nem usar veneno. A Reserva Legal é metade do 
assentamento. Politicamente o governo tá nem aí. (Informação verbal de João 
Batista Mota e de Maria Rosa Hermínio Mota). 
 

A visão é naturalista. A resposta não cita a palavra preservação, mas discorre 

sobre a intocabilidade da natureza contra a degradação humana e cita uma unidade de 

conservação como exemplo de conduta preservacionista dentro do assentamento. 

Para a segunda pergunta: O que é para você educação ambiental? Foi dada apenas 

a resposta abaixo: 
 
Acho que é a pessoa respeitar o lugar que a pessoa mora. (Informação verbal de João 
Batista Mota e de Maria Rosa Hermínio Mota). 
 

A visão é naturalista. Mesmo com esta frase curta, há o sentido de preservação.  

Na terceira pergunta: Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Vemos: 
 
Aqui não tem respeito pelo meio ambiente. É importante porque sabe a realidade. 
Mas acho errado cortar as árvores do açude, plantar dentro do açude. Falta trabalho 
dentro do assentamento sobre a EA. Queima roças, queima floresta. Lixo é um 
problema. Algumas pessoas usam veneno, nem todos usam o nim. (Informação 
verbal de João Batista Mota e de Maria Rosa Hermínio Mota). 
 

Aqui a visão é naturalista, com tendência globalizante. Preservar a floresta, mas 

conservar o que já está estruturado pelo ser humano e adotar práticas alternativas sem o uso 

de veneno. 

A quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Suscitou a fala: 
 
Nas assembleias só falam em querer queimar a floresta escondido. Não é trabalhado 
nada da educação ambiental com jovens ou adultos. Antigamente, fazia raleamento 
quando tinha projeto, já pegamo a terra destruída pelo patrão. (Informação verbal de 
João Batista Mota e de Maria Rosa Hermínio Mota). 
 

A visão é globalizante, pois cita o raleamento como uma prática alternativa de 

conservação ao meio ambiente e entende os bens naturais como finitos. O ser humano é 

compreendido como um ser social que vive em comunidade. 
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Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Temos a resposta: 
 
Sou dos morador antigo. Melhorou água encanada e não vão mais pro açude da 
bosta. Melhorou energia, não tinha piso nas casas. Tinha Seguro Safra, faz tempo 
que não recebo depois do aposento. Desmatamento aumentou, não há cuidado com a 
terra. O que tinha no silo foi embora pelos meninos que furaram a lona. Falta 
trabalho com os jovens. (Informação verbal de João Batista Mota e de Maria Rosa 
Hermínio Mota). 
 

A visão é globalizante. Percebe as melhorias criadas pelos ser humano e cita 

políticas compensatórias. Reclama do desmatamento como uma falta da conservação do lugar 

e da falta de preparo da juventude em relação ao respeito ao trabalho dos mais velhos.  

Na sexta pergunta: O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Vemos: 
 
Se dá opinião na associação, aí arruma problema. Não plantar perto do açude da 
sede e nem dentro. Não aradar os campos perto do açude. Falta de manejo dos 
animais: ovino, caprino e gado. Existe o trabalho coletivo. Falta fortalecer a 
associação. Melhorar a participação de mulher e jovem na assembleia. Falta 
assistência técnica. O lixo é um problema. Antigamente, tinha creche e não tem 
mais. Não tem mais agente de saúde e nem médico. Se reunir pra melhorar, as 
famílias se fortalecerem. Muita coisa errada aqui. (Informação verbal de João Batista 
Mota e de Maria Rosa Hermínio Mota). 
 

A visão é globalizante. Defende a conservação do que já existe, ao citar o manejo 

dos ruminantes e tomar medidas conservacionistas em relação aos mananciais. Percebe-se as 

relações entre o social, político e as questões culturais. 

Amanheceu, fui olhar os meus apontamentos, tomei o café da manhã na casa de 

Salene e Arquires, meus anfitriões. Demorei-me pouco, mas com o cuidado de não sair com o 

sol em brasa. Dirigi-me à morada do seu Francisco Ariston Mota, que fica depois da vila, 

descendo à direita ao lado do açude da Sede, o principal açude do assentamento, quase seco. 

No caminho, encontrei os ruminantes de médio e grande porte se refestelando no mato e 

embaixo das árvores. A família de seu Ariston me recebeu com curiosidade, a casa estava em 

festa, à filha que mora na capital, formada em Fisioterapia, estava a visitar a família com o 

marido.  

Iniciamos nossa conversa. Depois de explicar o tema e motivo da minha pesquisa, 

fomos para a primeira pergunta: O que você compreende por meio ambiente? Vejamos a 

resposta: 
 
Pra mim, é preservar as matas, os córregos, os rios. Não desmatar pra não ressecar a 
terra. Não tem salvamento de nada sem as árvores. Não desmatar as grotas pra não 
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aterrar. Nós só tem sobrevivência se tiver o meio ambiente, porque não tem ar, o ar 
não é puro. (Informação verbal de Francisco Ariston Mota). 
 

A visão é naturalista, pois apresenta o viés antropocêntrico, quando coloca a 

preservação da natureza para a sobrevivência humana, como se a humanidade estivesse em 

processo de extinção e não a natureza, com seus bens finitos.  

Na segunda pergunta: O que é para você educação ambiental? Obtivemos singela  

resposta: 
 
É não derrubar as árvores, é não explorar a natureza, é saber explorar. (Informação 
verbal de Francisco Ariston Mota). 
 

A visão é naturalista. De que a natureza intocável. 

A terceira pergunta: Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Obteve a seguinte fala: 
 
Os mais velhos entende o trabalho sobre respeito, os jovens não. Os jovens jogam 
pedras no plástico do silo, nos portões. Importante que os jovens tenham orientação 
de pequenos. Quando recebemos a terra, no começo, eu reclamei e gerou uma 
implicância, eu abandonei pra não gerar inimizade. O assentamento Dom Fragoso é 
exemplo de preservação. Você conhece? [respondi que não]. Usa a terra, mas não 
prejudica o meio ambiente. Essa propriedade [São Gonçalo] era cheia de árvore. O 
açude da sede era uma grota. Açude da sede foi feito na década de 60. (Informação 
verbal de Francisco Ariston Mota). 
 

A visão é naturalista, mas podemos observar que tem um viés para a visão 

globalizante, já que coloca o uso da terra sem prejudicar.  

Na quarta pergunta: Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Seu Ariston respondeu: 
 
Antigamente, tinha mais fartura de projeto e por causa da seca ficou diminuída. 
Falta técnico pra acompanhar os trabalhos no assentamento. Esse governo não vai 
pra frente não, não dá apoio ao pequeno. (Informação verbal de Francisco Ariston 
Mota). 
 

A visão é globalizante. Na resposta, fica clara a importância da parceria política 

entre governo e comunidade. Além do que, com a existência de projetos dentro do 

assentamento, a natureza adota geralmente práticas conservacionistas.  

Para a quinta pergunta: Que mudanças você percebe no assentamento em relação 

à convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Obtivemos a fala 

abaixo: 
 
Hoje tá melhor, porque é preservado de madeira. Não tá sendo desmatado tudo, só 
uma parte. O povo procura adubar a terra, o estrumo não é mais vendido não, é 
usado na terra. Na época de 1996 era mais desmatado. Agora tem mais gente e tem 
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mais mata. Produção coletivo só do gado. Ovino e caprino é individual. Não tem 
manejo dos ruminante. (Informação verbal de Francisco Ariston Mota). 
 

A visão é naturalista. Coloca a preservação da madeira e o manejo dos ruminantes 

implícita à preocupação com a sobrepastagem.  

Na sexta pergunta: O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Temos: 
 
Em primeiro lugar, ter manejo dos animais. Segundo, ter projetos novo, falta o 
governo aqui dentro. Terceiro, o pessoal se organizar pra ter grupo de um ajudar o 
outro. Antigamente, um ajudava o outro e agora é quem tem mais condição que faz. 
Quarto, nossas cisternas são preservadas. A associação pagava o vaqueiro pra cuidar 
do gado e hoje não tem... Isso né muito bom não. Hoje, a dificuldade é maior e 
ninguém quer assumir a associação e os antigos são obrigados a continuar. Bom o 
envolvimento de mulheres e jovens no assentamento. (Informação verbal de 
Francisco Ariston Mota). 
 

A visão é globalizante. Entende as relações ecossistêmicas entre o social, o 

político e o ecológico. As práticas colocadas são voltadas para a conservação da natureza e a 

defesa de uma intervenção na comunidade direcionada ao bem comum das pessoas através 

dos projetos.  

Ainda com a família do seu Francisco Ariston, entrevistei sua nora, Jhona Alves 

Ribeiro, uma tímida jovem de 27 anos. Depois da entrevista, veio o convite para o almoço, 

um banquete sertanejo e suas variedades em proteínas e vegetais.  

A primeira pergunta: O que você compreende por meio ambiente? Teve uma curta 

resposta: 
 
São as árvores, a água, as pessoas. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão é globalizante, pois vê natureza e pessoas numa relação sistêmica.  

À segunda pergunta: O que é para você educação ambiental?, Jhona respondeu: 
 
Pras pessoas preservar o ambiente, pelas árvores, não maltratando, não queimando. 
Pessoas que não se importam com os sérios problemas. Os pássaros, os animais. 
Falta educação porque estão acabando com as árvores e os pássaros não têm mais 
namoro. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão é naturalista. A defesa da preservação ambiental é nítida.  

Na terceira pergunta: Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Tivemos a resposta: 
 
Consciência de fazer o que é certo. Falta árvore ao redor do açude sede pra melhorar 
a água. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão aqui é naturalista. 
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Na quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Ela respondeu: 
 
Não é trabalhado. De primeiro, tinha, não tem mais. Alguma coisa é discutida na 
associação em assembleia. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão é globalizante. Mostra a necessidade de uma interação entre o ser humano 

e o meio ambiente. 

A quinta pergunta: Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Suscitou o seguinte 

comentário:  
 
Cheguei desde o começo. O açude encheu, agora não enche. Tinha mais árvores, a 
seca acabou muita coisa, as pessoas também acabaram, são as duas coisas. O 
assentamento tá melhor agora, mas quando chegamo, o povo era mais unido e hoje 
não é. É mais brigado, mais intrigado. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão é globalizante. Percebe as relações de harmonia que falta entre as pessoas 

e que resvala para as questões políticas, culturais, ambientais e sociais.  

Na sexta pergunta: O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Respondeu Jhona: 
 
Primeiro, é a união das pessoas. Segundo, é a cisterna em todas as casas. Ficaram 
fora do projeto porque não moravam na casa na época. Terceiras, mais árvores. 
Árvores na barreira do açude da sede. (Informação verbal de Jhona Alves Ribeiro). 
 

A visão é antropocêntrica. Fala em pessoas e em conservação da natureza com 

melhor uso. 

À tarde, depois do almoço, fui conversar com Terezinha Ximenes Leite, de 55 

anos, dona de uma mercearia na vila, onde também fica sua residência. Depois da entrevista, 

fiz uma visita em seu quintal produtivo, onde tem vacas, bezerros e porcos, além de frutíferas 

e horta. 

