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MAPA ABERTO PARA UMA ECOLOGIA CIENTÍFICO-POÉTICA 

 

RESUMO 

ASSIS, Mayara Larrys Gomes de
1
 

 

As ciências são construções humanas ordenadas a partir de modelos cognitivos distintos 

como, por exemplo, os saberes científicos e os saberes da tradição. Em sua essência esses 

saberes resultam de processos que fragmentam e dissociam o todo em partes para ordenar 

conhecimentos cada vez mais específicos, partindo de concepções parciais de mundo. Apesar 

da fragmentação ser um mecanismo necessário para a construção de conhecimento, é preciso 

investir em um exercício de religação – tanto dos saberes quanto dos seus modelos distintos 

de construção. Esse diálogo torna possível compreender a ecologia a partir da diversidade e da 

dinâmica não apenas entre espécies, mas, também, entre saberes. A pesquisa teve como 

objetivo constelar algumas possibilidades de operar este diálogo entre os saberes científicos e 

os saberes da tradição, tecendo pontos para um mapa aberto da ecologia do semiárido 

nordestino. Para isso foram utilizadas duas matrizes: 1) livros e artigos científicos, 

representando a narrativa de uma ciência analítica, paradigmatizada; e 2) fragmentos das 

músicas de Luiz Gonzaga, representando uma narrativa mais próxima da lógica do sensível. 

Este segundo eixo foi delineado a partir de uma cartografia da obra do autor, considerando 

apenas composições autorais e músicas que traçavam leituras sobre dinâmicas ecológicas. 

Estes filtros possibilitaram o delineamento amostral de 19 músicas, lançadas entre 1947 e 

1989, a partir das quais procedi a uma análise temático-lexical (BARDIN, 2011). Os diálogos 

propostos entre as narrativas musicais de Luiz Gonzaga e os referenciais das Ciências 

paradigmatizadas mostram indícios de mestiçagens possíveis entre cultura científica e cultura 

da tradição na ordenação de conhecimentos sobre dinâmicas ecológicas. 

 

Palavras-chave: Saberes da tradição. Saberes científicos. Dinâmicas ecológicas. 
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OPEN MAP FOR A SCIENTIFIC-POETIC ECOLOGY 

 

ABSTRACT 

ASSIS, Mayara Larrys Gomes de 

 

Sciences are human constructions ordered from different cognitive models such as the 

scientific knowledge and the traditional knowledge. In essence, this knowledge result from 

processes that fragment and dissociate the picture into small parts, built from partial 

conceptions of the world. Despite this fragmentation is a necessary mechanism to knowledge 

building, it is necessary to invest an exercise of reconnecting what is known in both 

knowledge construction models. This dialogue opens possibilities to understand ecology from 

a diversity and dynamics point of view that is not limited on the species, but also on the 

knowledge. This research aimed to constellate some possibilities to operate this dialogue 

between scientific knowledge and traditional knowledge, weaving points to an open map of a 

Brazilian‟s northeastern semi-arid ecology. In order to do this, we used two approaches: 1) 

books and scientific articles, representing the narrative of an analytical science; and 2) song 

fragments of Luiz Gonzaga‟s lyrics, representing a more sensitive logic of the environment. 

This second approach was designed in the frameworks of a cartography, considering only 

copyrighted compositions and songs related to ecological dynamics. Using these filters was 

sampled 19 songs, released between 1947 and 1989, from which I proceeded a lexical 

analysis (Bardin, 2011). This dialogue between the musical narratives of Luiz Gonzaga and 

the references of a standard view of Sciences has shown possible ways of dialogue between 

scientific culture and traditional knowledge to woven discussions about the ecological 

dynamics.  

 

Keywords: Traditional Knowledge, Scientific Knowledge, Ecological Dynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA ABIERTO PARA UNA ECOLOGÍA CIENTÍFICO-POÉTICA 

 

RESUMEN 

ASSIS, Mayara Larrys Gomes de 

 

Las ciencias son construcciones humanas ordinadas a partir de modelos cognitivos distintos, 

por ejemplo, los saberes científicos y los saberes de la tradición. En su esencia eses saberes 

resultan de procesos que fragmentan y disocian el todo en partes para ordinar conocimientos 

cada vez más específicos, partiendo de concepciones parciales del mundo. A pesar de la 

fragmentación ser un mecanismo necesario a la construcción de conocimiento, es preciso 

investir en un ejercicio de religación – tanto de los saberes cuanto de sus modelos distintos de 

construcción. Eso diálogo torna posible comprender la ecología a partir de la diversidad y de 

la dinámica no solo entre especies, pero, también, entre saberes. La pesquisa he tenido como 

objetivo constelar algunas posibilidades de operar esto diálogo entre los saberes científicos y 

los saberes de la tradición, tejiendo puntos para un mapa abierto de la ecología de lo 

semiárido nordestino. Para eso fueron utilizadas dos matrices: 1)  libros y artículos científicos, 

representando a la narrativa de una ciencia analítica, paradigmatizada; e 2) fragmentos de las 

músicas de Luiz Gonzaga, representando una narrativa más cerca de la lógica del sensible. 

Esto según eje fue delineado a partir de una cartografía de la obra del autor considerando 

solamente las composiciones autorales y músicas  qué demostraba lecturas sobre las 

dinámicas ecológicas. Estos filtros posibilitaron el delineamiento de la muestra de 19 

músicas, lanzadas entre 1947 y 1989, a partir de las cuales procedí a una análisis temático-

lexical (BARDIN, 2011). Los diálogos propuestos entre narrativas musicales de Luiz 

Gonzaga y los referenciales de las Ciencias paradigmatizada muestran indicios de mestizajes 

posibles entre cultura científica y cultura de la tradición na ordinación de conocimientos sobre 

dinámicas ecológicas. 

 

Palabras-clave: Saberes de la tradición. Saberes científicos. Dinámicas ecológicas. 
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1 NOTAS INTRODUTÓRIAS  

Fonte: Allan Patrick (adaptado). 

 

 

A natureza é um corpo vivo 

Francisco Lucas da Silva 

 

A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas 

Goethe

Figura I. Riacho do Navio 
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1.1 Riacho do navio 

“Ah! Se eu fosse um peixe 

Ao contrário do rio 

Nadava contra as águas 

E nesse desafio 

Saía lá do mar pro 

Riacho do navio” 

(Luiz Gonzaga; Zé Dantas, 1955) 

 

O Riacho do Navio, cantado desde o século passado pelo cantor e compositor 

nordestino Luiz Gonzaga, é um curso fluvial que atravessa o Sertão Pernambucano. Em certo 

ponto, conflui com as águas do rio Pajeú
2
 e desemboca no mar. A dinâmica fluvial e as 

comunidades ecológicas
3
 abrigadas ao longo de seu curso d‟água tendem a seguir o 

movimento natural e unidirecional do riacho para o mar. Entretanto no fragmento musical 

apresentado, o eu-lírico, metaforizado na figura do peixe, expressa o desejo de nadar contra 

esse fluxo a fim de se reaproximar de suas origens. 

A epígrafe que abre essa parte serve, para mim, como operador para representar a 

identidade deste trabalho. No livro A evolução criadora, Bergson (2010) reflete sobre uma 

tendência inata que a inteligência tem de seguir um movimento natural de ancorar o 

pensamento lógico, essencialmente, nos sólidos, na modelização matemática. Sinto-me 

simbolizada na figura do peixe que ensaia esta fuga ao movimento natural nadando 

contracorrente num curso d‟água unidirecional. No caso dessa pesquisa, o curso natural é a 

Ciência
4
 clássica, característica dos currículos de Ciências Biológicas. Realizo esse 

movimento de contrafluxo para me aproximar de uma leitura da realidade permeada por 

narrativas distintas que comporte, simultaneamente, a “aproximação das especialidades para 

prevenir a superficialidade das generalizações, assim como um distanciamento, para evitar 

que o real se reduza a uma explicação pontual” (ASSIS et al, 2014, p. 1). 

Fazer esse movimento inverso é o propósito deste trabalho, que toma para si o 

exercício intelectual árduo de traçar pontos de diálogo entre dois modelos cognitivos 

distintos: os saberes científicos, disciplinares e; os saberes da tradição, sistematizados fora das 

                                                           
2
 Afluente do Rio São Francisco que nasce em Brejinho – município pernambucano, seu percurso até 

desembocar no rio Pajeú é de 132,24 quilômetros. 
3
 Grupo, formação ou organização natural de plantas, animais e outros organismos em interação dentro de um 

habitat. A sua estrutura, composição e distribuição são determinadas por fatores ambientais como o tipo de solo, 

o relevo, a altitude, o clima, a disponibilidade de água, dentre outros (COHEN, JONSSON, CARPENTER, 

2003). 
4
 Tal como o fez Almeida (2010) no livro Complexidade, saberes científicos, saberes da tradição, optei por 

diferenciar o uso da palavra ciência. Nos casos em que aparece com inicial maiúscula, refiro-me à instituição. 

Quando escrita com inicial minúscula, faço referência à operação do pensamento, tecida dentro ou fora da 

academia. 
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academias. Esse diálogo será tecido a partir da multiplicidade, densidade e riqueza das leituras 

sobre as dinâmicas ecológicas. 

Estes dois modelos cognitivos operam por estratégias e métodos rigorosos para 

produzir conhecimentos, mas cabe aqui uma breve distinção. Considero nesse trabalho 

saberes científicos aqueles ancorados no método newtoniano-cartesiano, que requerem o 

exercício de observar, experimentar, testar, sistematizar, teorizar dados que só serão validados 

quando passíveis de reprodução. Sistematizados dentro dessa estrutura paradigmática, esses 

saberes se articulam a partir de um conjunto de regras operando, majoritariamente, um estilo 

de pensamento que advoga a exatidão das medidas como o de um engenheiro (LÉVI-

STRAUSS, 1989, p.33).  

Os saberes da tradição também observam, experimentam, testam, sistematizam, 

teorizam e organizam informações. Mas, diferentes do pensar milimétrico do engenheiro, 

estes saberes refletem leituras da natureza in vivo, porque não se domesticam pela necessidade 

de medidas exatas. Pelo contrário, utilizam o que possuem a mão para ler a natureza, 

estratégia similar ao trabalho artesanal de um bricoleur que, no plano técnico, pode ser 

representado pelo trabalho à mão utilizando meios diversos, que comporta o desvio, o 

movimento errático e, no plano intelectual, constitui-se de uma transgressão aos excessos das 

técnicas, investindo e operando por meio de dispositivos heteróclitos (LÉVI-STRAUSS, 

1989).  

Estes saberes evidenciam elaborações cognitivas construídas por intelectuais que não 

frequentaram a escola e se valem de um “capital cognitivo” (TABOSA, 2007, p. 126) próprio 

para construir conhecimentos, cujos métodos e estratégias são tão rigorosos quanto aqueles 

produzidos pela Ciência acadêmica. A esses construtores de conhecimentos e saberes, 

Almeida (2010, p. 49) chama de “intelectuais da tradição”.  

Apesar de distintas, as leituras de natureza – científicas ou da tradição – são 

expressões culturais que respondem a uma mesma pulsão natural do humano: conhecer e 

problematizar o mundo para responder às suas inúmeras curiosidades (SEVERO, 2013). 

Nesse sentido, dialogar estas duas expressões de cultura é nadar contra o fluxo unidirecional 

da Ciência para investir em uma postura cognitiva que se desafia a construir conhecimentos 

que comportem bifurcações, ordens, desordens, objetividades e subjetividades. 

A atitude de nadar contracorrente necessita de persistência. Essa proposição de 

articulação dos conhecimentos também. É uma aposta na construção de conhecimentos vivos 

porque indexados a contextos e construídos culturalmente por pessoas que, dentro ou fora da 

academia, selecionam e organizam informações à mesma proporção que amam, sentem prazer 
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e se decepcionam. Não se trata, segundo Almeida (2010), de por estes conhecimentos em 

paridade porque, de fato, não são iguais. Isso significaria, de outra maneira, continuar 

nadando sozinha. Trata-se de nadar em conjunto, de organizar os conhecimentos em paralelo, 

“como dois modos de conhecimento quanto aos resultados teóricos e práticos, [...] mas não 

devido à espécie de operações mentais que ambas supõem” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p.28).  

Fazer dialogar dois modelos cognitivos simultaneamente distintos e similares é, 

portanto, uma aposta na riqueza do nado coletivo que, no caso do Ensino de Ciências, pode 

ser uma via para transgredir – atravessar– o conteúdo curricular de ecologia através da 

reinserção dos conhecimentos em seus contextos, das „ideias na vida e a vida nas ideias‟ 

(MORIN, 1988). Essa não é uma recusa ao livro didático, mas um lembrete “de que o 

professor não pode ser refém dessa única fonte” (DELIZOICOV, ANGOTTI, 

PERNAMBUCO, 2011, p. 37), ele precisa incorporar à sua prática educativa espaços físicos e 

cognitivos diversificados. 

O ensino de Ciências, nessa perspectiva, tem como meta organizar conhecimentos 

ecológicos vivos. Para isso, priorizo uma estratégia educativa que problematiza, a partir da 

arte, a religação intersaberes de forma que “a ciência [ecológica] 
5
 e seus conhecimentos 

sejam incorporados enquanto cultura” (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011, 

p. 70) para priorizar uma “formação ampla e complexa” (MEC/BRASIL, 2006), uma 

formação para a vida. 

A restituição de diálogos entre saberes científicos e da tradição para narrar leituras 

sobre dinâmicas ecológicas tem inspiração cognitiva na tese de doutoramento de Wyllys 

Tabosa (2007) que, nadando corajosamente contra a corrente linear da ecologia científica, 

religa fragmentos de conhecimentos ecológicos e aposta na contaminação das Ciências por 

uma forma de pensar mais complexa, ou seja, em rede. Essa ideia “pode se tornar operador 

cognitivo privilegiado para rejuntar e fazer dialogar as ciências da vida, as ciências do mundo 

físico e as ciências do homem” (ALMEIDA, KNOOBE, 2003, p. 41). 

Mesmo que lenta e dolorosamente, nadar contra a correnteza linear da Ciência clássica 

significa apontar eixos de religação entre saberes emergentes da cultura científica e da cultura 

da tradição. Para alimentar essa via de religação neste trabalho escolhi trabalhar por meio da 

narrativa musical e a riqueza de suas contribuições na sistematização de conhecimentos 

ecológicos. Isso porque a narrativa musical como expressão da arte evidencia outras formas 

de interpretar e comunicar leituras sobre dinâmicas ecológicas. 

                                                           
5
 Grifo nosso. 
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Para esse fim tomo como operador a obra de Luiz Gonzaga, cujas narrativas musicais 

refletem, com frequência, leituras sobre dinâmicas ecológicas permeadas por amor, desejo, 

tristeza, e subjetividade: sentimentos característicos do intelectual cientista ou da tradição. A 

musicalidade deste cantor, artista, filósofo e, portanto, intelectual, revela leituras de natureza 

que, como saberes da tradição, possibilita a construção da interface que comunica estes 

saberes com a ecologia científica. 

As composições de Luiz Gonzaga são como uma correnteza favorável para pensar este 

trabalho em sua inteireza porque, poeticamente, apresentam leituras ecológicas sistematizadas 

e situadas em seus contextos de produção. Essa contextualização permite o diálogo entre 

prosa, saberes ecológicos e poesia, saberes comunicados com musicalidade. Equilibro-me 

entre prosa e poesia, dureza e suavidade, para exercitar um estilo de pensamento que rompe 

com a linearidade do nado e se desafia a nadar contra a correnteza, tendo nos fragmentos 

musicais o alimento poético que norteia essa narrativa de ciência ecológica.  

A partir dessa matriz referencial e argumentativa sistematizo esta copulação científico-

poética, que tem como objetivo sistematizar um referencial heteróclito sobre dinâmicas 

ecológicas através de diálogo entre a narrativa da Ciência paradigmatizada em livros e artigos 

científicos e fragmentos da narrativa musical de Luiz Gonzaga.  

Esta discussão pode servir como direcionamento ou ponto de partida para 

sistematização de aulas de Ciências/Ecologia que não se limitam a um fluxo unidirecional, 

mas apostam na tessitura de conhecimentos em rede, complexos porque comportam e 

enriquecem leituras de natureza com saberes científicos e saberes da tradição. Estas tessituras 

foram desdobradas em seis capítulos: 

No primeiro capítulo apresento o referencial que move a ordenação de conhecimentos.  