A primeira pergunta, O que você compreende por meio ambiente? Foi respondida 

da seguinte forma: 
 
Meio ambiente é onde nois tamo. É o lugar onde nois mora. É os bichos, é o povo 
que mora aqui, é as árvores, as roças. É a associação. É a celebração, os cultos. 
(Informação verbal de Terezinha Ximenes Leite). 
 

A visão é globalizante. Faz uma relação do ser humano como ser social que vive 

em comunidade.  

Na segunda pergunta: O que é para você educação ambiental? Tivemos: 
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Aprender sobre as árvores, sobre a associação, sobre o culto, sobre roçado. 
(Informação verbal de Terezinha Ximenes Leite). 
 

A visão continua globalizante, tendo também uma lógica naturalista. 

Na terceira pergunta: Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Terezinha refletiu: 
 
Pra ser feliz. Pra ser feliz tem que fazer coisas boas, plantar e colher. Respeitar o 
povo, ser humilde. E também... Você chega numa casa, a pessoa tá mal, tem que 
ajudar, falar de Deus. Não pode botar roçado e nem aradar perto do açude. Eles tão 
plantando ao redor do açude. Água serve pra nois, pros bichos bruto. Era pra juntar 
um dinheiro e cavar o açude, tirar a mais terra. O gado passando fome, porque eles 
tão tudo plantando. (Informação verbal de Terezinha Ximenes Leite). 
 

A visão é globalizante. Entende as relações que se estabelecem em todas as 

esferas: ambiental, cultural e social.  

À quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? A entrevistada respondeu: 
 
Não tem educação ambiental no assentamento. Os jovens não fazem nada, os pais 
não botam pra trabalhar, tem drogas no assentamento. A escola que tinha foi 
fechada, acho que tá de 3 a 4 anos. Não tem creche também. Não participo das 
assembleias. O Quinca vai [o marido]. Reunião discute a água que não tão pagando, 
não querem trabalhar o coletivo. Falta união. Muita mulher e jovens nas 
assembleias. Os cadastrados tão mais pouco, ligando nada. Tem gente que não vai 
pra reunião e nem paga a associação, R$ 3,00 por mês. Eu sou uma [risos]. 
(Informação verbal de Terezinha Ximenes Leite). 
 

A visão é antropocêntrica. Apresenta a relação da natureza como beneficiamento 

humano.  

Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Vemos:  
 
Nos quintais não tinha árvore quando a gente chegou; hoje, todo quintal tem frutas. 
Tem cisternas, energia. Criação nos quintais. Antigamente, tinha projeto, faz uns 6 
anos que não tem nada aqui. O povo vende voto, eu vendi o meu, porque precisava 
do cimento pra ajeitar minha venda. (Informação verbal de Terezinha Ximenes 
Leite). 
 

Visão continua antropocêntrica.  

Na sexta pergunta O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Comentou: 
 
Tem que cavar o açude pra ter mais água, tem que plantar ao redor do açude. Tem 
que ter mais árvores no assentamento, só vem chuva pra nós se tiver muita árvore, 
sem árvore, chupa a água. Não vai ter chuva, não vai ter inverno bom. Até eu tem 
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que participar mais da associação, vou pagar, não tô é pagando. (Informação verbal 
de Terezinha Ximenes Leite). 
 

A visão é antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido pelos seus bens 

naturais, mas são para o beneficiamento humano. 

Em uma tarde de sol escaldante, cheguei à casa de Valdênia Resende Gomes, 

companheira de longa jornada, ex-professora nos dois projetos de EJA do PRONERA, nos 

quais trabalhei na coordenação. Entre salgados e bolos, foi o aniversário de 15 anos de uma de 

suas filhas, nos pusemos a conversar.  

A primeira pergunta, O que você compreende por meio ambiente? Foi respondida 

da seguinte forma: 
 
Lugar onde a gente vive, os moradores. Tem plantas, mora os animais, é um 
conjunto de coisas. Futebol, quadrilhas, tudo faz parte, as reuniões, os projetos. 
(Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
 

A visão é globalizante. O meio ambiente é caracterizado como as relações entre a 

natureza e a sociedade.  

Na segunda pergunta O que é para você educação ambiental? Ela respondeu: 
 
Você saber lidar com as pessoas do seu meio, conhecer o dia a dia das pessoas, ter 
comunicação, saber trabalhar junto com elas. Ajudar no que elas precisam. Saber 
como conviver com o meio ambiente, com o semiárido. A organização da 
associação. (Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
 

A visão é antropocêntrica. Relaciona a natureza com a utilidade para o bem estar 

humano. 

Na terceira pergunta Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Tivemos: 
 
É importante, porque fica bem organizado o lugar, as pessoas, os bichos, a água, a 
comunidade inteira. O lixo, o que fazer com ele. Como tratar a água. A água é muito 
discutido, o lixo também. (Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
  

A visão é globalizante. O ser humano é compreendido como ser social que vive 

em comunidade.  

Na quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Veio à resposta: 
 
De vez em quando são falada a água, o lixo e os bichos, se são soltos ou não. Como 
zelar a terra. Mais ou menos discutido. Se reclamam uma vez, já não fazem mais, é 
só ir pra assembleia. Só nas assembleias é trabalhada, quando surge um problema. 
Fortalece a associação. (Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
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A visão é antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido pelos seus bens 

naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência humana.  

À quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Valdênia respondeu: 
 
Antes, estava muito mato, cortava muita madeira pra vender e fazer carvão, na época 
era fazenda. Hoje, tem menos desmatamento e queimada. Diminuiu muito o uso de 
veneno. Hoje, quem plantou cedo tirou alguma coisa, muito feijão. Menos projeto, 
não tem assistência técnica. Reunião do PRONAF Jovem e Mulheres, até hoje tamo 
esperando. Tem energia, água encanada, banheiro tem, fossa tem. Quintais 
produtivos nas casas tem. Criação de aves, de animal de pequeno porte. Tá faltando 
mais cacto no assentamento. (Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
 

A visão continua antropocêntrica.  

Na sexta pergunta O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Veio a seguinte resposta: 
 
Plantar árvore na parede do açude pra dar sombra, sustentar mais água. No campo de 
futebol, pra ter sombra e assistir o jogo. Área de lazer pros jovens, uma quadra, uma 
pracinha que não tem. Incentivar caminhada ao redor. Colégio pras crianças de 3 
anos, sala de aula pra crianças tá faltando. Faz falta escola de EJA. Falta cursos. O 
sindicato disse que ia fazer mais cursos, não veio ainda. Falta horta das mulheres. 
(Informação verbal de Valdênia Resende Gomes). 
 

A visão continua antropocêntrica. 

As noites no assentamento são geralmente frias, como é próprio do clima no 

sertão cearense, onde há a predominância do semiárido. E, numa dessas noites, a entrevista 

com o seu Antônio Silveira de Sousa aconteceu. Ficamos em sua varanda, admirando a noite e 

conversando em torno das perguntas geradoras.  

A primeira pergunta, O que você compreende por meio ambiente? Foi respondida 

com as palavras abaixo: 
 
Se a gente for observar, o meio ambiente puxa a gente em quase tudo. O lixo nos 
fundos de quintal, não existe coleta de lixo. Brocar, fazer um desmatamento numa 
terra que não é apropriada dá erosão e terra degradada. As árvores, a montanha, as 
aves, os animais: raposa, guaxinim, camaleão, veados e o ser humano. Meio 
ambiente importante. Duas comparação: Reserva Legal e está na sede de Crateús. 
(Informação verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
 

A visão é antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido, mas com utilidade 

para a comunidade.  

Na segunda pergunta O que é para você educação ambiental? Tivemos: 
 
Tem que ter conhecimento e responsabilidade. O estrumo aqui não é vendido, é 
utilizado no assentamento. (Informação verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
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A visão continua antropocêntrica.  

A terceira pergunta Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Suscitou a seguinte resposta: 
 
Tem muito desrespeito a questão do meio ambiente; exemplo: açude da sede. Lixo 
com plástico, galão. A maneira de usar o trator nas terras. Não sabem usar o trator. 
A roça é individual e faz do jeito que quer. Não tem manejo dos animais, pisoteiam 
a terra e pisam as sementes. Os ruminantes pisam tudo. Não tem milhã-capim, o 
animal vai e come. Não se tem quantos bovinos no coletivo, não se sabe. 
(Informação verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
 

A visão é antropocêntrica. Enxerga a natureza como um bem para o bem estar 

humano. 

A quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Foi respondida assim: 
 
Não vejo em nada não, nota zero. Na assembleia é dito muito pra não usar veneno 
nas terras. (Informação verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
 

A visão continua antropocêntrica.  

Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Seu Antônio comentou: 
 
Hoje, aqui é muito desmatado, usavam os campos da antiga fazenda. Faz o manejo 
da terra. Alguns princípios bom foi perdido. Alguns cuidados não existe mais. 
Madeira vendida ninguém diz nada. Não repõe o que tira de madeira. Tinha 
visitação da SEMACE. Tinha mais união, hoje a convivência é difícil. Falta trabalho 
com a juventude. Falta de projetos no assentamento. Tinha dois galpão de ovino, 
dois galpão de criar ave, a casa do mel em 2003 e tudo isso caindo. (Informação 
verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
 

Percebe-se que a visão continua antropocêntrica. 

Na sexta pergunta O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Tivemos a resposta: 
 
Falta trabalho com os jovens, sinto falta de produção de roça coletiva que a gente 
tinha antes. Hoje, é individual e desunida. Uma grande união, fortalecimento da 
associação. (Informação verbal de Antônio Silveira de Sousa). 
 

A visão continua antropocêntrica.  

A visita a Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso se deu pela manhã. Seu quintal 

produtivo em termos de hortaliças e frutíferas é um dos mais completos do assentamento. ela 

estava muito tímida na entrevista, mas resolveu vencer o desafio.  

À primeira pergunta O que você compreende por meio ambiente? Dionísia 

respondeu: 
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 Preservar a natureza, as pessoas, as plantas, os animais. (Informação verbal de 
Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso). 
  

A visão é globalizante. Coloca sobre a preservação da natureza, mas cita a 

comunhão com pessoas. Percebe as relações sistêmicas entre o ser social que vive em 

comunidade.  

Na segunda pergunta O que é para você educação ambiental? Tivemos: 
 
Educar pra ter uma vida melhor em relação à natureza. (Informação verbal de 
Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso). 
 

A visão continua globalizante, beirando a antropocêntrica. 

A terceira pergunta Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Foi respondida da seguinte forma: 
 
Muitas coisas que tem no meu quintal produtivo eu não preciso comprar. Tem 
mamão, jerimum, limão, manga, milho, acerola, coco, banana, goiaba, laranja, ata, 
cana de açúcar, seriguela, uma festa de periquito na seriguela. Vendo só o cheiro 
verde. (Informação verbal de Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso). 
 

A visão é Antropocêntrica. O meio ambiente é reconhecido, mas como meio de 

sobrevivência humana.  

Na quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Veio à resposta: 
 
Não vejo não. Antigamente, as mulheres se reunião e faziam hortas. (Informação 
verbal de Dionísia Bertoldo Gomes Cardoso). 
 

A visão continua antropocêntrica. 

Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Tivemos: 
 
Tira a madeira e não faz reposição. Ainda morei em casa sem energia, hoje tem. Faz 
muita falta uma escola pras crianças. Não tem creche, tinha e fechou faz uns 5 ou 6 
anos. Lixo é queimado, não teve coleta de lixo, só uma vez pela prefeitura. Não tem 
educação para as crianças. (Informação verbal de Dionísia Bertoldo Gomes 
Cardoso). 
 

A visão continua antropocêntrica.  

Na sexta pergunta O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Ela respondeu: 
 
Mais projetos. Falta união. (Informação verbal de Dionísia Bertoldo Gomes 
Cardoso). 
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A visão continua antropocêntrica.  

À noite, entrevistei José Arquires Saboia Soares, 39 anos, uma das atuais 

lideranças do assentamento. Ex-presidente da gestão passada e atual diretor de finanças. 

Reclama que as pessoas não querem compor a diretoria, que seria interessante a mudança para 

formação de novas lideranças.  

Na primeira pergunta com José Arquires, O que é para você educação ambiental? 

Tivemos: 
 
Significa tudo que faz parte do ambiente que a gente vive, não existe vida, saúde 
sem a preservação do meio ambiente, sem a gente dar importância à preservação. 
Ser humano, animais, árvores. A saúde. A questão política e a questão econômica, 
inclui tudo. A questão política tem que ser maior pro meio ambiente, 
automaticamente a questão econômica é beneficiada. (Informação verbal de José 
Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é globalizante. Percebe as relações sistêmicas entre o social, ambiental, 

cultural, econômicas e políticas.  

Na segunda pergunta O que é para você educação ambiental? Ele respondeu: 
 
Consciência das pessoas com a preservação da vida humana que necessita em tudo 
da natureza. Conhecimento do meio ambiente. As pessoas são muito ansiosas para 
essa questão ambiental, falta conhecimento pra educação ambiental. Com o passar 
do tempo, você vai vendo o reflexo da falta de consciência e conhecimento que você 
não procurou saber. (Informação verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é antropocêntrica. A natureza é reconhecida como um bem precioso para 

a continuidade da sobrevivência humana. 

À terceira pergunta Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Respondeu: 
 
O futuro das crianças, dos jovens para que, mais na frente, eles não sofram as 
consequências desse assunto tão importante. Filho e neto vão precisar pra ter uma 
vida de qualidade. (Informação verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é Antropocêntrica. Porém, tem um viés globalizante. 

Na quarta pergunta, Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? Tivemos: 
 
Acredito que... Em poucos momentos, ainda tem muita ignorância das pessoas. 
(Informação verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é antropocêntrica.  

Na quinta pergunta, Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Veio a seguinte resposta: 
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O que melhorou é que nós passamos a produzir dentro da terra. A fazenda era 
praticamente improdutiva, depois que virou assentamento se tornou produtiva. 
Antes, não tinha moradia, agora temos, não é o que queríamos, mas temos uma 
melhor qualidade. O que piorou foi os recursos naturais mais escassos. Tinha lenha, 
peixe, a caça predatória, sinto falta dos animais que tinha aqui. Tinha água nos 
açudes, devido à seca prolongada, temos, tivemos que ir pro lençol freático, tivemos 
que explorar. (Informação verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é antropocêntrica.  

A sexta pergunta, O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o 

meio ambiente? Foi respondida assim: 
 
Entra a questão da coletividade, quando entra a visão das pessoas de forma coletiva. 
Aqui tem excessos de alguns. Que cada um dê a sua contribuição juntamente com 
sua família pra depois não pagar o preço da contribuição que deveria. (Informação 
verbal de José Arquires Saboia Soares). 
 

A visão é antropocêntrica.  

A partir das perguntas geradoras, percebemos a autocrítica das pessoas em muitos 

momentos. Como, por exemplo, de uma assentada que disse que deveria participar mais das 

assembleias e pagar a associação mensalmente. Ou de outro assentado, que afirmou ter se 

afastado das reuniões para evitar mais desunião e, durante nossa conversa, alegou que essa 

postura não ajuda a resolver os problemas. Na discussão coletiva do círculo de cultura, onde o 

grupo sabe da necessidade de consertar a caixa d’água, mas nada foi feito ainda, onde o 

coletivo não tem uma postura mais firme em relação a três campos de futebol dentro do açude 

da sede. Há a concordância que uma nova postura deverá ser adotada.  

Por intermédio das respostas dadas às perguntas geradoras e nas entrevistas, 

podemos perceber que as assentadas e assentados que participaram da pesquisa sentem a 

necessidade de mudanças de atitudes individuais e coletivas, se ressentem por acharem que 

não dispõe de condições para o enfrentamento dos problemas dentro do coletivo, o que pode 

gerar mais desafeto.  

Não há uma ação única em relação ao cuidado com o solo, a água e a vegetação. 

As tecnologias alternativas são usadas de acordo com a concepção individual e as vivências – 

em movimentos sociais ou não - de cada morador ou moradora da comunidade. Os bens 

naturais pertencem a toda a comunidade e qualquer má ação por parte de uma afeta a todos. 

As visões diferenciadas na análise das respostas trazem esse entendimento dentro do contexto 

político e cultural.  

Interessante observar que, entre as pessoas que têm uma vida social e política fora 

do assentamento, que participam de outras entidades de classe, apresenta-se um contexto 
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político diferenciado. Como é o exemplo da assentada que participa da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e do assentado que faz parte da atual gestão da associação. A visão predominante 

é a globalizada. Já entre os assentados que não participam das reuniões no assentamento as 

visões se dividem entre naturalistas e antropocêntricas.  

No momento em que se pede uma definição pessoal por parte das pessoas do que 

seja meio ambiente, a princípio, se percebe uma unidade coletiva, mas, no decorrer das outras 

respostas, podemos identificar concepções distintas. Em relação à concepção de educação 

ambiental acontece da mesma forma. Poucos foram avaliados como visão naturalista. A visão 

predominante foi à antropocêntrica, em seguida, a visão globalizante. Algumas respostas se 

relacionavam uma com a outra. 
 
Isso significa que representações sociais são sempre complexas e necessariamente 
inscritas dentro de um ‘referencial de um pensamento preexistente’; sempre 
dependentes, por conseguinte, de sistemas de crença ancorados em valores, tradições 
e imagens do mundo e da existência. Elas são, sobretudo, o objeto de um 
permanente trabalho social, no e através do discurso, de tal modo que cada novo 
fenômeno pode sempre ser reincorporado dentro de modelos explicativos e 
justificativos que são familiares e, consequentemente, aceitáveis. Esse processo de 
troca e composição de ideias é sobretudo necessário, pois ele responde às duplas 
exigências dos indivíduos e das coletividades. Por um lado, para construir sistemas 
de pensamento e compreensão e, por outro lado, para adotar visões consensuais de 
ação que lhes permitem manter um vínculo social, até mesmo a continuidade da 
comunicação da ideia.  
Representar significa, a uma vez e ao mesmo tempo, trazer presentes as coisas 
ausentes e apresentar coisas de tal modo que satisfaçam as condições de uma 
coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade normativa do grupo. 
É, portanto, muito importante que isso se dê de forma comunicativa e difusiva, pois 
não há outros meios, com exceção do discurso e dos sentidos que ele contém, pelos 
quais as pessoas e os grupos sejam capazes de se orientar e se adaptar a tais coisas. 
Consequentemente, o status dos fenômenos da representação social é o de um status 
simbólico: estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo 
e fazendo com que se fale, partilhando um significado através de algumas 
proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um clichê que se 
torna um emblema. No seu limite, é o caso de fenômenos que afetam todas aquelas 
relações simbólicas que uma sociedade cria e mantém e que se relacionam com tudo 
o que produz efeitos em matéria de economia ou poder. Não é ideologia, da qual 
pouco existe na forma como ela foi concebida, mas todas aquelas interações que, das 
profundezas às alturas, das matérias brutas até as efemeridades das estruturas 
sociais, são transmitidas através do filtro das linguagens, imagens e sons naturais. 
(GRIZE, 1993; VIGNAUX, 1991 apud MOSCOVICI, 2015, p. 216). 
 

Na análise individual, reconhecemos que as respostas, em sua maioria não 

apresentaram uma mesma visão segundo a classificação de Reigota (2010) em todas as seis 

perguntas geradoras. As compreensões em torno do meio ambiente e da Educação Ambiental 

se encontram em estágio de contínua elaboração pela comunidade, seja de forma individual 

ou coletiva. Não há nenhum trabalho deliberado e intencional com educação ambiental no 

assentamento, seja pela associação ou por algum projeto financiado pelo governo ou entidades 
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não governamentais. Resulta que nos deparamos com contradições e indefinições, um 

processo a ser continuamente construído.  

Em seguida, faço um ajuntamento das respostas dadas individualmente, mesmo 

com visões diferenciadas na análise de cada pessoa entrevistada. Esse ajuntamento de ideias 

vem com o interesse de reflexão para a comunidade de São Gonçalo do que foi elaborado por 

representantes da comunidade com essa pesquisa em relação às três visões: naturalista, 

globalizante e antropocêntrica.  

Na pergunta 1 foi citada a importância das pessoas viverem em harmonia com a 

natureza; o sentimento de respeito e indignação pelas atitudes erradas em relação ao solo, à 

mata, aos animais; a relação com o ar puro que traz saúde; as instituições parceiras com 

projetos; as reuniões da associação; a religião, a preservação dos mananciais, a questão 

cultural, a preservação da natureza e da unidade de conservação, aliada com a questão política 

e econômica. Ainda, revolta em relação ao capital e ao agronegócio, com o uso de venenos e a 

monocultura.  

Na pergunta 2 as respostas estiveram em torno da educação como forma de 

conhecimento do bioma e do clima e suas dificuldades, e consciência individual e coletiva 

pelo respeito à natureza. Na busca por um bem viver que traga prosperidade. Na falta que a 

escola fechada dentro do assentamento traz e a necessidade de uma educação do campo 

voltada para os saberes do campo, rompendo com a educação conservadora e inapropriada 

para a melhor convivência com o bioma.  

Na pergunta 3 foi colocada a questão da agricultura convencional como um 

paradigma difícil de romper, onde houve diminuição das queimadas e uso de agrotóxico, mas 

não o suficiente para o bem estar coletivo. Em que as tecnologias alternativas não são 

utilizadas pela maioria, como, por exemplo, o nim para combater as pragas e exemplo de 

inseticida natural. Mas que é plantado em exagero no bioma caatinga, por ser uma árvore 

indiana, traz consequências naturais. Foram mencionados os problemas com o lixo e a falta de 

preparo dos jovens na questão do respeito ao lugar e ao entendimento do trabalho dos mais 

velhos, pedras jogadas nos portões e plástico que acobertam o silo rasgadas. Mostrou-se que 

há a preocupação com a preservação ambiental para as gerações futuras. A falta de manejo 

dos ruminantes, no qual as sementes são pisoteadas e o solo é compactado. Os mananciais 

fazem parte da preocupação das pessoas, principalmente o açude da sede, rios e córregos. A 

preservação da mata ciliar, que dificulta a evaporação da água.  
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Na pergunta 4 a maioria critica a falta de trabalho com Educação Ambiental no 

assentamento. Falam do passado, dos seminários, cursos e projetos que houve, da produção e 

compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que dá orgulho na juventude e 

coloca o agricultor e a agricultora como sujeitos da própria história e não como um pobre 

“coitado” ou “coitada”. As tecnologias alternativas, como o raleamento para a preservação da 

caatinga e as ações humanas que tanto podem ser nefastas como benéficas, por isso, a 

importância da EA. Existe uma boa concepção das questões ambientais, sociais, econômicas e 

políticas, mas o receio de discórdia ainda maior entre as famílias torna o silêncio uma defesa 

individual. Falta diálogo.  