Aqui problematizo as bases para uma “ecologia de base complexa” (TABOSA, 2007). Para 

esse movimento tomei como operador um trecho da canção Riacho do Navio para narrar 

como essa ordenação representa um nado contracorrente operada pelo bricoleur (LÉVI-

STRAUSS, 1989) entre ciência e arte para sistematização de conhecimentos ecológicos 

híbridos. Apresento também alguns fragmentos do meu nado que, com excessos e faltas, 

constituem meu itinerário, os caminhos e descaminhos que oxigenam o pensamento e o modo 

como este trabalho foi pensado, proposto e sistematizado. Isto porque as ciências consistem 

de narrativas, em teia, que se entrelaçam em diversos pontos, cujo início quase imperceptível 

no decorrer do tempo continua sendo seminal a toda a tessitura que se segue.   

O segundo capítulo apresenta obras, pesquisas e intelectuais que contribuíram para a 

sistematização do corpus de conhecimentos que delineou a ecologia enquanto disciplina 
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científica. Evidenciei o cenário de emergência de estratégias e informações, assim como a 

riqueza e diversidade de saberes ecológicos que foram pano de fundo para ordenação de 

diversos novos conhecimentos. Procurei demonstrar também como essa riqueza, contaminada 

pelos excessos de superespecializações, dá sinais de necrose e urge por novos fluxos de vida, 

por possibilidades que tornem os conhecimentos vivos e pertinentes aos estudantes. Mostro, 

por fim, que um caminho possível à oxigenação de algumas dessas necroses é o diálogo entre 

ciência e arte. 

O terceiro capítulo toma o pássaro carão como inspiração para falar sobre a 

capacidade do vivo de ler a natureza e os conhecimentos sistematizados a partir de uma lógica 

do sensível (LÉVI-STRAUSS, 1989) e, no caso de Luiz Gonzaga, comunicados por meio da 

arte, de linguagem poetizada. Apresento fragmentos da história deste intelectual para destacar 

como sua música constitui alimento poético e cognitivo para pensar possibilidades educativas 

de narrar dinâmicas ecológicas a partir dos saberes da tradição. 

No quarto capítulo apresento o método e estratégias empreendidos para a organização 

desse mapa através do desdobramento de caminhos e recortes que permitiram delinear o 

escopo amostral dessa pesquisa. Evidencio também como se deu a organização das categorias 

de análise que constituíram ponto de partida para construção do diálogo constelado no 

capítulo seguinte.  

O quinto capítulo apresenta a constelação do diálogo sobre saberes ecológicos 

permeado por ciência e arte, prosa e poesia. Aqui empreendo um diálogo entre possibilidades 

educativas de religação de saberes e sua pertinência à prática pedagógica em 

Ciências/Ecologia. Defendo que essa mestiçagem entre saberes emergentes da cultura 

acadêmica e da cultura da tradição pode estimular policulturas da mente
6
 nos estudantes, ou 

seja, capacidades de pensar e operar o pensamento a partir de dispositivos heteróclitos. 

Por fim, no último capítulo, sistematizo considerações inacabadas sobre o referencial 

de ecologia organizado e a pertinência do diálogo intersaberes na problematização de uma 

ciência ecológica complexa porque comporta a polifonia de modelos cognitivos. 

  

                                                           
6
 Derivo o termo Policulturas da mente a partir de um argumento defendido por Shiva (2003) em seu livro 

titulado Monoculturas da mente que delineia a diversidade natural e cultural como caminho à superação da 

homogeneidade e à uniformidade. 
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1.2 Quer ir mais eu? 

 

Quer ir mais eu? Vamo 

Quer ir mais eu? Vambora  

Vambora, vambora, sem demora 

Deixa a roupa na corda 

Que não vai chover agora 

(Luiz Gonzaga; Miguel Lima, 1948) 

 

Essa epígrafe poetiza o texto. Mas não só. Também é um convite para empreender 

uma jornada que apresenta alguns fragmentos de minha trajetória, o meu devir, as escolhas e 

recusas que constituem o meu itinerário, cujas intersecções com outras histórias fazem de 

mim um animal individual e coletivo, uno e múltiplo que, como tal, quer se contaminar pela 

multidimensionalidade, pluralidade e incompletude das ciências e suas leituras. 

Esse itinerário nutrido de desafios teve alimento cognitivo primeiro no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/Capes), onde pela primeira vez pude 

perceber a multiplicidade de nuances que a educação pode revelar-nos. Confesso que 

inicialmente era uma inclinação mais prosaica, voltada ao profissionalismo, mas a caminhada 

no PIBID despertou também uma inclinação mais apaixonada, mais poética, nutrida pelo 

desejo de compreender os saberes que se tecem distantes das academias. Essa inclinação 

prosaico/poética me constitui hoje como pesquisadora apaixonada por saberes sistematizados 

longe dos bancos escolares, tão frequentes em minha vida no campo, e que são, em sentido 

lato, uma rica estratégia de pensamento e ordenação de conhecimento. 

O conhecer dessa estratégia do pensamento foi gestado pela leitura de referenciais das 

ciências da complexidade que me revelaram a ciência como operação do pensamento, 

sistematizada por pessoas que têm muito de razão e emoção. Com estes referenciais 

compreendi que a operação de modelos distintos do pensamento gesta fisiologias distintas, 

que no seio de uma mesma ciência nutrem-se expressões diversas, simultaneamente, distintas 

e próximas.  

Como um vetor que poliniza e fecunda ideias que se dispersam no ar, o Grecom 

(Grupo de Estudos da Complexidade e da Vida – UFRN/Natal) fecundou minhas leituras, 

inicialmente, através de livros, artigos e relatos de experiências vivenciadas dentro e fora de 

seu espaço físico e, mais tarde, através das afetivas e instigadoras reuniões e oficinas do 

pensamento. Estes espaços de reflexão causaram em mim estranhamentos, dificuldades, 

instabilidades e inspirações necessárias à busca por novas fontes, novas formas de interpretar 

o mundo e narrar conhecimentos. 
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O contato com esse universo inspirador se deu nos espaços físicos e cognitivos do 

GrecomVida (Grupo de Estudos da Complexidade e da Vida –UEPB/Campina Grande). Aqui, 

aprendi que o exercício de ensinar oferece possibilidades de criar, ampliar e recriar os 

horizontes das Ciências Biológicas. De flor em flor, de pesquisador em pesquisador, o 

GrecomVida fecunda ideias, proposições, colocações e provocações de Morin (2000, 2005, 

2008), Prigogine (2009), Latour (1997), Shiva (2003), Lévi-Strauss (1989) e outros artesãos 

do pensamento que enxergam o mundo a partir de horizontes complexas e linhas tênues que 

confluem, divergem, interagem, mas não se sobrepõem. 

As ciências da complexidade tem sido o alimento cognitivo para compreender o 

processo de construção do conhecimento despido das amarras da racionalização, da 

separabilidade, da redução. Essa construção é, mais uma vez, um desafio, uma tarefa 

“sisífica” (ALMEIDA, 2012), principalmente no tangente ao espaço escolar, onde um 

currículo conteudista e fragmentado poda a criatividade e inventividade negando-nos, desde 

cedo no processo educativo, o desenvolvimento da inteligência geral, da aptidão natural da 

mente de formular e resolver problemas (MORIN, 2000, 2005a). 

Educados pela e na fragmentação os estudantes constroem um pensamento 

hierarquizador que hegemoniza representações de mundo assepsiadas e desconexas de seus 

contextos mediatos ou imediatos (SEVERO, 2013; GERHARD, ROCHA FILHO, 2012; 

PETRAGLIA, 2006). Este pensamento mutilador nutre um ciclo vicioso onde especialidades 

herméticas e fragmentações do pensamento se retroalimentam produzindo uma Ciência, cada 

vez mais disciplinar e unidimensional que permeia os currículos e as práticas educativas de 

Ciências nas escolas (SEVERO, 2013; 2014). 

Esta não é uma recusa à disciplina, mas um lembrete de que, além de benefícios, os 

desenvolvimentos disciplinares das Ciências Naturais também comportam “os inconvenientes 

da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber” (MORIN, 2003, 

p.15) que fragmentam os contextos e intensificam os desafios do professor em desenvolver 

práticas que priorizem uma formação na qual os estudantes aprendam a ler o mundo em seus 

aspectos macro e microscópicos. 

Nesse cenário, torna-se importante problematizar o papel do professor. Esse 

personagem é essencial ao redimensionamento do processo formativo. Isso porque, como 

principal contaminador e disseminador de conhecimentos, ele pode desenvolver métodos e 

estratégias que permitam problematizar e operar melhor o conteúdo curricular em direção a 

uma educação ecológica complexa, que se movimente entre culturas e modelos cognitivos 

distintos para ordenar compreensões igualmente distintas e complexas. 
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Para superar essas fragmentações e sair do movimento natural (BERGSON, 2010), o 

professor experimenta novos rumos, alimenta-se em outras fontes disciplinares, amplia seus 

horizontes e depois volta ao seu eixo original. Esse movimento estimula nos estudantes 

posturas cognitivas que apostam na construção de conhecimentos múltiplos, principalmente 

quando conscientes de que a ciência é uma construção cultural e humana que reflete razão, 

rigor e verdade, mas também poesia, amor, incerteza e incompletude.   

Para empreender a prática educativa desta forma, o professor pode sistematizar aulas 

dentro e fora do espaço físico da escola, estimular os estudantes a manipular informações, a 

pesquisar saberes emergentes de leituras distintas e ressignificar conhecimentos inserindo-os 

em seus contextos de produção (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011). Talvez, 

esta seja uma via à transgressão de aulas de Ciências permeadas, somente, pelo arcabouço 

científico e pela transmissão de fatos. 

 Priorizar um fazer docente implicado nessa agenda, significa tomar como meta um 

ensino de Ciências/Ecologia no qual as compreensões sobre as dinâmicas ecológicas 

transponham o conteúdo conceitual para gestar posturas procedimentais e atitudinais que 

fundamentem uma “ética da compreensão” (MORIN, 2003, p. 51) da interdependência 

biológica e cognitiva do humano em relação ao meio em que vive de forma a estimular 

professores e estudantes a tentar superar a fragmentação de conhecimentos e do pensamento. 

Certamente um obstáculo a esse modelo de ensino de Ciências é o padrão de 

pensamento consolidado que põe “de um lado, a Ciência, de outro, os saberes da tradição” 

(ALMEIDA, 2010, p. 58). Essa Ciência comporta-se como uma célula fagocitária, servindo 

como escudo de proteção que assegura o crescimento de um organismo maior – os 

conhecimentos que elabora –, vez que digere outros modelos de operar o pensamento por vê-

los como ameaças instáveis e incertas ao seu metabolismo endógeno. Orquestrado por reações 

unidirecionais, esse modelo de Ciência, inibe o fluxo de substâncias entre as células tornando 

a incomunicabilidade um problema mortífero. 

Restituir os diálogos entre esses dois domínios do saber não significa fundir os 

conhecimentos produzidos por ambos. Isso seria tanto impossível quanto incoerente. Almeida 

(2010) sinaliza que esses dois estilos de pensamento operam com base em cenários e 

estratégias distintas – o que não exclui a possibilidade de articulação e compreensão dos 

pontos de bifurcação e aproximação que une, desune e complementa os conhecimentos 

produzidos por cada um. 

Por que apostar no diálogo desses domínios na educação e no Ensino de Ciências? A 

comunicabilidade entre estes saberes no espaço escolar pode evidenciar novas possibilidades 
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educativas que apontam para um ensino de ecologia mais dialógico, permeado por discussões 

distintas e complementares. Essas são possibilidades de articulação que podem ampliar os 

horizontes dos estudantes para a construção de conhecimentos que se entrelaçam em teia, haja 

vista que “o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu” 

(GEERTZ, 2008, p. 4). Dessa forma, investir em um ensino de Ciências que retotalize e 

ressignifique conhecimentos pode permitir que os estudantes escrevam e se inscrevam nos 

conhecimentos que constroem.  

 Apostar neste diálogo intersaberes é compreender que os construtores das ciências 

não necessariamente estão imersos no universo acadêmico, “esses criadores e lapidadores de 

representações recebem denominações distintas nas diversas sociedades e tempos históricos: 

xamãs, pajés, curandeiras, conselho de anciãos, sacerdotes, cientistas” (ALMEIDA, 2010, p. 

49). Ou seja, os intelectuais dispersam-se nos mais diversos espaços culturais destacando-se 

pelo modo como criam estratégias cognitivas para sistematizar e descrever os fenômenos que 

observam.  

Articular a diversidade como elemento do ensino de ciências é matriz para o 

argumento que pretendo defender nesta dissertação. Parto da hipótese de trabalho que o 

diálogo entre ciência e poesia pode possibilitar um ensino que comporta a diversidade de 

saberes e a cultura humanística na construção de um fazer pedagógico pertinente porque 

contextualizado com o cotidiano dos estudantes. Nesse cenário, a musicalidade de Luiz 

Gonzaga é ponto de partida e alimento cognitivo porque revela conhecimentos ecológicos 

sistematizados e comunicados por uma poética musical.  
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2 ECOLOGIA CIENTÍFICA: DA CEGUEIRA IMEDIATA À CEGUEIRA 

PROLONGADA 

Fonte: Celso Martins (adaptado).  

 

 

Os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração.  

Saint-Exupéry 

 

Parece que a criatividade da natureza é ilimitada. 

Fritjof Capra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Assum preto 
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2.1 Assum preto 

 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de Abril e a mata em frô 

Mas Assum Preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do Assum Preto 

Pra ele assim, ai, cantá de mió 

(Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, 1950) 

 

O assum preto é uma bela ave negra, típica da caatinga do Nordeste brasileiro, cujo 

canto embala a escuridão das noites e suaviza a vida do sertanejo que, em meio a alegrias e 

tristezas, aprecia a beleza da fauna e da flora do semiárido nordestino. Algumas vezes essa 

admiração necrosada por obsessões egoístas gesta crueldades como, por exemplo, a de furar 

os olhos do assum preto para que, diante de uma escuridão permanente, o pássaro entoe o seu 

belo canto ininterruptamente (PICCININ, 2013). Pós-cegueira imediata, incapaz de distinguir 

sua cegueira da escuridão noturna, a ave, para alegria de seu admirador, canta dia e noite até 

sentir a dureza da cegueira que lhe rouba a natureza. Talvez, por dar-se conta desta cegueira 

permanente, o assum preto começa a dar sinais de esgotamento e, junto com seu canto, esvai-

se também a sua vida.  

Para a ecologia científica, inicialmente, a aventura de ler a natureza e seus fenômenos, 

assim como o canto deste pássaro em ambiente natural, era permeada pela escuridão, pela 

incerteza, pelo diálogo entre dispositivos míticos e não míticos que gestava compreensões 

múltiplas sobre a natureza, de forma que os conhecimentos não se sobrepunham, se 

colocavam em paralelo. 

Porém, assaltada pelo desejo de cantar mais, de descrever a totalidade, a ecologia 

científica é tomada pela cegueira da superespecialização que, em princípio, “animou as 

ciências naturais, conduziu às mais admiráveis descobertas” (MORIN, 2005b, p. 28). Apesar 

do pós-cegueira imediata comportar uma intensa expansão do corpus de conhecimento dessa 

área disciplinar, os efeitos prolongados desta cegueira nutriram sinais de necrose, porque os 

conhecimentos que produz são dissociados, simplificados, reduzidos, fragmentados em partes 

incomunicáveis. 

Resistir a essa cegueira mortífera é empreender uma aventura cognitiva que rompe 

com a ideia de que a única forma de ler o mundo é através da modelização matemática. Esta 

aventura é, há muito, um empreendimento de Edgar Morin (2005b) que nos alerta que “o 
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conhecimento unidimensional, se cega outras dimensões da realidade, pode causar cegueira” 

(Idem, p. 99). Ou seja, o conhecimento mutilado pela fragmentação não vê as múltiplas 

dimensões do contexto em que se insere e tende a causar uma cegueira intelectual, guiando 

uma produção de conhecimentos igualmente cega. 