Na pergunta 05, as comparações foram feitas da época em que o assentamento era 

ainda uma fazenda para os dias de hoje. Houve divergências em relação a ter ou não mais 

árvores, mas, em relação ao desmatamento, é uma unanimidade que o assentamento hoje está 

mais conservado em relação às arbóreas e arbustivas. Mostrou-se a necessidade de tecnologias 

alternativas em relação ao uso do lençol freático, mas não houve menção, por parte das 

pessoas que estão na diretoria, sobre o vazamento contínuo da caixa d’água, mesmo em plena 

estiagem. Foi listada pelos participantes a conquista da energia, da água encanada, de pisos e 

banheiros nas casas, onde antes famílias dormiam no estábulo e o açude da bosta ainda tem 

esse nome, porque os detritos eram colocados nesse manancial. A questão da falta de coleta 

de lixo foi sempre mencionada, pois os plásticos são queimados, o que traz má qualidade de 

vida para todos. A displicência do poder público com a coleta de lixo. A crítica à retirada de 

madeira e a falta de reposição desse bem natural. A falta de creche e da escola e a morosidade 

na viabilidade dos projetos do Governo Federal. A falta de visitação de órgãos estaduais para 

a preservação do meio ambiente e a falta de assistência técnica no acompanhamento dos 

trabalhos de produção e organização dentro do assentamento. A listagem dos beneficiamentos 

de projetos antigos, mas que hoje não funcionam, como, por exemplo, galpões para aves e 

ovinos e a casa do mel. A pesca predatória e a falta de cuidado com os mananciais, que 

dificultam a criação de peixes. O reconhecimento de maior participação hoje das mulheres e 

jovens nas assembleias. A satisfação dos quintais produtivos nas casas com as frutíferas, 

hortaliças e criação de animais de pequeno ou médio porte.  O esterco não é mais vendido e 

sim utilizado para o adubo da terra. Venda de votos.  

Na pergunta 06, falou-se da proteção dos açudes, da mata ciliar, de não aradar 

perto dos mananciais; a falta de médicos e enfermeiros, agente de saúde; crítica à falta de 

educação da juventude; manejo pastoril; tirar mais terra do açude da sede que está quase seco 
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e uma parte do açude foi transformado em três campos de futebol; contribuir com o 

pagamento da associação mensal e participar mais das assembleias, falar mais. Buscar 

projetos que beneficiem a produção e contribuam com a qualidade de vida. Fortalecer a 

associação através da união das famílias. Que as pessoas se responsabilizem com a 

participação individual e não só listar o que está faltando ou que está errado.  

É através desse entendimento entre a natureza e o ser humano que envolve 

aspectos culturais, ambientais, filosóficos, sociais, políticos e naturais, como define Reigota 

(2010), que a comunidade sobrevive minimamente. Em um país com políticas compensatórias 

para a maioria da população, com um largo histórico de injustiça social, onde os direitos 

básicos são surrupiados e as dificuldades naturais da região são um problema político. Na 

busca pelo empoderamento de classe social, a comunidade busca valores que fortaleçam suas 

vidas e de suas famílias e é da solidariedade, da democracia, da participação, da cooperação, 

do fortalecimento de sua cultura e do respeito às diferenças que vem a força para lutar por 

mais direitos, justiça e liberdade. A comunidade reivindica mais união da própria 

comunidade.  
 
A questão do empoderamento de classe social envolve a classe trabalhadora, através 
de suas próprias experiências, de sua própria construção da cultura, se engaja pra 
obter poder político. Isso faz do ‘empoderamento’ muito mais do que um 
acontecimento, um evento individual ou psicológico. Ele aponta para um processo 
político das classes dominadas que buscam sua própria liberdade da dominação, um 
longo processo histórico no qual a educação é apenas uma das suas faces. 
[...] Quanto mais o povo dominado se mobiliza dentro de sua cultura, mais ele se 
une, cresce e sonha – sonhar é também parte da cultura – e está envolvido com o ato 
de conhecer. A fantasia, na verdade, antecipa o saber de amanha. Eu não sei por que 
tanta gente faz pouco da fantasia no ato de conhecer. De qualquer maneira, todos 
esses atos constituem a cultura dominada que quer se libertar. (FREIRE, 2014 b, p. 
74-75).  
 

As categorias da PER foram trabalhadas em todos os momentos da pesquisa, Seja 

no coletivo ou nas entrevistas semiestruturada. As categorias são importantes para se trabalhar 

a convivência coletiva, um dos principais problemas que a comunidade enfrenta.  
 
É inerente a qualquer processo educativo, e tem sido assim historicamente. Aprender 
a conviver em um conjunto de regras determinadas é uma das funções atribuídas à 
educação, tanto nos contextos familiares quanto nos sistemas educacionais formais. 
De tal forma que mudam os modelos de convivência, as estratégias e inclusive as 
instituições responsáveis por ministrar tal aprendizagem, mas a educação, consciente 
ou inconscientemente, sempre leva consigo uma determinada acepção de 
convivência. (JARES, 2008, p. 16). 
 

No modelo em que essa pesquisa buscou conhecer as Representações Sociais do 

assentamento São Gonçalo, antes mesmo de um processo de formação em EA da comunidade 
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e trazendo as concepções de Educação Ambiental Dialógica com a práxis no decorrer da 

pesquisa e as categorias metafóricas da PER, procura-se uma tentativa de fornecer subsídios 

para as futuras pesquisas, utilizando essa metodologia e contribuindo com seu arcabouço 

teórico, entendendo que as pesquisas com Representações Sociais são ainda iniciais no Brasil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A identificação das Representações Sociais no assentamento São Gonçalo, em 

análise às respostas oferecidas pelas pessoas que participaram desse processo, seja nas 

entrevistas semiestruturadas, seja no círculo dialógico freireano, passa pela classificação de 

Reigota (2010), já dita em capítulos anteriores. A visão globalizante, onde há tentativa de 

harmonia entre natureza e as necessidades humanas, o respeito à mãe terra como fundamento 

nas relações sistêmicas para a sobrevivência humana e não humana nesse planeta, exige uma 

suplantação entre a relação da divisão, da dicotomia entre sociedade e natureza. 
 
Orienta-se por uma racionalidade complexa e interdisciplinar e pensa o meio 
ambiente não como sinônimo de natureza intocada, mas como um campo de 
interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica dos processos 
vitais, no qual todos os termos dessa relação se modificam dinâmica e mutuamente. 
Tal perspectiva considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a 
presença humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou 
desagregadora, aparece como um agente que pertence à teia de relações da vida 
social, natural e cultural e interage com ela. (CARVALHO, 2008, p. 37). 
 

A visão naturalista, que predominou entre os ecologistas antes do surgimento da 

concepção de Educação Ambiental e que ainda hoje prepondera em um setor do movimento 

ambiental, a de que a natureza para sobreviver precisa permanecer intocável, desconhece esse 

processo de interação entre sociedade e natureza, da qual a autora supracitada nos coloca. 

Essa visão se esgota na contemporaneidade em que vivemos. 

E a visão antropocêntrica, em que a natureza é vista como um bem infinito que 

tem que suprir a concepção de conforto, de necessidade do ser humano, também se esgota e é 

perceptível com a crise ambiental que o planeta vive, constatada por cientistas de diversos 

países já identificados no mundo. 

As práticas de Educação Ambiental no assentamento São Gonçalo se revelaram, 

através das falas das pessoas, em ações individuais ou compartilhadas pelos interesses de 

grupos entre a comunidade, nas quais não há uma ação coletiva e os saberes são 

departamentalizado e sofrem preconceitos por um ou por outro e influências dos pensamentos 

passados pela sociedade em que vivemos. Isso fica claro quando são adotadas tecnologias 

alternativas por uns e por outros não, quando há uma mistura entre a agricultura convencional 

e a prática agroecológica. Há uma evidente disputa em termos de condução dos trabalhos na 

lida com a terra e as espécies, em relação ao velho e ao novo nas questões paradigmáticas ao 

desenvolvimento na comunidade.  
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A reflexão crítica foi feita no grupal e o silêncio foi rompido em vários 

momentos, tanto coletivo como individualmente. As pessoas sentiram confiança em romper 

essa barreira durante a condução da pesquisa. O diálogo ultrapassa dificuldades, traz o 

entendimento e a superação de conceitos individuais já cristalizados pela falta de clareza entre 

a concepção das pessoas situadas no não convívio coletivo.  

A discussão sobre a Educação Ambiental e a Educação Ambiental Dialógica – e 

levando para a prática de exercícios com as metáforas categoriais da Perspectiva Eco-

Relacional – possibilita uma mudança na compreensão e na ação das pessoas, uma 

transformação na construção de uma nova racionalidade em tempos contemporâneos.  

É importante essa trajetória com as metáforas categoriais, em vista da formação 

pela ação que, durante a pesquisa, possibilitou trazer a dimensão humana em que a EAD nos 

oportuniza. No primeiro momento, o saber ouvir foi importante para quebrar um silêncio 

estabelecido pela comunidade sobre os problemas internos e que os deixava paralisados, sem 

a procura da resolução pela ação. O poder das palavras contribui com o processo de libertação 

e na construção de novos saberes pela troca de experiência da comunidade. Reconhecer e 

respeitar a diversidade de opiniões, de pensamentos múltiplos. A amorosidade, tão 

reivindicada nas falas dos atores/autores como coisa do passado, e a percepção de que o agir 

pode ser diferente e a construção de outros momentos é possível. A compreensão de que o ser 

humano está em permanente aprendizado e que as opiniões não precisam estar paralisadas, 

elas são perceptíveis a mudanças. A ecopráxis, que oportuniza uma transformação coletiva e 

individual tão importante para a emancipação da comunidade. Durante essa caminhada, uma 

nova expectativa era percebível no assentamento: a participação das mulheres e jovens nas 

assembleias.  

Essa possibilidade de renovação nos quadros de lideranças do assentamento traz o 

interesse que esse público possibilita nas discussões e no empoderamento das ditas minorias, 

porque, tradicionalmente, os homens comandam os aspectos produtivos e organizacionais da 

comunidade. A necessidade de sobrevivência da comunidade pela renovação de outras 

influências que tragam um saber fazer diferenciado que possibilite novas ações. O cansaço 

visível de antigas dirigentes, e ainda atuais, em razão da fragilidade na constituição dessas 

novas lideranças, onde a paciência e perseverança são tão necessárias.  

A busca por diversos saberes, não apenas ligados à ecologia, mas ampliados nas 

discussões, nas reflexões sobre a cidadania, sobre as questões políticas, sobre um fazer 

político-pedagógico baseado na realidade que possa ser mudada e não na ideia comprada e 
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divulgada por uma sociedade autoritária, desde a sua ocupação enquanto território e 

domesticada pelas concepções reacionárias de utopia. A utopia é necessária, a fantasia é 

necessária, porque são os sonhos que promovem as mudanças imprescindíveis para se 

melhorar a vida e, assim, o respeito pela mesma. Reigota (2014, p. 98) faz a seguinte 

observação:  
 
A educação ambiental necessita de conhecimentos específicos, aprofundados, 
produzidos pelas ciências, artes e culturas. Necessita também construir 
conhecimentos científicos e populares (conhecimento do senso comum) e etnos-
culturais (o conhecimento dos povos indígenas, por exemplo). No entanto, a 
educação ambiental não pode se limitar ao acúmulo de conhecimentos, mas sim 
selecionar e interpretar os conhecimentos disponíveis e sem perder de vista que o 
objetivo principal é fazer com que esse conhecimento possibilite e amplie a 
participação política e social. 
 

As alternativas para as práticas da comunidade no assentamento, a maior delas 

colocadas por várias pessoas, foi trabalhar a união. E de que forma isso pode ser feito? 

Através do fortalecimento do trabalho coletivo e que, automaticamente, fortalece a 

associação. Aprender a educar para a paz, em promover a justiça, em fortalecer as conexões 

comunitárias, em instrumentalizar para a resolução de conflitos sem estabelecer a 

agressividade, saber ouvir o outro e entender o que na verdade está sendo dito, mesmo que 

não haja concordância. Uma mudança na racionalidade da não violência. A possibilidade 

dessas atitudes é possível, há uma busca coletiva na solução dos problemas. 

Os desafios estão postos... Nas palavras de Paulo Freire sobre a leitura do mundo 

e o autoritarismo, me encontro enquanto educadora: 
 
O que não é possível, na prática democrática, é que o professor ou professora, sub-
repticiamente, ou não, imponha aos alunos sua ‘leitura de mundo’, em cujo marco 
situa o ensino do conteúdo. Combater o autoritarismo de direita ou de esquerda não 
me leva, contudo, à impossível neutralidade que não é outra coisa senão a maneira 
manhosa com que se procura esconder a opção. O papel do educador ou da 
educadora progressista, que não pode e nem deve se omitir, ao propor sua ‘leitura de 
mundo’, é salientar que há outras ‘leituras de mundo’, diferentes da sua e às vezes 
antagônica a ela. (FREIRE, 2014, p. 155). 
 

Diante da citação de Freire sobre as leituras do mundo, me reporto à diferença 

entre o agir e o comportar-se e busco essa reflexão na contribuição de Carvalho (2008, p. 

187): 
 
O sujeito da ação política é aquele capaz de identificar problemas e participar dos 
destinos e decisões que afetam seu campo de existência individual e coletivo. A 
palavra política é entendida no seu sentido mais amplo, como o viver e interferir no 
seu mundo coletivo. Para Arendt, a capacidade de ação política é a expressão mais 
acabada da condição humana. No entender dessa importante pensadora, os seres 
humanos definem-se por esse conviver entre seus pares, influindo nos destinos do 
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mundo que têm em comum. A capacidade que tem em agir em meio a diversidade 
de ideias e posições é à base da convivência democrática, da participação, da 
liberdade e da possibilidade de fazer história e criar novas formas de ser e conviver. 
Diante disso, podemos pensar à prática educativa ambiental como aquela que, 
juntamente com outras práticas sociais, está ativamente implicada no fazer histórico-
social, produz saberes, valores, atitudes e sensibilidades e, por excelência, é 
constitutiva da esfera pública e da política, na qual se exerce a ação no sentido 
proposto por Hannah Arendt, com suas possibilidades emancipatórias do existir 
humano. Essa ação é o campo próprio da educação enquanto prática social e política 
que pretende transformar a realidade. 
 

E, novamente, as palavras de Freire (2007) dão significado aos desafios postos no 

entendimento da palavra política, como sentido mais amplo, quando diz que ninguém nasce 

feito e é experimentando o mundo que nós nos fazemos. As pessoas vão se constituindo 

enquanto pessoas aos pouco, vão descobrindo-se e essa descoberta possibilita interagir dentro 

do coletivo de uma forma mais participativa, com uma convivência democrática e a convicção 

de que fazer história é possível e que as práticas sociais trazem o aprendizado da tolerância, 

da alteridade, das mudanças de atitudes e aperfeiçoamento dos valores.  
 
Foi reinventando-se a si mesmo, experimentando ou sofrendo a tensa relação entre o 
que herda e o que recebe ou adquire do contexto social que cria e que o recria, que o 
ser humano veio se tornando este ser que, para ser, tem de estar sendo. Este ser 
histórico e cultural que não pode ser explicado somente pela biologia ou pela 
genética nem tão pouco apenas pela cultura. Que não pode ser explicado somente 
por sua consciência como se esta em lugar de ter-se constituído socialmente e 
transformado seu corpo em um corpo consciente tivesse sido a criadora todo-
poderosa do mundo que o cerca, nem tão pouco pode ser explicado como puro 
resultado das transformações que se operam nesse mundo. Este ser que vive, em si 
mesmo, a dialética entre o social, sem o que não poderia ser e o individual, sem o 
que se dissolveria ao puro social, sem marca e sem perfil. Este ser social e histórico, 
que somos nós, mulheres e homens, condicionado, mas podendo reconhecer-se 
como tal, daí poder superar os limites do próprio condicionamento, ‘programado 
(mas) para aprender’ – teria necessariamente que entregar-se à experiência de 
ensinar e de aprender. (FREIRE, 2014, p. 155, grifos do autor). 
 

Essa dissertação procurou participar dessas reflexões junto à comunidade, 

cooperar com a reflexão-ação-reflexão. Contribuir para a construção de um novo olhar, 

possibilitando, durante a trajetória da pesquisa, um refletir da comunidade com os vinte e um 

moradores e moradoras que participaram generosamente dessa caminhada, representantes das 

44 famílias e 11 famílias de agregados.  

Chegando ao final... 

Em relação ao aspecto social, a relevância desse trabalho em possibilitar o uso da 

palavra das pessoas na reflexão individual e coletiva, dentro da família e da instância que 

trabalha o coletivo. Que a liberdade de se posicionar, que a troca de conhecimentos possibilita 

responsabilidade das pessoas com o bem comum.  
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Em relação ao aspecto ambiental, apresentou a dimensão dos problemas 

existentes, a visibilidade dos mesmos dentro do coletivo. A percepção de que muitas ideias 

homogêneas e heterogêneas podem coexistir e que possam definir qual o melhor caminho a 

seguir. Percepções que precisam ser entendidas e discutidas com o objetivo do bem estar 

coletivo. Essa visibilidade sobre a questão ambiental dimensiona as tomadas de decisões 

sobre o futuro da comunidade. Proteger os bens naturais é proteger o direito das famílias.  

Cada geração tem que ter a seriedade de cuidar de si e das futuras gerações, com a percepção 

de que os bens naturais são finitos.  

Importante pensar na dimensão política, onde há diferenças de ideias existentes 

dentro de um assentamento de reforma agrária federal, e que faz parte de um contexto 

nacional importante de políticas públicas para o empoderamento das comunidades rurais. 

Uma luta contra-hegemônica no contexto político e de mudanças paradigmáticas.  

A dimensão cultural, observada pelos autores/atores nessa caminhada como um 

bem existente e que precisa de revitalização, na medida em que a comunidade deixou de lado 

pelos conluios existentes. A necessidade das festas culturais e a comida típica sertaneja 

elaborada de forma coletiva, promovendo para as novas gerações os valores da cooperação, da 

partilha, que estão diretamente ligados à amorosidade na forma de se relacionar. 

Que essas reflexões sobre as questões ambientais, sociais, políticas e culturais 

ajudem nas elucidações dos problemas vivenciados, buscando na ternura do caminhar novas 

atitudes no viver. 
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APÊNDICE A – TERMO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CURSO 

DE MESTRADO  

 

Termo de Participação em Pesquisa 

Por meio deste termo, declaramos que estamos participando de livre e espontânea 

vontade da pesquisa de mestrado de Ana Valéria Holanda da Nóbrega no ano de 2017. 

Firmamos compromisso de estarmos presentes nas atividades propostas no decorrer da 

pesquisa. Concordamos que os dados coletados em nossas falas, desenhos, textos escritos, 

imagens fotográficas e nossos nomes sejam citados, salvo em caso de ressalva feito abaixo 

por algum(a) participante que prefira um nome fictício.  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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APÊNDICE B – DOCUMENTO ASSINADO PELOS PARTICIPANTES DO 

CÍRCULO DE CULTURA 

 

 
Fonte: acervo da autora. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO CURSO 

DE MESTRADO 

 

Obrigada pela colaboração em participar da pesquisa. Por favor, responder as perguntas abaixo.  

 

1. O que você compreende por Meio Ambiente? 

2. O que é para você Educação Ambiental?  

3. Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no assentamento? 

4. Em que momento a Educação Ambiental é trabalhada no assentamento? 

5. De que modo é trabalhada a Educação Ambiental no assentamento? 

6. Que mudanças ou não você percebe no assentamento em relação à convivência do ser 

humano com o meio ambiente em São Gonçalo? 

7. O que poderia ser melhor na convivência do ser humano com o meio ambiente?  
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APÊNDICE D – DOCUMENTO ASSINADOS PELOS PARTICIPANTES NAS 

ENTREVISTAS 

 

 
Fonte: acervo da autora. 
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APÊNDICE E – O QUE VOCÊ ENTENDE POR MEIO AMBIENTE? 

 

 
Fonte: acervo da autora. 
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APÊNDICE F – FOTOS REGISTRADAS NO DECORRER DA PESQUISA 
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APÊNDICE G – REGISTROS DO CÍRCULO DE CULTURA FREIREANO 

 

Quadro 01 

A primeira pergunta... O que você compreende por meio ambiente? O meio em que 

vivemos. Após essa afirmação, várias pessoas falavam ao mesmo tempo tentando chegar a 

uma conclusão do que seria e a preocupação com termos didáticos corretos. Em seguida, 

Alguém pergunta “nóis moramos aonde?” e uma enxurrada de respostas vem em seguida: 

planta; açude; animais; poço profundo; ciladeira; forrageira; cacimbão amazonas; casas; 

campo; roçado; internet; Reserva Legal; casa do mel; apiários; curral; pessoas; participação; 

associação; INCRA; COPASAT; tinha médico e enfermeira, creche e escola (que acabou), 

transporte escolar; mercantil; frutaria; horta; galpão para avicultura; pocilga; criação de 

bovino no coletivo e criação de bovino, caprino e ovino no individual; IFCE; SEBRAE; 

STTR Crateús; universidade; cultura com quadrilha, gincana, bingo, peça teatral, drama, 

aniversários, datas comemorativas e esporte, com futebol e baralho.  