Na tentativa de entoar um canto guiado pela incerteza que se situe na linha tênue entre 

cegueira e escuridão natural, apresento a emergência e os sinais de esgotamento nutridos pela 

superespecialização da ecologia científica. Longe de ser uma tentativa de amalgamar ganhos e 

perdas, essa pode ser uma via para sinalizar a riqueza e densidade de conhecimentos 

científicos sobre dinâmicas ecológicas, mas também a urgência da injeção de fluxo de vida na 

sistematização destes conhecimentos. 
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2.1.1 Ecologia científica: entre escuridão natural e cegueira 

 

Em um cenário primeiro, situado até aproximadamente 600 a. C. –, os acontecimentos 

mais comuns, como trovões e raios, eram vistos pela maioria das pessoas como eventos 

assustadores, envoltos por mistérios, inexplicáveis puramente pela cognição humana, porque 

decorrentes de forças cósmicas divinas (HART-DAVIS, 2010). Tomados pela inventividade e 

desejo de conhecer, os primeiros filósofos gregos – os cosmólogos – ousaram ao usar a lógica 

hipotético-dedutiva como instrumento para ler a natureza sem, necessariamente, recorrer a 

dispositivos mitológicos (MEIS, 2002).  

Por algum tempo, a supervalorização da lógica expurgou a necessidade de 

comprovação dos argumentos tecidos para atestar veracidade dos fenômenos naturais 

descritos. Mas não foi sempre assim. Segundo Meis (2002), as ideias dos filósofos 

experimentalistas no cenário da interpretação lógica causaram profundas mudanças no modo 

de construir conhecimentos. Isso porque Da Vinci, um dos pioneiros desse movimento 

experimentalista, fundamentava seu discurso de indissociação entre construção lógica e 

experimentação a partir da modelização matemática (MEIS, 2002). Discurso amplamente 

difundido nas produções de diversos cientistas, dentre os quais destaco Descartes, cuja obra 

funda a necessidade de análise e de um método, sendo um divisor de águas na legitimação do 

fazer científico. 

A obra de Descartes intitulada Discurso do método fundamenta um fazer científico 

que desde o século XVII até hoje se preocupa em delinear leis gerais que, testadas 

experimentalmente, reflitam certezas, conforme demonstra o trecho a seguir: 

 

O que mais me contentava nesse método era que por meio dele tinha a 

certeza de usar em tudo minha razão, se não perfeitamente, pelo menos da 

melhor forma em meu poder; ademais, sentia, ao praticá-lo, que meu espírito 

acostumava-se pouco a pouco a conceber mais nítida e distintamente seus 

objetos; e que, não o tendo sujeitado a nenhuma matéria particular, prometia-

me aplica-lo tão utilmente às das outras ciências como o fizera às da álgebra 

(DESCARTES, 1996, p.26). 

 

Essa obra consolida, portanto, um método científico que, fundamentado na modelização 

matemática como via única à construção de conhecimentos, influenciou o surgimento das 

academias de Ciências em todas as partes do mundo (MEIS, 2002).  Esse modelo de método 

continua vendo na fragmentação do todo em partes a possibilidade de conhecer e dissecar 

microscopicamente as partes para ampliar, em quantidade, o corpus de conhecimentos, assim 
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como o admirador do assum preto vê na cegueira deste pássaro a possibilidade de ampliar o 

tempo de entoo do canto da ave.  

Contaminadas e nutridas cognitivamente pela beleza imediata da fragmentação, as 

academias de Ciências priorizaram o estudo das partes ratificando o princípio cartesiano de 

que a dissolução do todo em fragmentos maximizaria a produção de conhecimentos. A tabela 

(Tabela 1) a seguir demonstra a elevação substancial das produções científicas pós-descrição 

do método científico. 

 

Tabela I. Aumento exponencial da ciência no século XX. 

Período Cientistas Publicações científicas 

Século VXII ~ 100 Desconhecido 

1900 ~ 2 mil ~ 2 mil 

1999 ~ 20 milhões 

1.176.332 em revistas indexadas pelo ISI e 

cerca de 20 milhões incluindo as revistas não 

indexadas. 

Fonte: GASCOIGNE (1992) apud (MEIS, 2002, p. 48). 

 

A tabela I mostra um boom na produção de conhecimentos pós-descrição do método 

cartesiano. É preciso lembrar que esta explosão do saber gestou, inevitavelmente, a 

incomunicabilidade entre conhecimentos, a subdivisão e alocação destes em áreas cada vez 

mais disciplinares, mais cegas. Essa cisão inicialmente originou duas grandes e 

incomunicadas áreas – as ciências humanas e as ciências exatas – que podem ser 

representadas pelas figuras do artesão e do sacerdote. 

Meis (2002) argumenta que em uma conjuntura social primeira é possível identificar 

estas duas figuras em posições de destaque, mas com funções distintas. A função social do 

sacerdote é, de modo geral, proteger a comunidade contra doenças, pragas e catástrofes 

através da interpretação da natureza, da investigação do por que e da origem das coisas. 

Inspiradas no sacerdote, as ciências humanas se dedicam à investigação de fenômenos, 

elaboração de compreensões e organização de leituras de mundo que nem sempre comportam 

a exatidão, a tradução das palavras em números e gráficos. 

O artesão, por outro lado, devia ocupar-se em construir produtos funcionais, exequíveis 

e, nesse caso, “o porquê perdia importância perante o valor prático dos objetos” (MEIS, 2002, 

p. 18). Esta praticidade do artesão nutre o surgimento das ciências exatas, “nas quais o 

homem testa a validade de suas ideias e observações” (Ibidem, p. 19) pela apresentação de 

produtos emergentes da elaboração de explicações lógicas postas à prova e modelizadas 

matematicamente, conforme atribui valor, rege e difunde o método cartesiano. 
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Esta supervalorização do plano prático-funcional em detrimento do plano teórico revela 

resquícios de uma compreensão equivocada de construção de conhecimento que, confirmada 

pelo positivismo cartesiano, se enraizou na cognição humana, no fazer científico, mas também 

no processo de ensino-aprendizagem das Ciências. Explico. Não raro na academia nos 

deparamos com cientistas que expurgam/recusam as análises qualitativas e com estudantes 

que não sabem o motivo de estudar Filosofia da Ciência. Isso acontece porque a sobreposição 

do aspecto prático em relação ao teórico, como uma pandemia, contaminou e necrosou o 

pensar e os fazeres científicos nas diversas áreas do conhecimento. 

Um exemplo desta contaminação é o itinerário da área curricular hoje conhecida como 

Ecologia que, inicialmente, dedicou-se a descrição de organismos e fenômenos naturais 

dissociada de modelos matemáticos e por longo tempo não recebeu o selo de Ciência. Este 

argumento se funda nos fragmentos que exponho a seguir, mostrando que mesmo com 

ampliações, reformulações e descobertas, a Ecologia demorou a ser coroada como disciplina 

científica. 

Um primeiro argumento pode ser delineado a partir dos estudos de Alexander Von 

Humboldt que, de forma generalizada, refletiam as relações estabelecidas entre os organismos 

e o meio, sugerindo a importância de visões integradoras, que comportassem a compreensão 

da teia de relações que liga os seres vivos ao meio em que estão inseridos e não apenas a 

descrições isoladas (NUCCI, 2007).   

Outra contribuição que ampliou os horizontes desta ciência, ainda embrionária, foi a 

publicação do livro A origem das espécies (DARWIN, 1859), que revolucionou os estudos 

dos organismos com a proposição de uma teoria evolutiva que, em essência, inaugurou uma 

concepção de mundo como um complexo instável porque permeado por mudanças. 

Inspirado cognitivamente nas obras de Darwin, Haeckel publicou o livro Morfologia 

Geral dos organismos – Generelle Morphologie der Organismen, (HAECKEL, 1866) onde 

cunhou o termo oecologie, para descrever as relações estabelecidas entre os animais, vegetais 

e o meio em que estavam inseridos (NUCCI, 2007).  

Para dar maior dimensão/abrangência ao termo, Haeckel reformulou-o em 1870, 

propondo que, 

Por ecologia, nós queremos dizer o corpo de conhecimento referente à economia da 

natureza - a investigação das relações totais dos animais tanto com o seu ambiente 

orgânico quanto com o seu ambiente inorgânico; incluindo, acima de tudo, suas 

relações amigáveis e não amigáveis com aqueles animais e plantas com os quais 

vêm direta ou indiretamente a entrar em contato - numa palavra, ecologia é o estudo 

de todas as inter-relações complexas denominadas por Darwin como as condições da 

luta pela existência (HAECKEL apud RICKLEFS, 2010, p.2). 
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Retomo, mais uma vez, ao canto do assum preto em meio à escuridão natural, para 

relembrar que estas ampliações, ressignificações, desconstruções e reorganizações, pautadas 

nas incertezas, injetavam fluxo de vida e mantinham em movimento os conhecimentos 

ordenados pela Ecologia, mas esta continuava não sendo considerada Ciência. Isso porque um 

pensamento sentado (BAITELLO JÚNIOR, 2012), domesticado pela linearidade, pelo pensar 

do engenheiro (LÉVI-STRAUSS, 1989) insiste em margear e desconhecer a riqueza e 

fecundidade dos conhecimentos gestados por estratégias e métodos que não se pauta, 

necessariamente, na exatidão de medidas.  

Este pensamento, análogo ao do admirador do assum preto, só reconheceu a Ecologia 

quanto esta, assim como a ave, foi tomada pela cegueira. É importante destacar que, como nos 

fala Morin, nós somos tomados por diversas cegueiras, e algumas são necessárias para operar 

religação. Entretanto os excessos de cegueiras estimulam o exercício egoísta e isolado de 

distinção e descrição minuciosa da natureza que, microscopisa, dissolve e fragmenta as partes 

de seu todo, de seus contextos. 

Essa capacidade de fragmentar, reduzir e simplificar, associada à noção de 

ecossistema, modelada matematicamente pela obra Fundamentos de ecologia – Fundamentals 

of ecology da autoria de Eugene Odum (1953), coroa, finalmente, a Ecologia como disciplina 

científica. De agora em diante a Ecologia, assim como o assum preto, canta mais porque a 

cegueira lhe dá condições de expandir o corpus físico de conhecimentos a partir de 

fragmentos cada vez mais isolados, perdidos até. 

Tomada por este exercício fragmentador, a Ecologia começa a definir sua unidade 

elementar, a partir da qual se desenvolveriam estudos cada vez mais específicos, cada vez 

mais científicos, cada vez tomados por esse tipo de cegueira das especializações. Dessa 

forma, em 1974, o primeiro Congresso Internacional de Ecologia estabeleceu o escopo da área 

de estudo da ecologia – as comunidades –, a partir do qual foi possível restringir e classificar 

as pesquisas conforme sua pertinência à, recém-formulada, Ecologia científica.  

Contaminada pela lógica paradigmática do método newtoniano-cartesiano, a Ecologia, 

exercitou a separabilidade, dissociação de fenômenos e processos que, analisados 

microscopicamente, fizeram emergir uma densa quantidade de conhecimentos. Obviamente 

estes conhecimentos encontram-se distribuídos em suas diversas e muitas vezes 

incomunicadas especialidades: autoecologia, sinecologia, ecologia humana, ecologia de 

paisagem, ecologia de populações, macroecologia, ecofisiologia, agroecologia. 

Destacar a posição fragmentadora da Ecologia não é negar sua relevância. Pelo 

contrário, reconhecemos que a riqueza dos conhecimentos organizados em cada de seus ramos 
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foi e ainda é imperativo ao desenvolvimento científico, tecnológico, biológico, psicológico e 

humano. As ideias emergentes da autoecologia, por exemplo, fundamentam uma melhor 

compreensão dos mecanismos que orquestram as relações entre espécies e suas relações com 

o meio; a ecofisiologia possibilita a compreensão do funcionamento e respostas dos 

organismos em relação às mudanças do meio e, assim por diante.  

O destaque para a fragmentação é apenas um lembrete da cegueira. É preciso lembrar 

que muitos destes conhecimentos, cegos porque dissociados de seus contextos, se situam entre 

cegueira e escuridão natural. Cabe a nós – professores de Ciências/Ecologia – o desafio de 

equilibrar-se entre cegueiras e escuridões para priorizar diálogos intersaberes que nos ajudem 

a exercitar um pensamento ecológico complexo que possa guiar a produção de conhecimentos 

e práticas educativas de ecologia permeadas pelo incerto, o organizado, o instável. 

Esse pensamento pode ser seminal para relacionar conhecimentos ecológicos até então 

compartimentados, a fim de organizar, pela articulação dialógica com outras competências, 

feixes dinâmicos de conhecimentos capazes de questionar e se desvencilhar da abordagem 

simplista de ecologia (PENA-VEGA, 2005). 

Assumir este pensamento implica fazer a escolha por uma atitude que não opere 

continuamente na cegamente, vislumbrada pela beleza fragmentária dos conhecimentos 

dissociados de contexto, descritos a partir de lentes monoculares. Mais do que isso, significa 

escolher por uma dinâmica do pensamento, por um exercício de reinserção destes em seus 

contextos, torná-los fecundos em sua possibilidade de articulação com saberes sistematizados 

tanto na academia quanto fora dela. 

Esta postura cognitiva concebe a ecologia como uma ciência complexa que comporta 

o diálogo entre operações distintas do pensamento. No âmbito deste modelo de pensamento as 

interpretações de fenômenos e/ou processos naturais se apresentam em paralelo, sejam 

aquelas construídas nos laboratórios físicos das universidades ou sistematizadas no 

“laboratório vivo” (LATOUR, 1997) da natureza por leitores atentos – os intelectuais da 

tradição – que sem nunca ter frequentado a escola, manipulam dados brutos, leem os sinais 

que a natureza oferece, observam, experimentam, testam e organizam conhecimentos 

ecológicos pertinentes porque atendem a necessidades cognitivas e/ou pragmáticas.  

Os diálogos sobre conhecimentos ecológicos precisam ir além do plano teórico, 

contaminar os espaços das salas de aula para priorizar uma “democracia cognitiva” 

(ALMEIDA, KNOOBE, 2003, p. 22) que opera por meio da metamorfose e reorganização “de 

saberes plurais, polifônicos e polimorfos” (Idem, p. 26).  
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Em sua dissertação de mestrado, Severo problematiza a compreensão de natureza a 

partir de campos distintos (SEVERO, 2013) mostrando que é possível superar a 

incomunicabilidade interáreas/interconhecimentos para que a prática educativa seja, de fato, 

ampla e complexa. Para ele, “esta diversidade de ideias, ou seja, a coexistência de visões 

contraditoras que configuram a pluralidade de uma sociedade complexa pode e deve ser 

priorizada no ensino de ciências, a fim de somar em complexidade umas às outras” (Idem, p. 

75). 

Essa aposta na diversidade há muito permeia trabalhos do gênero (PENA-VEGA, 

2005; TABOSA, 2007; ALMEIDA, 2010, 2012, 2014; SEVERO, 2013, 2014) que 

evidenciam possibilidades de articulação e religação de saberes sistematizados em campos 

distintos. No caso do ensino de Ciências/Ecologia, essa articulação precisa consistir de uma 

estratégia através da qual o professor possa mediar um ensino que, assim como uma ecologia 

complexa, comporte multiplicidade, erros, incertezas e verdades plurais, multioculares. 

Um caminho para esboçar essa “ecologia de bases complexa” (TABOSA, 2007, p. 18) 

que não se limita as cegueiras é dialoga-la com outros saberes. Para esse caminhar apresento 

na sessão seguinte, em detalhes, fragmentos da obra de Luiz Gonzaga que permitem a 

aproximação de conhecimentos ecológicos ordenados a partir dos saberes da tradição e 

comunicados através de musicalidade. 

Destaco, por fim, que o diálogo entre ecologia emergente da narrativa musical de Luiz 

Gonzaga e a ecologia científica serve como operador para refletir e praticar a construção e 

compreensão de uma ciência ecológica mestiça, complexa. Além disso, no universo escolar, 

este diálogo pode desdobrar diversas possibilidades educativas e cognitivas de transgredir o 

conteúdo científico curricular de ecologia para contaminá-lo com narrativas que permitam 

gestar novas (re) construções, interpretações e religações entre os conteúdos de ensino, 

contextos, vida e poesia. 

 

 



33 
 

3 UM INTELECTUAL DA TRADIÇÃO E FRAGMENTOS DE SUAS LEITURAS 

ECOLÓGICAS 

Fonte: Dario Sanches (adaptado). 

  

 

A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o 

intraduzível. 

 Leonardo da Vinci  

O amor pode ser agora, como o foi no passado, uma via 

de reconciliação com a natureza. 

Octávio Paz 

 

 

 

 

Figura III. Pássaro carão. 



34 
 

3.1 Pássaro carão 

 
Pássaro Carão cantou 

Anum chorou também 

A chuva vem cair 

No meu sertão 

[...] É bom inverno que vem 

É chuva cedo que tem 

O nosso plano de além 

É de casá 

(Luiz Gonzaga, José Marcolino, 1962) 

 

O carão é uma ave pardo-escura de hábitos, principalmente, noturnos e com ampla 

distribuição geográfica no Brasil. Seu canto embala as noites nordestinas e, conforme narra o 

fragmento musical, pode ser  interpretado como um anúncio dual, de inverno e esperança para 

os sertanejos. Mas é preciso destacar que esse anúncio é mais do que o canto da ave, é a 

interpretação, a leitura que se faz dele. Explico. Para resistir às chuvas irregulares e longos 

períodos de seca e/ou para atender às suas próprias necessidades cognitivas, o sertanejo 

desenvolve formas próprias de ler a natureza, ouvir seus sinais e se preparar para o período 

chuvoso.  

Fugindo à linearidade, o tema que inspira este capítulo não é o pássaro, mas a 

interpretação dos sinais que ele oferece. A previsão meteorológica interpretada e anunciada 

em forma de música nos revela um híbrido de prosa e poesia vez que é, ao mesmo tempo, a 

expressão de uma leitura atenta da natureza, mas também da alegria, da esperança e paixão 

que o anúncio do período chuvoso provoca no eu-lírico.  

 Essa interpretação nos mostra que as previsões meteorológicas competem não só aos 

meteorologistas, mas também a intelectuais situados fora dos espaços acadêmicos. É possível 

perceber que não existe apenas uma leitura do ciclo da água, mas sim leituras, no plural, que 

coexistem. A compreensão evidenciada no fragmento apresentado é uma leitura ancorada na 

lógica do sensível (LÉVI-STRAUSS, 1989), sistematizada por intelectuais que, longe de 

bancos escolares, desenvolvem visão ecossistêmica e aptidões de observação, experimentação 

e escuta atenta à natureza in vivo que vão muito além da simples leitura dos fenômenos 

(ALMEIDA, 2010). Estas leituras traduzidas em poesia, no caso das músicas de Luiz 

Gonzaga, expressam habilidades cognitivas de manifestar sentimentos, sabedoria, 

conhecimentos e paixões.  

A arte é forma de expressão do humano e, desde os tempos mais prementes, “sempre 

serviu de interpretação do mundo e da presença do homem no mundo” (CRUZ, 2003, pág. 

126).  Representa um híbrido de manifestações que exalam os sentimentos, as ações, o real e o 
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imaginário, o indizível, o intraduzível, as faces sapiens, demens e ludens (MORIN, 2005; 

HUIZINGA, 2012), do ser humano. Entretanto, para transcender à superficialidade como a 

arte é tratada nas escolas, precisamos enxergá-la como princípio organizador do mundo, 

através do qual interpretamos a vida e os contextos (CRUZ, 2003).  

As manifestações artísticas são pluridimensionais, autênticas, nutridas pela riqueza do 

diverso, do singular, do uno e do múltiplo. A fuga ao prosaísmo encontrou vários caminhos ao 

longo do tempo: a mesma pulsão artística que vive o sagrado e o profano na tela Vênus e a 

donzela de Tiziano (BRITO, 2013) brinda a sensibilidade e rigor na música que representa, ao 

mesmo tempo, uma construção do indizível, do incomunicável, do indescritível, do real, do 

observável; a capacidade que a dança tem de aguçar nossas percepções, reconstruir memórias, 

modelar o corpo e a mente e; o potencial da poesia de servir como operador cognitivo à 

compreensão do sujeito, da sociedade, da cultura, do próprio conhecimento que construímos.  

É nesse sentido que Ilya Prigogine (2009), em entrevista, argumenta que a metáfora 

que melhor representaria a ciência do nosso século é a arte. Através da arte poética, por 

exemplo, Luiz Gonzaga nos mostra uma forma de expressar sentimentos e conhecimentos, de 

suavizar o lado prosaico da vida. Segundo Morin (2008), nas sociedades arcaicas, “que 

povoaram a terra e formaram a humanidade” (Idem, p. 37), havia uma estreita inter-retroação 

entre os lados prosaico e poético da vida, um exemplo era o trabalho manual desenvolvido por 

homens e mulheres sempre acompanhado de música, ritmo e poesia.  

Esta característica também é evidente nas músicas em que Luiz Gonzaga narra que a 

dureza dos dias de trabalho na roça era suavizada por noites de cantorias, bailes e conversas. 

Entretanto, no século XVII, o divórcio cultura científica e humanística, em algumas áreas de 

especialização, marginalizou a poesia, isolou-a dos círculos de discussão acadêmicos, 

reduziu-a a poemas que servem apenas à diversão, mas não a uma reconstrução 

problematizada e pertinente do real (Morin, 2008).  

O que é o fragmento musical apresentado senão uma interpretação pertinente do 

contexto e dos sinais que a natureza oferece traduzida na forma de arte? Tradução esta 

sistematizada por um poeta e intelectual multicompetente que constrói sua poesia a partir de 

uma leitura atenta e sensível da natureza (LÉVI-STRAUSS, 1989). Esta leitura de mundo 

construída a partir de experiências singulares de Luiz Gonzaga são características próprias de 

um intelectual.  

Para Almeida (2010) o conceito de intelectual compreende todos os criadores e 

lapidadores de representação que, dispersos em diversos espaços culturais, destacam-se pelo 

modo como criam estratégias cognitivas para sistematizar, descrever e ordenar os fenômenos 
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que observam. No caso de intelectuais que, longe das salas de aula, se valem de capital 

cognitivo próprio para construir leituras sensíveis e transitar entre ciência e arte Almeida 

(2010) chama de intelectual da tradição. 

Os intelectuais da tradição, distribuídos por todos os lugares do mundo, tecem saberes 

diversos e pertinentes, que perpassam gerações (ALMEIDA, 2010). Dentre os diversos 

destaco, por exemplo, Francisco Lucas da Silva, pescador, agricultor e intelectual da Lagoa do 

Piató (Assú – RN), cuja diversidade de saberes sistematizados ao longo da vida tem 

fermentado parcerias cognitivas que injetam fluxo de vida e pluralismo de ideias em trabalhos 

acadêmicos e na vida de pesquisadores do GRECOM/UFRN.  

Esses saberes considerados como saberes da tradição, consistem de observações 

rigorosas e sistemáticas da natureza construídas no seio de suas interações. Estes saberes são 

pertinentes para a sobrevivência e operação do pensamento em diversas comunidades, além 

disso, também constituem fontes de inspiração e pesquisa para as ciências formais. 

(ALMEIDA, 2010).  

Um exemplo disso é o conceito de ecossistema narrado por Chico Lucas (apud 

Tabosa, 2007, p. 17). Ele descreve que ecossistema como espelho d‟água e seu entorno com 

espécies animais, vegetais, cores, temperaturas e luminosidades que não se dissociam, não se 

distinguem. Diversas outras leituras são também emergentes em seu livro A natureza me disse 

(SILVA, 2007) onde são consteladas interpretações atentas e curiosas sobre biodiversidade 

animal e vegetal, corpo e saúde, doenças e remédios naturais, climatologia, fenômenos físicos, 

sobre si e o mundo. 

Leituras dessa natureza, operadas a partir dos saberes da tradição, também são 

evidentes nas narrativas de Luiz Gonzaga, cuja constelação cognitiva de saberes ecológicos 

apresenta tessituras indissociáveis do sujeito que as constrói. Por esse motivo considero que a 

leitura sensível que transita entre ciência e arte faz de Luiz Gonzaga um intelectual da 

tradição. Suas leituras tomam por laboratório a natureza para instituir um bricoleur (LÉVI-

STRAUSS, 1989) dos fenômenos observados, não os dissociando de suas interações com o 

meio e construindo saberes ancorados em sistematizações, testes e avaliações não menos 

rigorosos que aqueles produzidos pela ciência acadêmica. 

Para compreender alguns itinerários que problematizam a produção de saberes deste 

intelectual da tradição apresento, na sessão seguinte, fragmentos de sua história que revelam 

as escolhas, os caminhos, as apostas e dificuldades que fundamentam a sua trajetória. Dialogo 

narrativas musicais de Luiz Gonzaga, nesta dissertação, com a ciência acadêmica para 
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fundamentar compreensões da ecologia enquanto uma ciência complexa que comporta o 

diálogo entre ciência e arte, entre academia e tradição. 
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3.1.1 Fragmentos de uma história: sobre Luiz Gonzaga e algumas narrativas 

 
Minha vida é andar por este país 

Pra ver se um dia descanso feliz 

Guardando as recordações 

Das terras onde passei 

Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei 

(Luiz Gonzaga, Hervê Cordovil, 1953) 

 

As viagens, de modo geral, despertam em nós um sentimento duplo. Ao mesmo tempo 

em que nos permite desvelar novos costumes, culturas, sabores e saberes também alfineta com 

a saudade, as recordações e o desejo de retornar ao nosso hábitat físico e emocional. O 

fragmento musical apresentado nos mostra que com Luiz Gonzaga não era diferente. Rejuntar 

os fragmentos que reconstituem suas andanças é como percorrer um mapa afetivo que, além 

de descrever caminhos e lugares também apresenta pessoas, experiências e sentimentos que 

nos permitem chegar mais perto deste cantor e andante. Damos, assim, início a nossa andança. 

Luiz Gonzaga do Nascimento: pele mestiça, vida e narrativas também. Se fosse 

possível situar uma característica de suas composições, diríamos que ele cantou o sertão, o 

seu lugar, como se fora um estado da alma e, talvez por isso, sua música ecoe pelos recantos 

do Brasil até hoje. 

Nascido em 13 de dezembro de 1912 na cidade de Exu, ao pé da Serra do Araripe – 

Pernambuco, filho de Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus (FIGURA IV) seu 

nome, assim com suas canções, constituiu de uma composição sugerida pelo padre que o 

batizou. Como uma espécie de mosaico, cada parte de seu nome tem um significado, 

conforme nos lembram Costa e Medeiros (2011): Luiz – por ter nascido no dia de Santa 

Luzia, Gonzaga – em referência ao nome do Santo Luiz Gonzaga e, Nascimento, por ter 

nascido no mês em que se comemora o nascimento de Cristo. 

Figura IV. Dona Santana e Seu Januário, pais de Luiz Gonzaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://amadoegonzagao.blogspot.com.br (Adaptado, 2012) 

 

http://amadoegonzagao.blogspot.com.br/
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Seu Januário que, além de agricultor, consertava e tocava sanfonas parece ter tatuado o 

gosto pela música no DNA de seus filhos. Na verdade, este gosto parecia tatuar a vida das 

pessoas que habitavam as fazendas situadas ao pé da Serra do Araripe, de forma que o roncar 

das sanfonas, naquele lugar, era tão natural quanto o cantar dos pássaros.  

As noites do sertão, naquelas fazendas, eram palco de tocadores que transformavam 

suas alegrias, tristezas e saberes em poesia cantada e acompanhada pelas sanfonas. Essa 

capacidade de se expressar através da música parecia contaminar as novas gerações. Tomado 

por esta contaminação, Luiz Gonzaga, desde os oito anos (FIGURA V) acompanhava o pai 

nos bailes tocando e cantando a noite inteira, mesmo a contragosto da mãe. 

 

Figura V. O início de uma longa história: Luiz Gonzaga e a sanfona 

 

Fonte: http://amadoegonzagao.blogspot.com.br (Adaptado, 2012) 

 

Sua adolescência foi contornada e permeada pela música e pelas tocatas de forró. 

Antes dos 16 anos Luiz Gonzaga já era reconhecido por suas habilidades musicais em toda a 

região do Araripe recebendo cachês iguais ou superiores aos de seu pai. Até aqui tudo parecia 

seguir um padrão, uma ordem. O princípio desorganizador desse sistema, da vida desse jovem 

tocador, foi a paixão. 

Aos 17 anos, esse agricultor e tocador de sanfona, apaixonou-se pela filha de um 

fazendeiro cuja família era uma das mais tradicionais e importantes de Exu. Ofendido com o 

padrasto da moça por discriminá-lo por ser negro e pobre e impedir o namoro, Luiz resolveu 

enfrentá-lo, “ativando a força e coragem com um grande gole de cachaça” (COSTA, 

MEDEIROS, 2011, p. 37). Este ato de rebeldia quando chegou aos ouvidos de seus pais lhe 

http://amadoegonzagao.blogspot.com.br/
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rendeu uma grande surra. Mas não só. Rendeu também o início de suas andanças pelo Brasil a 

fora.  

Isso porque envergonhado e triste por não poder conquistar a moça, resolveu fugir de 

casa e construir seus próprios caminhos. Saindo de Exu foi para a cidade do Crato – Ceará, 

onde se alistou e viajou pelo país em serviço ao exército. Ao sair do exército, Luiz Gonzaga 

se radicou no Rio de Janeiro tocando em bares, cabarés e programas de calouros, com 

repertório predominante em sambas, valsas, fados e tangos, com os quais não alcançara 

sucesso. O destino encarregou-se de soprar-lhe novos ventos e, em uma apresentação, um 

grupo de cearenses lhe questionou o porquê de não cantar a sua terra, sua gente, seus 

costumes. Essa indagação foi crucial para que Luiz Gonzaga começasse a compor e cantar o 

sertão em suas músicas (MARCELO, RODRIGUES, 2012; COSTA, MEDEIROS, 2011).  

Apostando em um novo repertório e conhecendo “as distâncias certas entre os 

urbanoides e o homem rural, sabia direcionar a sua canção e voz a ambos. Irrequieto, curioso 

e paciente soube cultivar, louvar e irradiar a ode do homem nordestino nos melhores detalhes” 

(COSTA, MEDEIROS, 2011, p. 17). Essa aposta marcou a ascensão de sua carreira, de forma 

que em 1950 era um dos artistas mais populares do país. 

A qualidade instrumental, composicional e identitária de suas músicas consolidaram o 

forró, gênero musical que divergia completamente dos sucessos tocados nos bailes cariocas e 

paulistas naquela época. A sua carreira se constrói, portanto, sobre uma quebra de paradigma, 

sobre instabilidades, vez que além de ir de encontro ao gosto e estilo musical da massa 

dominante deu projeção nacional a cultura nordestina, agregando valor, inestimável, à música 

popular brasileira. 

Ele próprio anunciava a constituição mestiça de suas canções: “quero ser lembrado 

como o sanfoneiro que amou e cantou muito seu povo, o sertão, que cantou as aves, os 

animais, os padres, os cangaceiros, os retirantes, os valentes, os covardes, o amor” 

(NASCIMENTO apud SANTOS, 2004, p.173). Esse fragmento de sua fala evidencia sua 

capacidade de extrapolar as palavras e transformar histórias de vida, leituras de natureza, 

amores e dissabores em poesia, em conhecimento comunicado através da musicalidade. 

O universo temático das composições de Luiz Gonzaga é tão rico quanto amplo e, para 

não sermos demasiado superficiais, tomamos como ponto de partida um tema – dinâmicas 

ecológicas do semiárido nordestino – que constituiu o campo de diálogo a partir do qual 

ensaiamos uma aproximação com a ecologia científica. Este tema foi escolhido por ser 

recorrente na poesia do cantor, mas também por permear componentes de discussões 

acadêmicas dos currículos formais.  
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A trajetória mestiça de Luiz Gonzaga, que hibrida vida e ideias, funda para mim 

características de um intelectual da tradição que não construiu seus saberes a partir das regras 

das ciências paradigmatizadas, mas a partir de empiria e dispositivos próprios. Percebendo 

que “a natureza não é um dado pronto, implica uma construção da qual fazemos parte” 

(PRIGOGINE, 2009, p. 86), o nosso interlocutor de ideias interpreta os sinais que a natureza 

oferece e, descreve e compartilha, em forma de música, leituras que versam sobre a fauna e a 

flora do semiárido nordestino, interações entre organismos e meio, fenômenos climáticos, 

aspectos geográficos, entre outros.  