 

Quadro 02 

A segunda pergunta... O que é para você Educação Ambiental? Ensinar a cuidar da 

natureza; ensinar a cuidar da pessoa; organização de tudo; pensar de cuidar: natureza e 

pessoas. 

 

Quadro 03 

A terceira pergunta... Qual a importância de se trabalhar a Educação Ambiental no 

assentamento? Ensinar os filhos a ter respeito, a obedecer, cuidar dos mais velhos, dos 

animais, respeito aos nossos costumes. Não desmatar, cuidar dos açudes... Tem três campos 

de futebol no açude da sede. 

 

Quadro 04 

A quarta pergunta... Em que momento a Educação Ambiental é trabalhada no 

assentamento? Nenhum (risos); Momento do coletivo na prática; associação coloca as 

questões, mas sócios, alguns, não cumprem.  
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Quadro 05 

A quinta pergunta... Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo? Tinha mais união no 

começo, hoje é cada qual no seu; hoje brigas entre as pessoas, as festas eram conjuntas, 

hoje não; não tinha casa pra todo mundo, não tinha banheiro, família que morava no 

estábulo; era um “sofrido” bom por causa da união; tinha mais cabaça, ata e bananeira, 

coité; tinha mais árvore; tinha um lixão, mas foi retirado, só trazia doenças; as casas na 

maioria têm quintal produtivo; as pessoas melhoraram de vida por causa das políticas 

públicas do governo Lula; médico no assentamento antigamente.  

 

Quadro 06 

A sexta pergunta... Que mudanças você percebe no assentamento em relação à 

convivência do ser humano com o meio ambiente em São Gonçalo?  Mais união, mais 

trabalho coletivo; consertar a caixa d’água; cuidar dos açudes: mata ciliar preservada, mais 

árvores na parede; árvores nativas plantadas; manejo dos bovinos, caprinos e ovinos; 

educação ambiental para a juventude; plantar mais palma, sorgo; fazer composteira. 
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APÊNDICE H – RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 

 

Tabela 01 – pergunta 1 

Entrevistada(o) O que você compreende por meio ambiente? 

1. Maria Eunice de Lira Espaço onde aconteceu toda a nossa sobrevivência, é nosso 

espaço comum, segundo o Papa. Envolve todo o meio 

ambiente. Desmatamento, agronegócio, a politicagem, as 

leis ambientais que não é respeitada, o sistema capitalista 

com sua lógica acabando com tudo. Mexer na natureza sem 

agredir. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

O meio ambiente não pode agarrar, não pode derramar óleo 

no chão. Não pode sair pelos matos cortando as árvores e 

nem usar veneno. A Reserva Legal é metade do 

assentamento. Politicamente o governo tá nem aí. 

3. Francisco Ariston Mota Pra mim, é preservar as matas, os córregos, os rios. Não 

desmatar pra não ressecar a terra. Não tem salvamento de 

nada sem as árvores. Não desmatar as grotas pra não aterrar. 

Nós só tem sobrevivência se tiver o meio ambiente, porque 

não tem ar, o ar não é puro. 

4. Jhona Alves Ribeiro São as árvores, a água, as pessoas. 

5. Terezinha Ximenes Leite Meio ambiente é onde nois tamo. É o lugar onde nois mora. 

É os bichos, é o povo que mora aqui, é as árvores, as roças. 

É a associação. É a celebração, os cultos. 

6. Valdênia Resende Gomes Lugar onde a gente vive, os moradores. Tem plantas, mora 

os animais, é um conjunto de coisas. Futebol, quadrilhas, 

tudo faz parte, as reuniões, os projetos. 

7. Antônio Silveira de Sousa Se a gente for observar, o meio ambiente puxa a gente em 

quase tudo. O lixo nos fundos de quintal, não existe coleta 

de lixo. Brocar, fazer um desmatamento numa terra que não 

é apropriada dá erosão e terra degradada. As árvores, a 

montanha, as aves, os animais: raposa, guaxinim, camaleão, 

veados e o ser humano. Meio ambiente importante. Duas 
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comparação: Reserva Legal e está na sede de Crateús. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Preservar a natureza, as pessoas, as plantas, os animais. 

9. José Arquires Saboia 

Soares 

Significa tudo que faz parte do ambiente que a gente vive, 

não existe vida, saúde sem a preservação do meio ambiente, 

sem a gente dar importância à preservação. Ser humano, 

animais, árvores. A saúde. A questão política e a questão 

econômica, inclui tudo. A questão política tem que ser 

maior pro meio ambiente, automaticamente a questão 

econômica é beneficiada. 

 

Tabela 02 – pergunta 2 

Entrevistada(o) O que é para você educação ambiental? 

1. Maria Eunice de Lira Eu vejo assim, vou tentar resumir. É esse, você começar a 

orientar dentro de sua própria casa de não degradar a 

natureza, o problema do lixo e etc. Grade curricular, se 

priorizar mais todo esse processo de vivência e cuidado. 

Quem comanda o processo maior de educação? É o capital. 

Ele não tem interesse. Estamos preocupados com o que essa 

nova geração vai ficar. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

Acho que é a pessoa respeitar o lugar que a pessoa mora. 

3. Francisco Ariston Mota 

 

É não derrubar as árvores, é não explorar a natureza, é saber 

explorar. 

4. Jhona Alves Ribeiro Pras pessoas preservar o ambiente, pelas árvores, não 

maltratando, não queimando. Pessoas que não se importam 

com os sérios problemas. Os pássaros, os animais. Falta 

educação porque estão acabando com as árvores e os 

pássaros não têm mais namoro. 

5. Terezinha Ximenes Leite Aprender sobre as árvores, sobre a associação, sobre o culto, 

sobre roçado. 

6. Valdênia Resende Gomes Você saber lidar com as pessoas do seu meio, conhecer o dia 
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a dia das pessoas, ter comunicação, saber trabalhar junto 

com elas. Ajudar no que elas precisam. Saber como 

conviver com o meio ambiente, com o semiárido. A 

organização da associação. 

7. Antônio Silveira de Sousa Tem que ter conhecimento e responsabilidade. O estrumo 

aqui não é vendido, é utilizado no assentamento. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Educar pra ter uma vida melhor em relação à natureza. 

9. José Arquires Saboia 

Soares 

Consciência das pessoas com a preservação da vida humana 

que necessita em tudo da natureza. Conhecimento do meio 

ambiente. As pessoas são muito ansiosas para essa questão 

ambiental, falta conhecimento pra educação ambiental. Com 

o passar do tempo, você vai vendo o reflexo da falta de 

consciência e conhecimento que você não procurou saber. 

 

Tabela 03 – pergunta 3 

Entrevistada(o) Qual a importância de se trabalhar a Educação 

Ambiental no assentamento? 

1. Maria Eunice de Lira Porque nós, essa terra, a gente pegou essa terra totalmente 

degradada. Já pegamos a terra pra criar gado. Gastamos um 

tempo pra recuperar a terra. Outra questão, a gente não tá 

educado pra não colocar fogo, agrotóxico. Fazemos o 

mesmo do grande. De usar o que eles usam, só que pouco. 

Reserva Legal tem respeito, mas o resto pode ser degradado, 

usado. Precisa de educação. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

Aqui não tem respeito pelo meio ambiente. É importante 

porque sabe a realidade. Mas acho errado cortar as árvores 

do açude, plantar dentro do açude. Falta trabalho dentro do 

assentamento sobre a EA. Queima roças, queima floresta. 

Lixo é um problema. Algumas pessoas usam veneno, nem 

todos usam o nim. 

3. Francisco Ariston Mota Os mais velhos entende o trabalho sobre respeito, os jovens 
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 não. Os jovens jogam pedras no plástico do silo, nos 

portões. Importante que os jovens tenham orientação de 

pequenos. Quando recebemos a terra, no começo, eu 

reclamei e gerou uma implicância, eu abandonei pra não 

gerar inimizade. O assentamento Dom Fragoso é exemplo 

de preservação. Você conhece? [respondi que não]. Usa a 

terra, mas não prejudica o meio ambiente. Essa propriedade 

[São Gonçalo] era cheia de árvore. O açude da sede era uma 

grota. Açude da sede foi feito na década de 60. 

4. Jhona Alves Ribeiro Consciência de fazer o que é certo. Falta árvore ao redor do 

açude sede pra melhorar a água.  

5. Terezinha Ximenes Leite Pra ser feliz. Pra ser feliz tem que fazer coisas boas, plantar 

e colher. Respeitar o povo, ser humilde. E também... Você 

chega numa casa, a pessoa tá mal, tem que ajudar, falar de 

Deus. Não pode botar roçado e nem aradar perto do açude. 

Eles tão plantando ao redor do açude. Água serve pra nois, 

pros bichos bruto. Era pra juntar um dinheiro e cavar o 

açude, tirar a mais terra. O gado passando fome, porque eles 

tão tudo plantando. 

6. Valdênia Resende Gomes É importante, porque fica bem organizado o lugar, as 

pessoas, os bichos, a água, a comunidade inteira. O lixo, o 

que fazer com ele. Como tratar a água. A água é muito 

discutido, o lixo também. 

7. Antônio Silveira de Sousa Tem muito desrespeito a questão do meio ambiente; 

exemplo: açude da sede. Lixo com plástico, galão. A 

maneira de usar o trator nas terras. Não sabem usar o trator. 

A roça é individual e faz do jeito que quer. Não tem manejo 

dos animais, pisoteiam a terra e pisam as sementes. Os 

ruminantes pisam tudo. Não tem milhã-capim, o animal vai 

e come. Não se tem quantos bovinos no coletivo, não se 

sabe. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Muitas coisas que tem no meu quintal produtivo eu não 

preciso comprar. Tem mamão, jerimum, limão, manga, 
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milho, acerola, coco, banana, goiaba, laranja, ata, cana de 

açúcar, seriguela, uma festa de periquito na seriguela. Vendo 

só o cheiro verde. 

9. José Arquires Saboia 

Soares 

O futuro das crianças, dos jovens para que, mais na frente, 

eles não sofram as consequências desse assunto tão 

importante. Filho e neto vão precisar pra ter uma vida de 

qualidade. 

 

Tabela 04 – pergunta 4 

Entrevistada(o) Em que momento a educação ambiental é trabalhada no 

assentamento? 

1. Maria Eunice de Lira É discutida nas reuniões, a gente fala. Houve seminários. O 

problema é a questão cultural, segue a mesma lógica da 

queimada. Faz quatro anos que houve as discussões. 

Discutimos na assembleia, mas não é curso ou seminário. Só 

nas assembleias dos assentados e nas reuniões. Se tivesse a 

escola funcionando dentro da comunidade ajuda, né? Eu 

mesma fui várias vezes falar, mas depois que fechou 

dificultou. Tá com 5 anos que deixou de funcionar é um 

problema. A escola não conhece a comunidade e a 

comunidade não conhece a escola. PAA é 30% da produção 

da agricultura familiar para a prefeitura. O adolescente sabe 

que a produção é comprada e vê renda. Bota alimento na 

mesa. O jovem sente o pertencimento da produção da terra. 