Os conhecimentos tangentes às leituras de mundo expressas em músicas desse 

intelectual me instigam a apostar em um processo de construção do conhecimento que, como 

sugerem Prigogine (2009) e Morin (2008), precisa comportar e ser permeado não só por 

objetividade e razão, mas também por subjetividade e paixão. 

Por em diálogo as leituras sobre dinâmicas ecológicas emergentes de fragmentos da 

obra de Luiz Gonzaga e da ecologia científica é seminal para, no espaço desta dissertação, 

exercitamos uma “ecologia de base complexa”, tal qual foi empreendido nas obras: “O 

despertar ecológico” (PENA-VEGA, 2005), “A teia da vida” (CAPRA, 1996) e “Por uma 

ecologia de base complexa” (TABOSA, 2007). 

Problematizando uma “ecologia de base complexa” Tabosa (2007, p. 18) nos revela 

que “incorporar a desordem, a incerteza, a imprevisibilidade e a auto-organização como 

princípios reitores de uma nova ecologia se constitui numa abertura da ciência biológica e da 

ecologia científica rumo a uma ciência da complexidade” (Idem, p.7). 

A ecologia, concebida desta forma, pode nortear uma prática educativa mais mestiça, 

múltipla, contextualizada porque pautada na diversidade e riqueza dos conhecimentos plurais. 

Na próxima sessão procurei sistematizar eixos de diálogo que podem operar de forma mais 

prática os pontos de encontro entre saberes ecológicos emergentes da cultura científica e da 

cultura da tradição. 

 



42 
 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

Fonte: Joshua Paul (adaptado). 

 

 

O futuro é incerto porque é aberto. 

 Ilya Prigogine 

 

Um corte brusco na infinita tapeçaria é propriamente 

assinalado por uma fórmula, mesmo grotesca ou 

cômica.  

John Tolkien 

Figura VI. Retalhos. 
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4.1 Cortando o pano 
Peço desculpas pelo meu engano 

Sou alfaiate do primeiro ano 

Pego na tesoura e vou cortando o pano 

Ai, ai, que vida engrata 

O alfaiate tem 

Quando ele erra, estraga o pano todo 

Quando ele acerta, a roupa não convém 

(Luiz Gonzaga, Miguel Lima, Jeová Portela, 1945). 

 

Como alfaiate de primeiro ano, que tenta acertar o corte do pano e a costura da roupa, 

que sofre com as possibilidades de enganos e impertinência da sua produção, lanço-me ao 

desafio de trilhar uma linha tênue entre o cortar e errar e o cortar e acertar para delinear um 

espaço amostral que melhor represente e sirva à organização de minhas ideias, proposições e 

método que, neste trabalho, é concebido como estratégia que, aberta e evolutiva, utiliza riscos 

e erros, enfrenta o imprevisto, comporta e se alimenta do diverso, da decisão, da reflexão 

(MORIN, 2005c, MORIN; CIURANA; MOTTA, 2003, p. 29). 

O recorte empreendido permitiu organizar um escopo amostral que, enquanto 

macroestrutura complexa, servisse ao diálogo entre a Ecologia narrada pela tradição e pela 

ciência acadêmica. Este diálogo possibilita religar dois campos cognitivos distintos e, com 

isso, estimular construções de conhecimentos sobre dinâmicas ecológicas que se pautam na 

diversidade. 

Para constelar este diálogo heteróclito, tomei como ponto de partida a narrativa 

musical porque esta, em sua expressão poética, pode nos brindar a sensibilidade, 

representando uma construção que perpassa o domínio do descritível ao mesmo tempo em que 

nos mostra a possibilidade de aguçar a curiosidade, servir de operador à compreensão de 

esquemas cognitivos diversos e construir conhecimentos fundamentados em leituras sensíveis 

(LÉVI-STRAUSS, 1989). 

Impulsionada pela curiosidade de compreender essa construção de conhecimentos 

tecidos longe dos bancos escolares, mas dentro de um sistema lógico que opera por meio da 

observação, sistematização e explicação rigorosa de fenômenos diversos a partir de métodos 

construídos pelo próprio observador, organizei uma cartografia ecológica a partir de um 

fragmento da narrativa musical de Luiz Gonzaga.   

Cabe aqui uma breve explicação do fundamento teórico-epistemológico que norteou a 

construção da cartografia referida. Cartografia, palavra radicada do grego (chartis = mapa; 

graphein = escrita), é a Ciência que se dedica à composição de cartas geográficas e seu estudo 

(HOUAISS, 2014). Essa compreensão enriquecida pelo fundamento filosófico e 
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metodológico delineado por Deleuze e Guattari (1995) é concebida como uma representação 

de caminhos que se constroem e se desvelam, simultaneamente. Assim como na tese de Wani 

Pereira (2010), essa noção foi pano de fundo para desenhar uma estrutura similar a um mapa, 

que permita e comporte bifurcações, flutuações, ampliações e diálogos intersaberes. 

A ideia foi exercitar o recorte, organização, agrupamento, disjunção, ordem, desordem 

e estabelecimento de relações consistentes e pertinentes que viabilizasse a construção de um 

diálogo heteróclito, por saberes científicos e da tradição, para pensar as dinâmicas ecológicas 

do semiárido nordestino. 
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597 

músicas 

•Obra autoral de Luiz Gonzaga 

• [Filtro I - composição autoral] 

237 
músicas 

•Músicas autorais e co-autorais 

• [Filtro II - leituras sobre dinâmicas ecológicas] 

19 
músicas 

•Músicas autorais e co-autorais que apresentam leituras explícitas sobre dinâmicas ecológicas. 

4.1.1 Instrumentos de construção, tratamento e análise dos dados 

 

4.1.1.1 Cartografia ecológica 

A amplitude e densidade da obra de Luiz Gonzaga extrapolam a infinidade de 

instrumentos de construção e análise de dados. Ciente de que era preciso assumir a postura de 

investigador, optei pelo empreendimento de uma cartografia ecológica de parte obra do autor, 

conforme sinalizado na seção anterior.  

Para organizar a construção dos dados foram instituídos dois retalhos que melhor 

representassem a seleção do escopo amostral sistematizado. O primeiro recorte, composição 

autoral, considerou apenas as músicas em que o intérprete atuou como autor ou coautor e que 

não fossem instrumentais, haja vista que optamos pela Análise de Conteúdo descrita por 

Bardin (2011). O segundo recorte, leituras sobre dinâmicas ecológicas, considerou apenas as 

músicas que refletiam narrativas explícitas sobre dinâmicas ecológicas, evidenciadas nas 

músicas. Para tanto considerei termos referentes à fauna, flora, aspectos geológicos e 

interações de organismos com o meio característicos do semiárido nordestino. 

Estes dois recortes foram suficientes para delineamento do escopo 

amostral desta pesquisa (FIGURA VI): 

 

4.1.1.2 Caracterização da amostra 

Constelar as leituras sobre dinâmicas ecológicas e possibilitar o diálogo intersaberes 

aqui proposto é como um exercício de cortar de pano. Para delinear retalhos que evidenciem 

nossas escolhas e recusas, sistematizo uma análise dos dados que serviram à construção. 

Dessa forma, o retalho (Tabela II) evidenciado a seguir representa o escopo amostral desta 

pesquisa que se constitui de dezenove músicas (Anexo I), lançadas entre 1947 e 1989, em 13 

Figura VII. Infográfico geral da cartografização das músicas. 
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discos 78 RPM (Rotações por minuto) e 6 discos LP (Long Play). 

 

Tabela II. Caracterização do escopo amostral da pesquisa.  

Título da música Tipo Ano Autoria 

Asa Branca 78 RPM 1947 Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira 

Quer ir mais eu 78 RPM 1948 Luiz Gonzaga/ Miguel Lima 

Légua tirana 78 RPM 1949 Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira 

Assum preto 78 RPM 1950 Luiz Gonzaga/ Humberto Teixeira 

A Volta da Asa Branca 78 RPM 1950 Zé Dantas/ Luiz Gonzaga 

Estrada de Canindé 78 RPM 1951 Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira 

Sabiá 78 RPM 1951 Zé Dantas/ Luiz Gonzaga 

Baião da garoa 78 RPM 1952 Luiz Gonzaga/ Hervê Cordovil 

Paraíba 78 RPM 1952 Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira 

O xote das meninas 78 RPM 1953 Zé Dantas/ Luiz Gonzaga 

Minha Fulô 78 RPM 1954 Zé Dantas/ Luiz Gonzaga 

Riacho do Navio 78 RPM 1955 Luiz Gonzaga/ Zé Dantas 

Pássaro Carão 78 RPM 1962 José Marcolino/ Luiz Gonzaga 

Sertão de Aço LP Ô VEIO MACHO 1962 José Marcolino/ Luiz Gonzaga 

Marimbondo LP ATRISTE PARTIDA 1964 José Marcolino/ Luiz Gonzaga 

Cantarino LP LUIZ GONZAGA 1973 Nelson Valença/ Luiz Gonzaga 

Rio Brígida LP EU E MEU PAI 1979 Luiz Gonzaga/ Luiz Gonzaga Jr. 

Sequei os olhos LP 70 ANOS DE SANFONA E SIMPATIA 1983 Luiz Gonzaga/ João Silva 

Xote ecológico LP VOU TE MATAR DE XEIRO 1989 Luiz Gonzaga/ João Silva 

 

As dezenove músicas selecionadas foram sistematizadas em uma tabela no software 

Excel 2010 para, posterior, análise e categorização dos dados construídos, conforme evidencio 

e descrevo, detalhadamente, na seção que se segue. 

  

4.1.1.3 Construção categórica dos dados cartografados 

A presença de narrativas sobre dinâmicas ecológicas nas músicas viabilizou a 

categorização dos temas abordados nas mesmas, objetivando compreender a inter-relação 

estabelecida entre as diferentes categorias emergentes nos temas de análise apontados a 

seguir.  

a) Temática 

Categoria que remete à identificação do tema em torno do qual a música se concentra, 

tendo como “unidade de codificação previamente determinada” (BARDIN, 2011, p. 77) 

fragmentos da música analisada. Partimos dessa prerrogativa, visto que, conforme sinaliza 

Freire (1994), os temas refletem as leituras do homem sobre sua realidade, sobre seus 



47 
 

contextos. 

 

b) Sentimentos 

Categoria relacionada à expressão sentimental mais evidenciada na música. Isso 

porque acreditamos que sentimentos e conhecimentos se auto-organizam em nossas vidas 

cotidianamente, de forma que é seminal “aspirarmos a viver o estado poético e assim evitar 

que o prosaico engula nossas vidas, necessariamente tecidas de prosa e poesia” (MORIN, 

2008, p. 10). 

 

c) Pertencimento 

Categoria remetente à presença de diálogo, do autor/intérprete na narrativa e do 

contexto climático na qual a mesma se desenvolve. Este retalho reflete nosso esforço 

cognitivo em narrar uma “ciência da inteireza” (ALMEIDA, 2012, p. 13) que, como 

construção humana, é permeada pelo diálogo, pela subjetividade do narrador e 

contextualização dos conhecimentos (MORIN, 1977; CAPRA, 1996; ALMEIDA, 2010, 2012, 

2014; SEVERO, 2013, 2014). 

 

4.1.1.4 Tratamento dos dados cartografados 

Para traçar caminhos e desvelar essências das músicas que poderiam nos ajudar a 

caminhar melhor, construímos um modelo de análise de conteúdo (Tabela III) que 

fundamentou a análise temática e lexical (BARDIN, 2011) dos fragmentos musicais, ou seja, 

serviu à identificação de “temas ou itens de significação, numa unidade de codificação 

previamente determinada” (Idem, p. 77) e de “unidades de vocabulário” (Idem, p. 83) que 

podem desvelar características e/ou informações do fragmento analisado. 
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Tabela III. Modelo de análise temática e lexical para categorização dos dados. 

Temas de análise Categorias Descrição Exemplos 

TEMÁTICA 

Ecológica 

Presença de leituras sobre dinâmicas 

ecológicas: chuva, seca, organismos e o 

meio. 

“Quando a safra não é boa, 

Sabiá não entoa” 

Amor 

Presença de declarações sentimentais 

mediatas destinadas a seres 

vivos/lugares/elementos. 

“Abraçar o meu sertão” 

Natureza 
Presença de referências a fatores bióticos 

e/ou abióticos. 
“Água, asa branca, Rosinha”. 

Saudade 

Presença de declarações referentes à 

pessoas/lugares/elementos do passado do eu-

lírico. 

“Sentindo a chuva eu me 

arrescordo de Rosinha” 

SENTIMENTOS 

Felicidade 

Expressão de satisfação plena consigo ou 

com outras pessoas/coisas devido a 

ganhos/realizações/fenômenos. 

“Mas alegre o coração” 

Tristeza 

Expressão de insatisfação consigo seja pela 

falta de êxito emocional/profissional ou 

devido a perdas sofridas. 

“Vim me embora 

carregando a minha dor” 

Medo 

Expressão de sentimento de 

insegurança/inquietação em relação a uma 

situação real ou imaginária. 

“Nem uma nuvem 

Bonita prá chover 

Não tem jeito prá viver” 

Raiva 
Expressão de irritabilidade em relação à 

pessoas/coisas/lugares. 

“Eu tenho gana 

De desaparecer” 

Paixão 
Declaração de sentimentos 

impulsivos/imediatos à pessoas/lugares. 

“Se eu tivesse asa 

Inda hoje eu via Ana” 

PERTENCIMENTO 

Diálogo nas 

músicas 

Presença de interação verbal entre 

personagens representada no discurso 

direto/indireto/indireto-livre. 

“Quer ir mais eu? Vamo” 

Presença do 

intérprete 

Presença de vocábulos na primeira pessoa do 

singular/plural 
“Ah! se eu fosse um peixe” 

Narrativa no e 

sobre o sertão 

Presença dos termos referentes à 

paisagens/elementos/lugares/clima que 

caracterizem a região semiárida. 

“Pr'esse sertão sofredor” 

Narrativa na 

seca/estiagem 

Presença de termos que remetem à falta de 

água, de chuva, morte por sede. 

“Que braseiro, que fornaia, 

nem um pé de prantação” 

Narrativa no 

inverno 

Presença de termos que remetem à 

abundância de água, chuva, florescer da 

plantação, viabilidade de criação de animais. 

“A chuva vem cair, No meu 

sertão” 

 

 

Este modelo de análise, ancorado em Bardin (2011), serviu à organização das 

categorias que constituíram ponto de partida para caminhar por esse mapa. Isso porque cada 

categoria delimita temas, características e aspectos ecológicos, culturais e humanísticos da 

ecologia do semiárido que me permitiu traçar pontos de diálogo, hibridar compreensões 

emergentes da tradição e da academia e evidenciar possibilidades e implicações de uma 

“ecologia de base complexa” (TABOSA, 2007, p. 18) no espaço escolar. 

 

 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 UM DIÁLOGO POSSÍVEL: POR UMA ECOLOGIA MESTIÇA 
 

Figura VIII. Mestiçagem cognitiva e pedagógica 
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Fonte: Mundo das tribos (adaptado). 

 

 

A matéria desse capítulo é a memória 

Jorge Luis Borges 

 

O bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos 

Claude Lévi-Strauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Estrada de Canindé 
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No sertão de Canindé 

Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié 

Quem é rico anda em burrico 

Quem é pobre anda a pé 

Mas o pobre vê nas estrada 

O orvaio beijando as flô 

Vê de perto o galo campina 

Que quando canta muda de cor 

Vai moiando os pés no riacho 

Que água fresca, nosso Senhor 

Vai oiando coisa a grané 

Coisas qui, pra mode vê 

O cristão tem que andá a pé” 

(Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, 1951) 

 
 

O trecho musical apresentado mostra a condição dual do deslocamento de automóvel 

ou a pé. De automóvel é preciso estar atento aos detalhes que podem ser a diferença entre uma 

freada brusca e uma batida; é perder os detalhes microscópicos que permeiam a jornada 

diária; ganhar em praticidade, mobilidade, rapidez e perder em visão, audição e apreciação. O 

andar a pé também é marcado por essa dualidade, implica em perda de praticidade e rapidez, 

mas também amplia os sentidos e possibilita ver e ouvir coisas que comumente passariam 

despercebidas se estivéssemos dirigindo. 