O menino sabe de onde vem, ‘vem do meu assentamento’ e 

tem orgulho da produção. Agricultor não é um pobre 

coitado. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

Nas assembleias só falam em querer queimar a floresta 

escondido. Não é trabalhado nada da educação ambiental 

com jovens ou adultos. Antigamente, fazia raleamento 

quando tinha projeto, já pegamo a terra destruída pelo 

patrão. 
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3. Francisco Ariston Mota 

 

Antigamente, tinha mais fartura de projeto e por causa da 

seca ficou diminuída. Falta técnico pra acompanhar os 

trabalhos no assentamento. Esse governo não vai pra frente 

não, não dá apoio ao pequeno. 

4. Jhona Alves Ribeiro Não é trabalhado. De primeiro, tinha, não tem mais. Alguma 

coisa é discutida na associação em assembleia. 

5. Terezinha Ximenes Leite Não tem educação ambiental no assentamento. Os jovens 

não fazem nada, os pais não botam pra trabalhar, tem drogas 

no assentamento. A escola que tinha foi fechada, acho que 

tá de 3 a 4 anos. Não tem creche também. Não participo das 

assembleias. O Quinca vai [o marido]. Reunião discute a 

água que não tão pagando, não querem trabalhar o coletivo. 

Falta união. Muita mulher e jovens nas assembleias. Os 

cadastrados tão mais pouco, ligando nada. Tem gente que 

não vai pra reunião e nem paga a associação, R$ 3,00 por 

mês. Eu sou uma [risos]. 

6. Valdênia Resende Gomes De vez em quando são falada a água, o lixo e os bichos, se 

são soltos ou não. Como zelar a terra. Mais ou menos 

discutido. Se reclamam uma vez, já não fazem mais, é só ir 

pra assembleia. Só nas assembleias é trabalhada, quando 

surge um problema. Fortalece a associação. 

7. Antônio Silveira de Sousa Não vejo em nada não, nota zero. Na assembleia é dito 

muito pra não usar veneno nas terras. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Não vejo não. Antigamente, as mulheres se reunião e faziam 

hortas. Não é trabalhado.  

9. José Arquires Saboia Soares Acredito que... Em poucos momentos, ainda tem muita 

ignorância das pessoas.  

 

Tabela 05 – pergunta 5 

Entrevistada(o) Que mudanças você percebe no assentamento em 

relação à convivência do ser humano com o meio 

ambiente em São Gonçalo? 
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1. Maria Eunice de Lira O modelo de educação que existe no município não serve 

para a realidade do campo O que os jovens aprendem na 

escola é distante da realidade do assentamento. Os pais 

também não acompanham seus filhos. Mudar a escola é 

importante. Práticas antigas de minoria: fogo e 

desmatamento. Teve uma reduzida de 40% mais ou menos. 

Adubo na terra, não tem prática de cobertura vegetal, não 

tem manejo pastoril. Com a seca, diminuiu as leguminosas 

para alimentos dos ruminantes. Tem quintais produtivos em 

todas as casas.  Quando chegou a falta de água, a coisa 

piorou. Falta proteção pras matas ciliares, agricultura na 

beira do açude. Não tem o quebra-vento, área de pousio sem 

cuidado e recuperação do solo. Não tem trabalho com a 

juventude. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

Sou dos morador antigo. Melhorou água encanada e não 

vão mais pro açude da bosta. Melhorou energia, não tinha 

piso nas casas. Tinha Seguro Safra, faz tempo que não 

recebo depois do aposento. Desmatamento aumentou, não 

há cuidado com a terra. O que tinha no silo foi embora pelos 

meninos que furaram a lona. Falta trabalho com os jovens. 

3. Francisco Ariston Mota 

 

Hoje tá melhor, porque é preservado de madeira. Não tá 

sendo desmatado tudo, só uma parte. O povo procura adubar 

a terra, o estrumo não é mais vendido não, é usado na terra. 

Na época de 1996 era mais desmatado. Agora tem mais 

gente e tem mais mata. Produção coletivo só do gado. Ovino 

e caprino é individual. Não tem manejo dos ruminante. 

4. Jhona Alves Ribeiro Cheguei desde o começo. O açude encheu, agora não enche. 

Tinha mais árvores, a seca acabou muita coisa, as pessoas 

também acabaram, são as duas coisas. O assentamento tá 

melhor agora, mas quando chegamo, o povo era mais unido 

e hoje não é. É mais brigado, mais intrigado. 

5. Terezinha Ximenes Leite Nos quintais não tinha árvore quando a gente chegou; hoje, 

todo quintal tem frutas. Tem cisternas, energia. Criação nos 
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quintais. Antigamente, tinha projeto, faz uns 6 anos que não 

tem nada aqui. O povo vende voto, eu vendi o meu, porque 

precisava do cimento pra ajeitar minha venda. 

6. Valdênia Resende Gomes Antes, estava muito mato, cortava muita madeira pra vender 

e fazer carvão, na época era fazenda. Hoje, tem menos 

desmatamento e queimada. Diminuiu muito o uso de 

veneno. Hoje, quem plantou cedo tirou alguma coisa, muito 

feijão. Menos projeto, não tem assistência técnica. Reunião 

do PRONAF Jovem e Mulheres, até hoje tamo esperando. 

Tem energia, água encanada, banheiro tem, fossa tem. 

Quintais produtivos nas casas tem. Criação de aves, de 

animal de pequeno porte. Tá faltando mais cacto no 

assentamento. 

7. Antônio Silveira de Sousa Hoje, aqui é muito desmatado, usavam os campos da antiga 

fazenda. Faz o manejo da terra. Alguns princípios bom foi 

perdido. Alguns cuidados não existe mais. Madeira vendida 

ninguém diz nada. Não repõe o que tira de madeira. Tinha 

visitação da SEMACE. Tinha mais união, hoje a 

convivência é difícil. Falta trabalho com a juventude. Falta 

de projetos no assentamento. Tinha dois galpão de ovino, 

dois galpão de criar ave, a casa do mel em 2003 e tudo isso 

caindo. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Tira a madeira e não faz reposição. Ainda morei em casa 

sem energia, hoje tem. Faz muita falta uma escola pras 

crianças. Não tem creche, tinha e fechou faz uns 5 ou 6 

anos. Lixo é queimado, não teve coleta de lixo, só uma vez 

pela prefeitura. Não tem educação para as crianças. 

9. José Arquires Saboia 

Soares 

O que melhorou é que nós passamos a produzir dentro da 

terra. A fazenda era praticamente improdutiva, depois que 

virou assentamento se tornou produtiva. Antes, não tinha 

moradia, agora temos, não é o que queríamos, mas temos 

uma melhor qualidade. O que piorou foi os recursos naturais 

mais escassos. Tinha lenha, peixe, a caça predatória, sinto 
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falta dos animais que tinha aqui. Tinha água nos açudes, 

devido à seca prolongada, temos, tivemos que ir pro lençol 

freático, tivemos que explorar. 

 

Tabela 06 – pergunta 6 

Entrevistada(o) O que poderia ser melhor na convivência do ser humano 

com o meio ambiente? 

1. Maria Eunice de Lira Grande luta nossa no dia a dia, cuidar da terra como 

cuidamos de nós. Tá tão maltratada, tão sofrida essa terra. 

Mudar a educação. Recolher o lixo, destino certo pro lixo, a 

reciclagem. Nós pegar os jovens e as mulheres, as mulheres 

sempre na frente. Mostrar os rios, as matas ciliares. Porque 

não pode desmatar? Continuar botando o esterco na terra. 

Tô com 20 anos que produzo numa área. Você não precisa 

tá desmatando, você precisa alimentar a terra. 

2. João Batista Mota e Maria 

Rosa Hermínio Mota 

Se dá opinião na associação, aí arruma problema. Não 

plantar perto do açude da sede e nem dentro. Não aradar os 

campos perto do açude. Falta de manejo dos animais: ovino, 

caprino e gado. Existe o trabalho coletivo. Falta fortalecer a 

associação. Melhorar a participação de mulher e jovem na 

assembleia. Falta assistência técnica. O lixo é um problema. 

Antigamente, tinha creche e não tem mais. Não tem mais 

agente de saúde e nem médico. Se reunir pra melhorar, as 

famílias se fortalecerem. Muita coisa errada aqui. 

3. Francisco Ariston Mota Em primeiro lugar, ter manejo dos animais. Segundo, ter 

projetos novo, falta o governo aqui dentro. Terceiro, o 

pessoal se organizar pra ter grupo de um ajudar o outro. 

Antigamente, um ajudava o outro e agora é quem tem mais 

condição que faz. Quarto, nossas cisternas são preservadas. 

A associação pagava o vaqueiro pra cuidar do gado e hoje 

não tem... Isso né muito bom não. Hoje, a dificuldade é 

maior e ninguém quer assumir a associação e os antigos são 

obrigados a continuar. Bom o envolvimento de mulheres e 
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jovens no assentamento. 

4. Jhona Alves Ribeiro Primeiro, é a união das pessoas. Segundo, é a cisterna em 

todas as casas. Ficaram fora do projeto porque não 

moravam na casa na época. Terceiras, mais árvores. 

Árvores na barreira do açude da sede. 

5. Terezinha Ximenes Leite Tem que cavar o açude pra ter mais água, tem que plantar 

ao redor do açude. Tem que ter mais árvores no 

assentamento, só vem chuva pra nós se tiver muita árvore, 

sem árvore, chupa a água. Não vai ter chuva, não vai ter 

inverno bom. Até eu tem que participar mais da associação, 

vou pagar, não tô é pagando. 

6. Valdênia Resende Gomes Plantar árvore na parede do açude pra dar sombra, sustentar 

mais água. No campo de futebol, pra ter sombra e assistir o 

jogo. Área de lazer pros jovens, uma quadra, uma pracinha 

que não tem. Incentivar caminhada ao redor. Colégio pras 

crianças de 3 anos, sala de aula pra crianças tá faltando. Faz 

falta escola de EJA. Falta cursos. O sindicato disse que ia 

fazer mais cursos, não veio ainda. Falta horta das mulheres. 

7. Antônio Silveira de Sousa Falta trabalho com os jovens, sinto falta de produção de 

roça coletiva que a gente tinha antes. Hoje, é individual e 

desunida. Uma grande união, fortalecimento da associação. 

8. Dionísia Bertoldo Gomes 

Cardoso 

Mais projetos. Falta união. 

9. José Arquires Saboia 

Soares 

Entra a questão da coletividade, quando entra a visão das 

pessoas de forma coletiva. Aqui tem excessos de alguns. 

Que cada um dê a sua contribuição juntamente com sua 

família pra depois não pagar o preço da contribuição que 

deveria. 
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ANEXO A – A LENDA DA CAATINGA 

 

Como a Caatinga passou a esconder sua beleza 

(Adaptado do texto lenda da Caatinga do livro Árvores e Arbustos da Caatinga, de autoria de 

Gerda Maia) 

 

Nos tempos antigos somente existiam o sol, o céu e a terra. Não havia vida e os 

dias se passavam todos iguais, porque nada acontecia. 

Um dia, quando o Sol se preparava para se deitar, ao se despedir, mandou uns 

raios coloridos de luz, que pintaram a Terra e o Céu com lindas cores. Eles gostaram muito 

disso e pediram ao Sol que continuasse com aquela brincadeira luminosa. A partir daí, sempre 

ao amanhecer e ao entardecer, o Sol enfeitava tudo com as mais lindas cores. Assim, o Céu 

viu a Terra, que antes era cinzenta e feia e a Terra admirou as lindas cores no Céu que 

combinavam com o seu azul. 

O Céu mandou o vento para afagar a Terra, que se enfeitou com nuvens brancas e 

trazendo a chuva, refrescaram a terra. A Terra também tinha vontade de dar algo ao Céu, até 

que um dia, o amor da Terra virou uma semente. E foi assim, através do amor entre a Terra e 

o Céu, que nasceram as plantas. Eles enfeitaram a Terra com um lindo manto verde e todas 

elas cresceram em direção ao Céu, expressando assim a vontade de a Terra querer se 

aproximar do Céu. As que melhor conseguiram realizar essa conexão com o Céu foram às 

árvores. Elas são os seres mais altos na Terra e também abrigaram os pássaros, que são os 

mensageiros entre a Terra e o Céu. 

Um dia, todas as plantas começaram a florir, enfeitando a Terra com as mais 

lindas cores e criando deliciosos perfumes, que o vento levou até o Céu. Foi uma verdadeira 

festa de cores e perfumes e aquilo era a coisa mais linda que já tinham visto. Quando, na 

manhã seguinte, o Sol viu toda aquela beleza, ficou com muito ciúme. Ora, antes todos o 

tinham reverenciado como a coisa mais linda e poderosa que existia e agora, essas plantas 

descaradas, não apenas tinham inventado a cor verde, que antes não existia, como também 

usavam nas suas flores todas as outras cores que tinham pertencido exclusivamente ao sol. E, 

ainda, esses perfumes! 

Furioso, o Sol, em voz baixa, disse: “Eu vou mostrar quem é o mais bonito e 

poderoso. Vou queimar essas plantas!” E, imediatamente, ele começou a brilhar mais forte, 

com raios que ardiam como lanças, para matá-las. 
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Nessa hora, o urubu desceu das alturas do Céu e falou para as plantas: “prestem 

atenção! Eu ouvi o Sol dizer que vai queimar vocês. Ele está com raiva!” E o vento sussurrou 

nas folhas das árvores: “É isso mesmo! É isso mesmo!” As plantas perguntaram: “Porque o 

Sol estaria com raiva de nós? O que foi que fizemos? Nós gostamos muito do Sol!”. 

O urubu explicou: ele ficou com inveja da beleza de suas flores. Ele quer ser o 

único dono das cores e do movimento. Agora há os animais correndo pra lá e pra cá, e até o 

vento balança as folhas das árvores. O Sol não entende que cada um de nós, contribuindo com 

sua característica única, torna o mundo mais belo, mais rico e mais alegre. Ele ficou furioso 

quando viu a festa de cores alegres de suas flores e decidiu que vai queimar vocês. E o pior é 

que ele tem o poder de fazê-lo!”. 

As plantas responderam: “Então é por isso que sentimos tanto calor hoje! Mas, se 

o Sol nos matar todas de uma vez, a vida vai se acabar e a Terra vai ficar sem proteção. Não 

podemos deixar a Terra morrer porque ela é nossa mãe e nós a amamos. O que podemos 

fazer?”. 

Nesse meio tempo, as nuvens haviam chegado e disseram: “Nós temos a solução! 

Vamos cobrir o Céu inteiro e não vamos deixar passar nenhum raio de Sol. Assim, vocês 

estarão salvas!”. 

Depois de pensar um pouco, as plantas responderam: “Muito obrigada pela sua 

ajuda, mas daria certo somente algum tempo. Nós precisamos ver o Sol e o Céu para poder 

viver e para poder compor a cor das nossas folhas, que é feita do azul do céu e do amarelo do 

sol. Sem o Sol, também não podemos viver por muito tempo”. E todos continuam a refletir... 

Quando o dia amanheceu, tinham achado uma solução. 

Quando o Sol se levantou, foi logo brilhando com toda a sua força. Pouco depois 

reparou que as folhas e flores das plantas aos poucos foram caindo, até que o aspecto geral da 

paisagem ficou acinzentado, feio, dando a impressão de que tudo tinha morrido. Aí, o Sol, 

satisfeito com o resultado e orgulhoso do seu poder, parou de aumenta a força dos seus raios e 

foi se deitar vitorioso pensando que, sem dúvida, agora ele voltaria a ser apreciado como o 

que havia de mais bonito e poderoso. 

Só que ele, por ficar longe da Terra, não tinha percebido que as plantas não 

estavam mortas. Isso fazia parte do plano: elas tinham combinado de deixa as flores e folhas 

murcharem e caírem no chão, o que protegia a Terra contra as queimaduras dos raios solares. 

Além disso, o aspecto desnudo das árvores iria acalmar a raiva do Sol, evitando que ele 

aumentasse o calor. 
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Para testemunhar a vida, eles escolheram o Juazeiro que devia manter as folhas 

verde o tempo todo para assinalar para o Céu que naquele lugar ainda  havia vida. Isso era 

muito importante porque as nuvens mandavam as chuvas aonde havia sinal de vida e elas 

precisavam ver o verde pelo menos aqui e acolá. 

Também o Angico tinha recebido uma tarefa especial. Quando a seca fosse ficar 

insuportável, O Angico deveria se cobrir totalmente de flores, criando manchas coloridas na 

paisagem cinzenta para estimular o Céu ajuntar as nuvens e abastecer a Caatinga com chuvas. 

Dessa maneira, cada planta e cada animal assumiu uma tarefa específica para ajudar a 

Caatinga a viver. 

As plantas também tinham combinado entre si que cada uma iria abrir as flores 

em deferentes épocas do ano, escondendo a beleza da Caatinga para não despertar a inveja 

Sol. Algumas, como o Mandacaru, resolveram abrir suas lindas flores somente à noite, para 

não correr o risco de contraria o Sol. 

E assim ficou a Caatinga até hoje, que esconde sua beleza na maior parte do ano, 

mantendo a vida escondida aos olhos do Sol e protegendo a Terra com as folhas murchas. E 

quando, no inverno, as nuvens a escondem do Sol, ela se revigora com toda a alegria e força 

da vida, se revestindo novamente de verde, expressando o amor entre a Terra e o Céu. 
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ANEXO B – OS DEZ MANDAMENTOS DE PADRE CÍCERO PARA O 

AGRICULTOR 

 

01. Não derrube o mato, nem mesmo um só pé de pau; 

02. Não toque fogo no roçado, nem na caatinga; 

03. Não cace mais e deixe os bichos viverem; 

04. Não crie o boi e nem o bode soltos; faça cercados e deixe o pasto descansar para se 

refazer; 

05. Não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé: deixe o mato 

protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza; 

06. Faça uma cisterna no oitão de sua casa para guardar água da chuva; 

07. Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja em pedra solta; 

08. Plante em cada dia pelo menos um pé de algaroba, caju, de sabiá ou outra árvore 

qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só; 

09. Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, a favela e a 

jurema; elas podem ajudar a você a conviver com a seca; 

10. Se o sertanejo obedecer a esses preceitos, a seca vai aos poucos se acabando, o gado 

melhorando e o povo terá sempre o que comer; mas, se não obedecer, dentro de pouco tempo 

o sertão todo vai virar um deserto só.  
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ANEXO C – LETRA DA MÚSICA CANÇÃO DA FLORESTA 

 

Canção da Floresta 
 
Composição: Sebastião Dias 
Interpretação: Fagner 
 
Tombam árvores, morrem índios 
Queimam matas, ninguém vê 
Que o futuro está perdido 
Uma sombra e não vai ter 
Pensem em Deus, alertem o mundo 
Pra floresta não morrer 
Devastação é um monstro 
Que a natureza atropela 
Essas manchas de queimadas 
Que hoje vemos sobre ela 
São feridas que os homens 
Fizeram no corpo dela 
Use as mãos, mude uma planta 
Regue o chão, faça um pomar 
Ouça a voz do passarinho 
A floresta quer chorar 
Quando os cedros vão tombando 
Dão até a impressão 
Que os estalos são gemidos 
Implorando compaixão 
As mãos do homem malvado 
Desmatou sem precisão 
Mas quando Deus sentir falta 
Do pau que já foi cortado 
O homem talvez procure 
Por a culpa no machado 
Ai Deus vai perguntar 
"E por quem foi amolado?" 
Fauna e flora valem mais 
Do valor que o ouro tem 
A natureza é selvagem 
Mas não ofende ninguém 
Ela é a mãe dos seres vivos 
Precisa viver também 
Ouça os índios, limpem os rios 
Façam a Deus esse favor 
Floresta é palco de ave 
Museu de sonho e de flor 
Vamos cuidar com carinho 
Do que Deus fez com amor 
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ANEXO D – LETRA DA MÚSICA ASA BRANCA 

 

Asa Branca 
 
Composição: Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira 
Interpretação: Luiz Gonzaga 
 
Quando oiei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu preguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
 
Que braseiro, que fornaia 
Nem um pé de prantação 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
 
Por farta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Depois eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
 
Depois eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
 
Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortá pro meu sertão 
 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim vortá pro meu sertão 
 
Quando o verde dos teus óios 
Se espaiar na prantação 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu 
Meu coração 
 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu vortarei, viu 
Meu coração 
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ANEXO E – LETRA DA MÚSICA MATANÇA 

 

Matança 
 
Composição: Carlos Augusto Jatobá 
Interpretação: Xangai 
 
Cipó caboclo tá subindo na virola 
Chegou a hora do pinheiro balançar 
Sentir o cheiro do mato da imburana 
Descansar morrer de sono na sombra 
Da barriguda 
 
De nada vale tanto esforço do meu canto 
Pra nosso espanto tanta mata haja vão matar 
Tal mata atlântica e a próxima amazônica 
Arvoredos seculares impossível replantar 
 
Que triste sina teve o cedro nosso primo 
Desde menino que eu nem gosto de falar 
Depois de tanto sofrimento seu destino 
Virou tamborete mesa cadeira balcão de bar 
Quem por acaso ouviu falar da sucupira 
Parece até mentira que o jacarandá 
Antes de virar poltrona porta armário 
Mora no dicionário vida eterna milenar 
Quem hoje é vivo corre perigo 
E os inimigos do verde, da sombra, o ar 
Que se respira é a clorofila 
Das matas virgens destruídas vão lembrar 
 
Que quando chegar a hora  
E certo que não demora 
Não chame Nossa Senhora 
Só quem pode nós salvar é  
 
Caviúna, cerejeira, baraúna 
Imbuia, pau-d’arco, solva, juazeiro e jatobá 
Gonçalo-alves, paraíba, itaúba 
Louro, Ipê, paracaúba 
Peroba, massaranduba 
Carvalho, mogno, canela, imbuzeiro 
Catuaba, janaúba, aroeira, araribá 
Pau-ferro, angico amargoso, 
Gameleira 
Andiroba, copaíba, pau-brasil 
Jequitibá 
Quem hoje é vivo corre perigo. 