O andar a pé é aqui metaforizado no exercício do olhar sensível, atento aos detalhes 

que revelam belezas singulares, aguçam os sentidos e brindam a sensibilidade.  Isso porque a 

riqueza e fecundidade das interpretações emergentes nas narrativas musicais mapeadas 

representam uma escuta sensível
7
 da natureza que enuncia elaborações cognitivas que 

“correspondem antes a exigências intelectuais ao invés de satisfazer necessidades” de ordem 

prática (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 24). 

Na sessão seguinte, ora de automóvel ora a pé, desloco-me entre cultura científica e da 

tradição para mestiçar saberes emergentes nas categorias de análise
8
 e organizar o referencial 

heteróclito que hibrida compreensões sobre dinâmicas ecológicas narradas por Luiz Gonzaga 

e pela Ciência ecológica paradigmatizada. 

  

                                                           
7 O termo escuta sensível cunhado por Marton (2008) em sua tese de doutoramento, refere-se ao exercício de 

uma escuta que, próxima da natureza, se corporifica no pensar e agir de forma diferenciada ante a natureza e o 

mundo. 
8
 Apresentadas em Cortando o pano, mais especificamente na página 47. 
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5.1.1 Mestiçando compreensões sobre dinâmicas ecológicas 

As categorias de análise possibilitaram delimitar temáticas, sentimentos e 

pertencimentos a partir das quais ordeno compreensões plurais sobre dinâmicas ecológicas 

abrindo “a ciência ao diálogo” (ALMEIDA, 2012, p. 139) para fundamentar possibilidades 

educativas, em ecologia, mais complexas. 

 

a. Temática 

 

O mapeamento dos temas que norteiam as músicas cartografadas desvelou quatro 

categorias temáticas principais (Ecológica, Amor, Natureza e Saudade – Tabela IV) que, 

refletindo leituras sistematizadas de dinâmicas ecológicas do semiárido, são campo de diálogo 

para aproximar e ampliar redes de compreensões sobre as mesmas.  

 

Tabela IV. Análise de temático-lexical de temáticas emergentes nas músicas estudadas. 

Tema de 

análise 
Categorias Exemplos 

Número 

de itens 
Frequência 

TEMÁTICA 

Ecologia 

“Pássaro Carão cantou, Anum chorou também, A 

chuva vem cair, No meu sertão” 

“Mandacaru, quando fulora na seca, É o sinal que a 

chuva chega no sertão” “Quando a safra não é boa, 

Sabiá não entoa” 

31 8,58% 

Amor 

“Abraçar o meu sertão” 

“E pra ela, e pra ela, Trago eu e o coração” 

“Quero amar este recanto, Terra que me fez nascer” 

11 3,05% 

Natureza 

“Água” 

“Asa branca” 

“Rosinha” 

61 16,90% 

Saudade 

“Sentindo a chuva eu me arrescordo de Rosinha” 

“Minha fulô, Ai que saudade” 

“São as lembranças, Nessas água a rolar” 

06 1,66% 

 TOTAL 109 30,19% 

 

Os fragmentos musicais que compõem as categorias Ecologia e Natureza (Tabela IV) 

revelam, na minha concepção, a sensibilidade de Luiz Gonzaga para interpretar dinâmicas 

ecológicas a partir dos sinais que a natureza oferece, seja através de vegetais, de outros 

animais, do fluxo migratório de organismos ou do próprio espaço físico, conforme apontam 

os exemplos: 

“Pássaro Carão cantou, Anum chorou também, A chuva vem cair, No meu sertão”  

 

 “Quando a safra não é boa, Sabiá não entoa”  

 

“Vê de perto o galo campina, Que quando canta muda de cor”  
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Estas leituras, consideradas aqui sensíveis (LÉVI-STRAUSS, 1989), características 

dos intelectuais da tradição (ALMEIDA, 2010), dialogadas com saberes ecológicos 

científicos oferecem uma sopa cognitiva de informações que os estudantes de 

Ciências/Ecologia podem recortar, ampliar e ressignificar para gestar novas compreensões 

sobre dinâmicas ecológicas não só do semiárido, mas também de outras regiões geográficas. 

A manipulação e transformação de dados oriundos de universos distintos podem 

estimular estudantes e professores a “ultrapassar fragmentações dos conceitos formais e [...] 

exercitarem sua postura perscrutadora, atitude necessária para um pensamento científico 

aberto a novas averiguações, entendimentos e compreensões” (SEVERO, 2013, p. 124). Ou 

seja, hibridar narrativas, ao ensinar ecologia, é uma estratégia, ao mesmo tempo, 

metodológica e cognitiva que revela possibilidades de diversificar a prática educativa e as 

operações do pensamento. 

 A capacidade de operar o pensamento a partir de um olhar próximo da natureza, como 

o olhar daquele que anda a pé, é também evidente nas músicas que compõem a categoria 

Ecológica (Tabela IV), cujos fragmentos revelam, principalmente, o comportamento de 

animais, como a ribação e o maribondo frente a períodos de chuva e seca e, dos vegetais, 

como o mandacaru, cuja floração sinaliza o início do inverno no semiárido nordestino. 

 

“Mandacaru, quando fulora na seca, É o sinal que a chuva chega no sertão”  

 

“Quando o ribação de sede, Bateu asa e voou”  

 

“O marimbondo, Vindo peneirando a asa, Pra entrar em nossa casa, Chega a chuva 

no sertão”  

 

Dentro do automóvel, mais distante da natureza, a ecologia científica também narra 

estas dinâmicas bioindicadoras de chuvas: 1) o mandacaru perpassa o período seco em estado 

de dormência e aproveita o início da estação chuvosa para florescer e, consequentemente, se 

reproduzir, vez que suas flores atraem polinizadores (DUQUE, 2004); 2) a migração de aves, 

como a ribação, que se deslocam do semiárido em direção a regiões onde a vegetação está 

frutificando e dispõe de sementes para prover a energia à reprodução e sobrevivência de sua a 

prole (SOUZA et al, 2007) e; 3) o comportamento do marimbondo que,  para se abrigar do 

inverno vindouro, constroem seus ninhos casas e/ou locais sem incidência direta de chuvas 

(TORRES et al, 2009). 

A pé ou de automóvel o destino final – compreensões apresentadas – é similar embora 
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as formas de caminhar e comunicar sejam distintas. Estas formas são representações de 

mundo mais complementares que opostas e guardam em si uma polifonia de saberes que pode 

estimular, nos estudantes de Ciências/Ecologia, o desenvolvimento de policulturas da mente. 

Isso porque caminhar na linha tênue entre dialogar e sobrepor requer, de estudantes e 

professores, um exercício cognitivo cotidiano de ler as informações distintas que narram 

dinâmicas naturais, interpretá-las e transformá-las em “conhecimentos complexos e 

pertinentes” (MORIN, 2005a, p.15), porque situados em seus contextos de produção. 

Esta capacidade de empreender uma leitura e “escuta sensível” (MARTON, 2008) que 

extrapolam a codificação de informações é também evidente na categoria Natureza (Tabela 

IV), cujos fragmentos musicais apresentam saberes de Luiz Gonzaga acerca da biodiversidade 

característica do semiárido. As referências à fauna remetem, principalmente, aos pássaros. 

Cito: 

“asa branca bateu asa” 

 

“assum preto, cego dos óio” 

 

“sabiá então cantou” 

 

“pássaro carão cantou” 

 

Talvez porque os pássaros ofereçam diversos sinais que permitem interpretações 

climatológicas, conforme evidenciado em diversas canções. No discurso acadêmico, também 

é consenso o deslocamento da asa branca do semiárido nordestino, em períodos secos, em 

direção a regiões do país onde predomina o inverno (AMEND, 2006). Também é possível 

identificar, em narrativas acadêmicas, remissões ao aumento da frequência de vocalização de 

aves (assum preto, sabiá, carão) no início do inverno que implica também o início do período 

reprodutivo e a presença de ninhos e filhotes juvenis (SILVA, NAKANO, 2008). 

Estas narrativas mais poéticas ou mais prosaicas nos revelam duas formas distintas de 

conhecimentos. Reconhecer que contextos distintos gestam compreensões sobre a 

biodiversidade faunística, igualmente, distintas é ponto de partida para identificar no artifício 

metodológico da contextualização possibilidades de empreender um ensino de 

Ciências/Ecologia mais próximo dos estudantes, de seus cotidianos. 

Estudar a fauna do semiárido e suas implicações na vida dos sertanejos, a partir de 

narrativas contextualizadas em cenários distintos, pode estimular um ensino de ecologia que 

assuma a diversidade de saberes e o desenvolvimento de uma estética da sensibilidade. Essa 
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forma de dialogar saberes pode comportar “a inquietação, conviver com o incerto, o 

imprevisível e o diferente” (MEC/BRASIL, 2000) na (re) ordenação de conhecimentos sobre 

as interações estabelecidas no sistema não linear e inter-retroativo fauna-ambiente-ser 

humano-conhecimentos. 

Ainda no cenário da categoria Natureza (Tabela IV), as narrativas musicais sobre a 

flora do semiárido são bastante diversas e comportam uma característica singular: a narração 

sobre vegetais se estende para além das espécies que apresentam utilidade prática, conforme 

destaca o fragmento musical: 

 

“As fulô do meu sertão 

São bonita e são cheirosa 

O pau d‟ arco e o pau perêro 

Faz inveja a qualquer rosa 

Canafista e muçambê 

Eu nem sei qual mais formosa” 

 

Os conhecimentos sobre a flora do semiárido, narrados desta forma, além de nos 

aproximar das narrativas de indígenas canadenses e estadunidenses, cujas descrições 

contemplavam répteis sem nenhum interesse econômico, alimentar ou medicinal (SPECK 

apud LÉVI-STRAUSS, 1989), revelam que “as espécies animais e vegetais não são 

conhecidas porque são úteis; elas são consideradas úteis ou interessantes porque são primeiro 

conhecidas” (Idem, p.24). 

Interpreto essas leituras como uma “ética da compreensão” (MORIN, 2003, p. 51) 

através da qual o humano reconhece sua dependência biológica e cognitiva em relação ao 

meio. Essa compreensão vislumbra possibilidades de ordenação de saberes ecológicos que 

vão além da utilidade prática e o aspecto conceitual para contaminar-se também com as 

dimensões procedimentais e atitudinais dos conhecimentos ordenados a partir de campos 

culturais distintos. 

Postas em paralelo, estas leituras distintas sobre o ciclo das chuvas, biodiversidade e 

dinâmica de vida no semiárido nordestino não representam uma pretensão de substituir os 

saberes científicos pelos saberes da tradição. Pelo contrário, além de anunciar que ambos 

operam por meio das mesmas aptidões cognitivas e competências similares, apostamos em 

uma prática educativa que mobilize uma aprendizagem mestiça, através da qual os estudantes 

sejam capazes de transformar experiências singulares em configurações híbridas porque 

abertas e policompetentes. 
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Estas configurações do conhecer não seriam híbridas se dissociadas dos sentimentos 

do sujeito que elabora conhecimentos. Essa indissociação permeia as categorias Amor e 

Saudade (Tabela IV), cujos fragmentos musicais revelam compreensões de natureza que 

perpassam as descrições biológicas e se deixam contaminar pela subjetividade e cultura do 

cantor. Cito: 

 

“Se Deus quiser, Agora faço um ranchinho, Prá nóis juntinho, meu bem, Nele 

morar”  

 

“E se a safra, Não atrapaiá meus pranos, Que que há, o seu vigário, Vou casar no 

fim do ano”  

 

“Sentindo a chuva, Eu me arrescordo de Rosinha”  

 

“São as lembranças, Nessas água a rolar”  

 

Estes trechos revelam a indissociabilidade humano-natureza, mostram que narrar a 

natureza não implica dissocia-la do humano, separá-lo do meio, mas entendê-lo em seus 

aspectos macro e microrelacionais, cujas redes de relações se ampliam e se entrelaçam para 

aumentar a proximidade do humano em relação ao meio em que vive. Esta proximidade 

sinaliza uma possibilidade tácita de reintegração do homem na natureza (LÉVI-STRAUSS, 

1989, p. 275). 

Essa indissociabilidade/aproximação pode reduzir o hiato que, separando homem e 

natureza, contamina até mesmo a cognição de sujeitos (crianças, juvenis, adultos) que, em 

suas representações gráficas, não consideram o humano como organismo integrante da 

natureza (TAVARES, PRUDENTE, PEIXOTO, 2013; LANDIM, 2004). Uma via a 

superação dessa fragmentação pode ser a ordenação de saberes a partir de temas que 

contextualizam vida, conhecimentos e conteúdos. 

Nesse sentido, os temas, de forma geral, guardam em si “a possibilidade de desdobrar-

se em outros tantos temas” (FREIRE, 1994, p. 49) e alimentar “histórias que se ligam umas às 

outras: a história da cosmologia, a história da natureza, a história da vida, da matéria e das 

sociedades humanas” (PRIGOGINE, 2009, p. 32). Nesse sentido, partir de “temas geradores” 

(FREIRE, 1994, p. 49) ou “fatos portadores de futuro” (ROSNAY, 1997) para compreender e 

ensinar ecologia é uma estratégia de método que permite problematizar os contextos, (re) 

injetar fluxo de vida e inscrever os estudantes em narrativas de natureza desdobradas no 
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espaço escolar. 

 

b. Sentimentos 

 

A seção anterior apresenta, através das categorias Amor e Saudade, narrativas 

ecológicas contaminadas pela subjetividade do intelectual. Essa contaminação, por vezes, leva 

a marca de equívoco. Mas não é. O que são as ciências senão uma construção humana, 

ordenada “por pessoas de carne e osso, minadas por suas euforias, pessimismos, obsessões, 

emoções” (ALMEIDA, 2012, p. 17). Partilhando dessa compreensão, Prigogine (2009) em 

seu livro Ciência, razão e paixão nos convida a perceber a mistura inextrincável de razão e 

paixão que constitui as ciências que, assim como outras culturas, são marcadas por uma busca 

do transcendental. 

Aceitando este convite e aprofundamos, a partir de fragmentos musicais inseridos na 

categoria Sentimentos (Tabela V), esta narrativa de dinâmicas ecológicas do semiárido que 

reflete não só razão, mas também a subjetividade indissociável do intelectual cientista ou da 

tradição. Poetiza narrativas prosaicas de ciências através dos sentimentos não implica 

subsumir a importância da prosa em nossa vida e construções cognitivas, mas assumi-la 

enquanto condição essencial para sentir a poesia (MORIN, 2008). 

Tabela V. Mapeamento temático-lexical de sentimentos emergentes nas narrativas estudadas 

Tema de 

análise 

 

 

 

 

 

SENTIM

ENTOS 

Categorias Exemplos 
Número de 

itens 
Frequência 

Felicidade 

“Mas alegre o coração” 

“Ai, ai o povo alegre” 

“Mais alegre a natureza” 

08 2,22% 

Tristeza 

“Vim me embora, Carregando a minha dor” 

“Ele chora e sai rezando, Vendo gente se matando” 

“Ai, ai que dor, Ai, ai, ai, minha fulô” 

13 3,60% 

Medo 

“Nem uma nuvem, Bonita prá chover” 

“Não tem jeito prá viver” 

“Pedi a Deus, Aos homens e a ciência, Uma 

emergência” 

03 0,83% 

Raiva “Eu tenho gana, De desaparecer” 01 0,28% 

Paixão “Se eu tivesse asa, Inda hoje eu via Ana” 01 0,28% 

TOTAL 26 7,21% 

 

Observa-se, nas categorias emergentes do tema de análise Sentimentos (TABELA V), 

a predominância dos sentimentos de Felicidade e Tristeza (TABELA V) que refletem como 

os períodos de chuva e secas interferem, diretamente, nas condições emocionais dos 

sertanejos. Por exemplo: 
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“Houve lá tanta da fartura, Que o retirante voltou, Tra, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Oi! Graças 

a Deus, Choveu garoou”  

 

“Ai, ai, o povo alegre, Mais alegre a natureza”  

 

“Nenhuma lágrima, Não posso nem chorar”  

 

 “Vim me embora, Carregando a minha dor”  

 

“Ele [o Rio Brígida] 
9
 chora e sai rezando, Vendo gente se matando”  

 

Estes excertos são, na minha concepção, marcas da proximidade/intimidade que o 

sertanejo estabelece com o ambiente natural, de tal forma que é minado por sentimentos que 

variam de acordo com as condições climáticas. Isso é evidente quando identificamos que a 

Felicidade é, frequentemente, associada, com períodos de chuva e fartura, ao passo que a 

Tristeza se associa a períodos secos que esgotam vidas e esperanças. Cito: 

 

“Tô voltando estropiado, Mas alegre o coração, Padim Ciço ouviu a minha prece, Fez chover 

no meu sertão” 

 

“Ai, ai, o povo alegre, Mais alegre a natureza” 

 

“Numa triste solidão, Espero a chuva cair de novo” 

 

“Nenhuma lágrima, Não posso nem chorar, Nem uma nuvem, Bonita prá chover” 

 

O equilíbrio homem-natureza-sentimentos assume o valor de operador de método para 

estimular o professor de Ciências/ecologia a sistematizar uma prática educativa que, 

transitando pelos domínios físicos (fatores abióticos), biológicos (organismos vivos e seus 

mecanismos regulatórios) e culturais (teias de significados que bricolam sentimentos/clima) 

emergentes nas músicas, estimule, nos estudantes, a capacidade de construir narrativas 

ecológicas ecossistêmicas porque pautadas pela regulação de aspectos múltiplos em um 

sistema interativo de produção de conhecimentos. 

Complementar a esse equilíbrio emergiu o desequilíbrio, representado, nas narrativas 

musicais, pela baixa frequência de alusão aos sentimentos de Medo e Raiva (Tabela V). Esse 

desequilíbrio, como elemento oposto, agrega coerência narrativa aos argumentos tecidos para 

as categorias anteriores e nos permite retornar a característica singular do sertanejo: a 

                                                           
9
 Grifo nosso. 
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resistência.  

Tal caraterística talvez justifique a pouca expressividade dos sentimentos de medo e 

raiva nos fragmentos mapeados. Isso porque a resistência parece tatuar a apresentação da 

identidade do sertanejo nos diversos espaços cognitivos. No campo da literatura, é possível 

encontrar narrativas que destacam que “o sertanejo é, antes de tudo, um forte” (CUNHA, 

1984, p. 51) e o “sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias” (ROSA, 1994, p. 19); no 

campo científico, menções denunciam que além de “sagaz, o sertanejo é também mais tenaz; 

é mais resistente; é mais perigoso; é mais forte, é mais duro” (DABAT, 2003, p. 129) e no 

campo da tradição, narrativas de Luiz Gonzaga sinalizam: 

 

“O sertanejo ainda num desespera, Com coragem ainda espera, Pela safra de 

algodão”   

 

“O sertanejo, Esquece logo o tempo ruim, Finca o pé na dança, Sem sentir cansaço” 

 

Estas leituras, emergentes da tradição e da academia, evidenciam formas de se 

relacionar com a natureza que atravessam os aspectos utilitaristas para priorizar uma 

sobrevivência pautada por uma “ética da compreensão” (MORIN, 2003, p. 51), haja vista que 

os períodos de chuva são permeados por felicidade e trabalho e os períodos de seca não 

remetem à raiva/medo, mas a tristeza acompanhada pelo desenvolvimento de estratégias de 

sobrevivência. 

Estes argumentos demonstram a riqueza de narrativas ecológicas hibridadas pela tríade 

homemnaturezasentimentos e pela indissociabilidade sujeito/objeto. Sobre essas condições 

híbridas Lévi-Strauss (1989) sinaliza que: 

   

o conhecimento pode ser objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, enfim, que 

as relações concretas entre o homem e os seres vivos colorem às vezes com 

matizes afetivos o universo inteiro do conhecimento científico, sobretudo 

nas civilizações em que a ciência é integralmente "natural" (Idem, p. 54-55). 
 

O macroargumento de Lévi-Strauss (1989) fundamenta epistemologicamente essa 

narrativa de ciência ecológica que, mestiça por “ciência, razão e paixão” (PRIGOGINE, 2009, 

p.85), assume o pertencimento de uma ecologia complexa que, transgride as análises e 

compreensões brutas de dinâmicas ecológicas do semiárido para empreender “análises eco-

complexas, nas quais a ênfase deve ser posta nas transferências inter, sub e meta-sistêmicas” 

(PENA-VEGA, 2006, p. 103).  

Torna-se evidente a possibilidade de empreender narrativas de ciência ecológica que, 
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assim como os fragmentos musicais, deixem-se colorir pela afetividade indissociada do 

intelectual que a constrói, sejam mestiças por sentimentos e conhecimentos tecidos a partir de 

campos distintos, cujo rigor, em função do código escolhido, pode “manifestar-se de forma 

desigual, sem implicar, por isso, diferenças de natureza” (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 161). 

 

c. Pertencimento 

 

Conforme discutido na seção anterior, a subjetividade constitui importante parcela na 

ordenação de conhecimentos. Problematizamos agora mais de perto essa subjetividade 

partindo das narrativas de Luiz Gonzaga, vez que são diversas as composições em que o 

intelectual se deixa revelar. Este fato não causa estranheza quando falamos de música, de 

poesia. Por outro lado, quando falamos de Ciência acadêmica, normalmente, esbarramos em 

uma cultura da assepsia que, tenta a todo custo, expurgar os sujeitos e apresentar os 

conhecimentos como se estes fossem traduções fidedignas dos fenômenos que, divulgados em 

journals, são considerados reflexos do real. 

Ancorados em um paradigma simplificador, pesquisadores acreditam apresentar uma 

Ciência “purificada dos afetos, iras, marcas inconscientes, ideologias e valores éticos” 

(ALMEIDA, 2014, p.13). Disseminando os “mitos da neutralidade e objetividade” (Idem, p. 

13) as ciências modernas margeiam obras que se contaminam pelos sujeitos que as constroem.  

Para ir de encontro a esse modelo paradigmático é preciso promover narrativas de 

ciências que, permeadas pela subjetividade, sejam dissipadas nos cenários escolares e 

acadêmicos fundamentando o argumento de que “cientistas e pesquisadores olham o mundo a 

partir do lugar de um observador constituído por sua subjetividade” (ALMEIDA, 2014, p.14). 

Assumindo essa subjetividade indissociável da narrativa de ciência ecológica 

empreendida, aprofundei através do tema de análise Pertencimento (Tabela VI), 

compreensões que, comportando o aspecto objetivo/subjetivo do conhecer e narrar, 

apresentam narrativas de dinâmicas ecológicas do semiárido desdobradas a partir de quatro 

categorias: Presença do intérprete, Narrativa no e sobre o sertão e Narrativa na 

seca/estiagem e Narrativa no inverno (Tabela VI). 
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Tabela VI. Análise de temático-lexical emergente do tema de análise Pertencimento. 

Tema de análise Categorias Exemplos 
Número 

de itens 
Frequência 

PERTENCIMENTO 

Diálogo nas 

músicas 

“Quer ir mais eu? Vamo” 

“Eu perguntei a Deus do céu” 

“Uma morena faceira, Fala com muita 

atenção” 

19 5,26% 

Presença do 

intérprete 

“Ah! se eu fosse um peixe” 

“Para eu voltar pro meu sertão” 

“Eu te asseguro” 

90 24,93% 

Narrativa no e 

sobre o sertão 

“Pr'esse sertão sofredor” 

“A seca fez eu desertar da minha terra” 

“Uma estrada e a lua branca, No sertão de 

Canindé” 

63 17,45% 

Narrativa na 

seca/estiagem 

“Que braseiro, Que fornaia, Nem um pé de 

prantação”“ 

Morreu de sede meu alazão” 

“Quando o sol tostou as foia” 

22 6,09% 

Narrativa no 

inverno 

“Tudo em vorta é só beleza” 

“É o sinal que a chuva chega no sertão” 

“A chuva vem cair, No meu sertão” 

32 8,86% 

TOTAL 226 62,59% 

 

As músicas analisadas, agregando coerência ao argumento da indissociabilidade 

sujeito/narrativa, apresentam elevada frequência da categoria Presença do intérprete (Tabela 

VI), revelando justamente o caráter subjetivo das narrativas ecológicas de Luiz Gonzaga. 

Veja:  

“A seca fez eu desertar da minha terra”  

 

“Volto agora a minha terra”   

 

“Ah! se eu fosse um peixe”  

 
“Para eu voltar pro meu sertão”  

 

Ao contrário do que se professa nos manuais acadêmicos, a subjetividade impressa 

nestas leituras de dinâmicas ecológicas sistematizadas pelo autor em suas composições não 

compromete a constelação cognitiva de suas ideias. Pelo contrário, a presença desse caráter 

em suas narrativas representa o exercício tácito da desconstrução do “mito da objetividade” na 

ordenação de interpretações instituídas longe de bancos escolares. 

Esta atitude cognitiva de Luiz Gonzaga, de assumir a subjetividade, é também 

partilhada dentro dos espaços acadêmicos por alguns cientistas como, por exemplo, 

Heisenberg (1996) que, em seu livro A parte e o todo, narra o desenvolvimento da física 

atômica e conceitos fundantes de mecânica quântica deixando entrever cenários e matizes 

afetivos que permearam a construção destes conhecimentos. Assumindo esta postura, Einstein 
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também se deixa revelar em seu livro Como vejo o mundo (EINSTEIN, 1981), onde apresenta 

uma narrativa que hibrida princípios de física teórica, da teoria da relatividade e mecânica de 

Newton com questões políticas, educacionais, religiosas e bélicas. 

Estas narrativas, instituídas dentro e fora dos espaços acadêmicos, tecidas por 

subjetividade e objetividade, rigor e razão, certezas e incertezas nos revelam a beleza de 

narrar as ciências sem se esconder por traz de verbos que neutralizam, indeterminam e/ou 

isentam os sujeitos de suas afirmações. Desse modo, destaco a importância e fecundidade, 

para o Ensino de Ciências/Biologia/Ecologia, de um processo de aprendizagem sobre estudo 

dinâmicas ecológicas que diminua o hiato entre ciência, arte e subjetividade.  

A categoria Narrativa no e sobre o sertão (Tabela VI) nos revela outra característica 

singular do sertanejo, o amor pelo seu lugar de pertencimento. A despeito das dificuldades 

vivenciadas, o sertão parece representar um estado da alma do sertanejo, vez que a esperança 

e pulsão de retornar parecem ser sempre maiores que a lembrança das adversidades. Por 

exemplo: 

 
“Volto agora a minha terra, Volto agora ao meu sertão”  

 

“Já bateu asas, E voltou pro meu sertão, Ai, ai eu vou me embora”  

 

“Espero a chuva cair de novo, Para eu voltar pro meu sertão”  

 

Esse desejo de permanecer ou voltar ao lugar de pertencimento revela a 

indissociabilidade homem-natureza, um nado contracorrente. Isso porque, na narrativa o 

sertanejo parece ir de encontro aos alertas sobre os longos períodos da seca e de dificuldades 

de sobrevivência para se permitir dissolver e se aproximar, mais uma vez, da natureza. Essa 

reintegração homem-natureza pode fundamentar uma escala maior proximidade física e 

cognitiva do humano com o meio. 

Essa proximidade com o meio é evidente nas narrativas emergentes nas categorias 

Narrativas na seca/estiagem e Narrativas no inverno (TABELA VI), cujas interpretações das 

dinâmicas ecológicas emergem da leitura in vivo dos sinais que o vivo, vegetais e animais, 

oferece para anunciar a climatologia do semiárido. Cito: 

 

“Na terra seca, Quando a safra não é boa, Sabiá não entoa, Não dá milho e feijão”  

 

“Quando o ribação de sede, Bateu asa e voou”  

 

“Canta catarino, É sinal de lavoura na minha terra”  
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Estes fragmentos musicais apresentam leituras de natureza permeadas por poesia que 

demonstram conhecimentos sobre dinâmicas ecológicas, cujo rigor e leveza emergem de 

compreensões nascituras de experiência, dispositivos e empiria própria do cantor e 

compositor Luiz Gonzaga.  Estas leituras se aproximam de certa forma, das narrativas de 

Lévi-Strauss (1989) sobre diversos conhecimentos que, sistematizados por indígenas de 

diversos lugares do mundo, refletem a beleza de um saber “desinteressado e atento, afetuoso e 

temo, adquirido e transmitido num clima conjugal e filial” (Idem, p. 54). 

Estes saberes tradicionais emergentes nas narrativas musicais analisadas expressam a 

capacidade do compositor de bricolar (LÉVI-STRAUSS, 1989) conhecimentos, de criar 

dispositivos para ler os sinais e construir formas de resistir às adversidades. Esta capacidade é 

operador cognitivo para estimular os estudantes, em aulas de Ciências/Ecologia, a construir 

formas de aprender; recortar, codificar e ampliar informações para transformá-las em 

conhecimentos; (re) ordenar conceitos inserindo-os em seus contextos; bricolar saberes 

emergentes de laboratórios distintos na ordenação de conhecimentos ecológicos complexos. 

Essa bricolage de narrativas distintas na ordenação de saberes ecológicos revela-se, 

claramente, através da categoria Diálogo nas narrativas (TABELA VI). Os fragmentos 

musicais que compõem esta categoria revelam saberes ecológicos que, permeados por 

diálogos, parecem mais dinâmicos, mais abertos a (re) leituras.  

Esta habilidade de dialogar com o meio para gestar compreensões de dinâmicas 

ecológicas é a macroestrutura cognitiva que permeia este trabalho. Isso porque, os diálogos 

que religam natureza, contextos, saberes, métodos e estratégias distintos na organização de 

compreensões fundamentam, no campo educativo, uma ciência ecológica que deixa entrever o 

paralelismo e a diversidade de saberes, os contextos locais e globais, a pertinência dos 

conhecimentos à vida dos estudantes. 

Por em paralelo diferentes modos de conhecer e operar o pensamento, instituídos 

dentro e fora de espaços acadêmicos, pode fundamentar compreensões mais amplas do 

próprio processo de conhecer e construir conhecimentos ecológicos. Isso porque, pautando-se 

na diversidade e multiplicidade de estratégias cognitivas os estudantes podem ir além dos 

conteúdos, inseri-los em seus contextos, (re) significá-los para perceber sua pertinência. 
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Figura IX. Um caminho inacabado. 

6 CONSTELAÇÕES E POSSIBILIDADES 

Fonte: Rose Cambuí (Adaptado). 

Podemos imaginar os caminhos que permitiriam 

descobrir, em nossas condições contemporâneas, a 

finalidade da cabeça bem-feita. 

Edgar Morin 

 

A arte se insere a meio caminho entre o conhecimento 

científico e o pensamento mítico ou mágico, pois todo 

mundo sabe que o artista tem, ao mesmo tempo, algo do 

cientista e do bricoleur. 

Claude Lévi-Strauss 
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6.1 Possibilidades de deslocamento para uma ecologia mestiça 

 

As discussões empreendidas até aqui mostram como um ensino de Ciências/Ecologia 

fragmentado gesta a fragmentação do pensamento e dos conhecimentos. Esse ciclo vicioso 

contraria a proposição de um ensino “amplo e complexo” advogada pelos PCN‟s e dificulta a 

compreensão da ciência ecológica em suas múltiplas dimensões. 

Nadar contracorrente para priorizar essa multiplicidade é apostar em uma “estética da 

sensibilidade” que rompe com a repetição e a padronização, para estimular a criatividade, a 

curiosidade, a afetividade, a inquietação, a capacidade de conviver com o incerto, o 

imprevisível e o diferente (MEC/BRASIL, 2000, p. 62). 

Para comportar essa pluralidade de dimensões retomo a meta de sistematizar 

conhecimentos ecológicos vivos que transgridam o conteúdo conceitual com fluxo de vida 

para estimular os estudantes a “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser” (Delors, 2001, p. 31). Mas como empreender estratégias que, fundamentadas 

nas ciências da complexidade, direcionem um como fazer? Essa é a pergunta que nos agoniza 

constantemente. Infelizmente não há receitas prontas para o fazer docente, mas existem 

caminhos possíveis.  

Um caminho que encontrei para essa transgressão foi o diálogo entre ciência e arte, 

entre narrativa musical e científica de dinâmicas ecológicas. Ressalto que esse caminho não é 

o único, deriva de uma escolha minha. Existem outras bifurcações e, portanto, outras 

possibilidades. Esboço, a seguir, algumas possibilidades de deslocamento para uma prática 

educativa que comtemple uma ecologia mestiça que se desloca pelas dimensões biológicas, 

físicas, culturais e científicas do processo educativo. 

Para esse esboço tomo como ponto de partida o tema transversal Meio ambiente que 

traz a compreensão da ecologia como instrumento biológico, cognitivo e afetivo essencial à 

(sobre) vivência sustentável e equilibrada do humano no meio.  

  

Tabela VII. Possibilidades de deslocamento ao ensino de ecologia. 

Tema transversal Meio ambiente 

Área de estudo Ecologia 

Temas Biodiversidade Impacto 

ambiental 

Consciência 

ecológica 

O vivo e a 

natureza 

Recursos 

naturais 

Adaptação 

Recursos 

pedagógicos 

Luiz Gonzaga (vida e obra); Patativa do Assaré (vida e obra); Alfredo Pena-Vega (O 

despertar ecológico); Rachel Carson (Primavera silenciosa); Chico Lucas (A natureza me 

disse); Claude Lévi-Strauss (O pensamento selvagem, Tristes trópicos); Literatura de cordel 

(Antônio Carlos de Oliveira Barreto); Filmes (Avatar, Wall-E, Vida de inseto, Terra); 
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Documentários (O planeta, Uma verdade inconveniente); Livros e artigos científicos 
(Eugenne Odum, Robert Ricklefs, Leonardo Boff); Programas de TV (Discovery Channel; 

National Geografic); Pinturas (Pierre-Auguste Renoir; Leonardo da Vinci, Van Gogh). 

Estratégias 

possíveis 

Estes recursos – dialogados – podem servir como alimento cognitivo à sistematização de 

jogos, documentários, projetos, jornal de veiculação na escola, escrita e simulação de 

tribunais de júri, revista escolar, composição de cordéis e paródias, entrevistas com 

intelectuais distintos e sistematização das informações em uma peça de teatro, cultivo e 

manutenção de horta escolar, dentre outras possibilidades. 

 

Estas possibilidades desdobradas em estratégias e métodos distintos podem 

fundamentar uma prática educativa, em ecologia, contaminadas por sentimentos, estratégias, 

contextos de produção, dimensão físico-biológica dos saberes e as implicações culturais 

destes. O professor de Ciências/Ecologia pode partir dos recursos e estratégias apresentados 

para se deslocar em direção a uma ecologia mestiça.  

A sequência didática a seguir é uma possibilidade educativa de sistematização de um 

ensino de ecologia contaminado por ciência, tradição, subjetividade e rigor na ordenação de 

conhecimentos ecológicos. Esta sequência tem como público-alvo o Ensino Médio, haja vista 

que requer um pouco mais de maturidade e sofisticação na organização e execução de 

planejamentos. 

 

 

Sequência didática para o estudo do tema ecológico „O vivo e a natureza‟ 

Proposta: Jornal Ecologia em Ação 

Tema: O vivo e a natureza 

Público-alvo: Ensino Médio 

Conteúdo: Interações ecológicas 

Objetivo: Compreender as interações ecológicas estabelecidas entre organismos e o meio a 

partir de narrativas de intelectuais da tradição e de professores de Ecologia. 

Método:  

Primeira etapa (Duração: Uma aula) – planejamento da organização estrutural do jornal: 

definição das equipes de investigação, editorial, filmagem e apresentação;  

 

Segunda etapa (Duração: duas aulas) – reunião entre todas as equipes para sistematização do 

instrumento que será utilizado para construção dos dados referentes ao conteúdo „Relações 

ecológicas‟; 
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Terceira etapa (Duração: duas aulas) – reuniões entre cada equipe para organização da 

dinâmica de trabalho e funções de cada membro no desenvolvimento da atividade . Por 

exemplo: 

a. Equipe de investigação: Partir do instrumento selecionado pela Equipe geral para 

sistematizar a condução do processo construção dos dados; 

 

b. Equipe de editorial: Sistematizar o processo de seleção, organização e articulação dos 

dados construídos pela Equipe de editorial; 

 

c. Equipe de filmagem: Definir os instrumentos necessários e planejar os deslocamentos 

necessários ao desenvolvimento das filmagens; 

 

d. Equipe de apresentação: Ordenar o procedimento de comunicação dos conhecimentos 

sistematizados pelas outras equipes. 

 

Quarta etapa (Duração: quatro aulas) – Execução dos planejamentos sistematizados por 

todas as equipes. Esse procedimento culminará na produção e veiculação de informações que 

articulam saberes distintos para fundamentar compreensões sobre as „relações ecológicas‟ 

estabelecidas entre organismos e meio; 

 

Quinta etapa (Duração: duas aulas) – Assistir a produção midiática construída para o Jornal 

Ecologia em Ação; debater as informações emergentes no noticiário; discutir os aspectos 

positivos e negativos da produção e avaliar a pertinência da estratégia na construção de 

conhecimentos sobre „relações ecológicas‟. 

 

Recursos pedagógicos: A depender do direcionamento estabelecido pela Equipe geral. Por 

exemplo, para o diálogo entre cultura científica e cultura da tradição: Cordel (sobre ecologia) 

e literatura científica; 

 

Avaliação: Processo de avaliação contínuo extensivo a todas as etapas do projeto e suas 

implicações no processo de aprendizagem do conteúdo trabalhado. 
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6.2 Constelações inacabadas 

 

Operar a hibridação entre ciência e arte, no campo do ensino de Ciências/Ecologia, 

parece ser um caminho a superação de uma prática pedagógica monolítica que se encerra em 

conhecimentos incomunicados, descontextualizados e fragmentados. A cartografia das 

narrativas de Luiz Gonzaga fez emergir possibilidades de caminhar. Estas possibilidades 

constituíram ponto de partida para pensar e operar um diálogo híbrido sobre dinâmicas 

ecológicas do semiárido nordestino. 

Este diálogo, emergente da comunicação entre a musicalidade gonzagueana e a 

ecologia científica evidenciou horizontes educativos possíveis para narrar essas dinâmicas 

ecológicas a partir de campos distintos. As compreensões narradas, poeticamente, 

evidenciaram nuanças das ciências ecológicas (climatologia, biodiversidade, processo 

migratório de aves e pessoas, floração dos vegetais e vocalização de aves) transversalizados 

por suas implicações sociais, culturais, econômicas, emocionais e biológicas na (sobre) 

vivência do sertanejo. Essas nuanças, desdobrados em categorias, constituíram-se em campos 

de diálogo, a partir dos quais aproximamos compreensões ecológicas tecidas dentro e fora da 

academia na ordenação de um referencial heteróclito que fundamenta um pensar e operar 

melhor o ensino de Ciências/Ecologia. 

Esta aproximação entre os saberes científicos e saberes da tradição representou uma 

possibilidade tácita de reinserção de poesia em narrativas prosaicas de Ecologia. Esse 

exercício cognitivo de caminhar entre saberes pode estimular os estudantes a ordenar 

compreensões que atravessem o conteúdo estático de ecologia do livro didático e 

fundamentem capacidades de contextualizar, problematizar e injetar fluxo de vida nos 

conhecimentos ordenados. 

A contextualização, sinalizada como importante estratégia de ensino em documentos 

oficiais – Lei de Diretrizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes 

Curriculares Nacionais – (MEC/BRASIL, 1996, 1998, 2013) foi outra nuança emergente das 

narrativas musicais estudadas. Isso porque, as narrativas de dinâmicas ecológicas, conforme 

desdobrados nas discussões, apresentam-se sempre permeadas por seus contextos geográficos, 

emocionais e temporais. Essa contextualização intrínseca às narrativas é operador cognitivo 

para estimular os professores de Ciências/Ecologia a desenvolver estratégias e métodos de 

ensino que priorizem, nos estudantes, a formação de uma “cabeça bem-feita” (MORIN, 
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2005a), de capacidades de reinserir informações em seus contextos e religar conhecimentos 

ordenados e comunicados de formas distintas.  

Outro ponto a ser destacado é a subjetividade indissociável do intelectual. As 

narrativas musicais de Luiz Gonzaga assim como textos acadêmicos de Einstein (1981), 

Heisenberg (1996), Prigogine (2009) e Almeida (2010, 2012) apresentam conhecimentos 

contaminados por seus contextos, pertencimentos e sentimentos dos autores. Partindo desse 

pressuposto, sinalizamos a importância, no contexto educativo, de priorizar práticas 

educativas, no campo das Ciências/Ecologia, pautadas na indissociabilidade sujeito/objeto, 

posto que, como sinalizado anteriormente, os conhecimentos são produto de manipulações, 

experiências e interpretações culturalmente por pessoas ordenam e transformam informações 

à mesma proporção que amam, sentem prazer e se decepcionam. 

Nesse sentido, essa narrativa de ciência ecológica que teve como ponto de partida a 

arte permitiu a organização de um referencial heteróclito por conhecimentos acadêmicos e 

tradicionais e permeados pela subjetividade do intelectual – cientista ou da tradição. Este 

referencial é o exemplo tácito de como a estratégia do bricoleur (LÉVI-STRAUSS) pode ser 

operada na sistematização de aulas de Ciências/ecologia mais pertinentes, mais próximas dos 

estudantes, uma vez que ordenadas pelo diálogo intersaberes. 

Este trabalho delineou um referencial heteróclito marcado pelo entre narrativa musical 

e Ciência paradigmatizada para o ensino de ecologia. Este diálogo representa uma 

possibilidade educativa que, permeada pelas ciências da complexidade, viabilizou a 

apresentação de horizontes metodológicos, cognitivos e estratégicos possíveis à ordenação de 

conhecimentos ecológicos complexos porque tecidos em rede, inter-relacionados, permeados 

pelo rigor e razão, mas também pela subjetividade e arte. 
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ASA BRANCA 

 

(Luiz Gonzaga; Humberto Teixeira, 1947)  

78 RPM V800510b 1947 

Quando oiei a terra ardendo 

Qua fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, uai 

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 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse a deus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Para eu voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus oio 

Se espalhar na prantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 
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QUER IR MAIS EU? 

 

(Luiz Gonzaga; Miguel Lima, 1948) 

78 RPM V800566a 1948 

  

Quer ir mais eu? Vamo 

Quer ir mais eu? Vambora } bis 

  

Vambora, vambora, sem demora 

Deixa a roupa na corda 

Que não vai chover agora 

Mas se você quiser ficar 

Eu vou ali, vou ali 

E volto já 

Mas pelo sim, pelo sim, pelo não 

Deixar na geladeira 

Água tônica e limão 

  

Quer ir mais eu? Vamo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÉGUA TIRANA 

 

(Luiz Gonzaga; Humberto Teixeira, 1949) 

78 RPM V800606b 1949 

 

Oh, que estrada mais comprida 

Oh, que légua tão tirana 

Ai, se eu tivesse asa 

Inda hoje eu via Ana 

Quando o sol tostou as foia 

E bebeu o riachão 

Fui inté o juazeiro 

Pra fazer a minha oração 

Tô voltando estropiado 

Mas alegre o coração 

Padim Ciço ouviu a minha prece 

Fez chover no meu sertão 

Varei mais de vinte serras 

De alpercata e pé no chão 

Mesmo assim, como inda farta 

Pra chegar no meu rincão 

Trago um terço pra das dores 

Pra Reimundo um violão 

E pra ela, e pra ela 

Trago eu e o coração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASSUM PRETO 

 

(Luiz Gonzaga; Humberto Teixeira, 1950) 

78 RPM V800681a 1950 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de Abril e a mata em frô 

Mas Assum Preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor (bis) 

Tarvez por ignorança 

Ou mardade das pió 

Furaro os óio do Assum Preto 

Pra ele assim, ai, cantá de mió (bis) 

Assum Preto veve sorto 

Mas num pode avuá 

Mil vez a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá (bis) 

Assum Preto, o meu cantar 

É tão triste como o teu 

Também roubaro o meu amor 

Que era a luz, ai, dos óios meus 

Também roubaro o meu amor 

Que era a luz, ai, dos óios meus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A VOLTA DA ASA BRANCA 

 

(Zé Dantas; Luiz Gonzaga, 1950) 

78 RPM - 1950 

Já faz três noites  

Que pro norte relampeia  

A asa branca  

Ouvindo o ronco do trovão  

Já bateu asas  

E voltou pro meu sertão  

Ai, ai eu vou me embora  

Vou cuidar da prantação  

 

A seca fez eu desertar da minha terra  

Mas felizmente Deus agora se alembrou  

De mandar chuva  

Pr'esse sertão sofredor  

Sertão das muié séria  

Dos homes trabaiador  

 

Rios correndo  

As cachoeira tão zoando  

Terra moiada  

Mato verde, que riqueza  

E a asa branca  

Tarde canta, que beleza  

Ai, ai, o povo alegre  

Mais alegre a natureza  

 

Sentindo a chuva  

Eu me arrescordo de Rosinha  

A linda flor  

Do meu sertão pernambucano  

E se a safra  



 

 

Não atrapaiá meus pranos 

Que que há, o seu vigário  

Vou casar no fim do ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRADA DE CANINDÉ 

 

(Luiz Gonzaga; Humberto Teixeira, 1951) 

78 RPM V800744b 1951 

 

Ai, ai, que bom 

Que bom, que bom que é 

Uma estrada e uma cabocla 

Cum a gente andando a pé 

Ai, ai, que bom 

Que bom, que bom que é 

Uma estrada e a lua branca 

No sertão de Canindé 

Artomove lá nem sabe se é home ou se é muié 

Quem é rico anda em burrico 

Quem é pobre anda a pé 

Mas o pobre vê nas estrada 

O orvaio beijando as flô 

Vê de perto o galo campina 

Que quando canta muda de cor 

Vai moiando os pés no riacho 

Que água fresca, nosso Senhor 

Vai oiando coisa a grané 

Coisas qui, pra mode vê 

O cristão tem que andá a pé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SABIÁ 

 

(Luiz Gonzaga; Zé Dantas, 1951) 

78 RPM V800827a 1951 

A todo mundo eu dou psiu  

Perguntando por meu bem  

Tendo um coração vazio  

Vivo assim a dar psiu  

Sabiá vem cá também  

Tu que andas pelo mundo (sabiá)  

Tu que tanto já voou (sabiá)  

Tu que cantas passarinho (sabiá)  

Alivia minha dor  

Tem pena d'eu (sabiá)  

Diz por favor (sabiá)  

Tu que cantas passarinho (sabiá)  

Alivia minha dor  

Sabiá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAIÃO DA GAROA 

 

(Luiz Gonzaga; Hervê Cordovil, 1952) 

78 RPM V800962a 1952 

 

Na terra seca  

Quando a safra não é boa  

Sabiá não entoa  

Não dá milho e feijão  

Na Paraíba, Ceará nas Alagoas  

Retirantes que passam  

Vão cantando seu rojão  

Tra, lá, lá, lá, lá, lá, lá - BIS  

Meu São Pedro me ajude  

Mande chuva, chuva boa  

Chuvisqueiro, chuvisquinho  

Nem que seja uma garoa  

Uma vez choveu na terra seca  

Sabiá então cantou  

Houve lá tanta da fartura  

Que o retirante voltou  

Tra', lá, lá, lá, lá, lá, lá 

Oi! Graças a Deus  

Choveu garoou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARAÍBA 

(Luiz Gonzaga; Humberto Teixeira) 

78 RPM V800510a 1952 

 

Quando a lama virou pedra 

E Mandacaru secou 

Quando o Ribação de sede  

Bateu asa e voou 

Foi aí que eu vim me embora 

Carregando a minha dor 

Hoje eu mando um abraço  

Pra ti pequenina 

Paraíba masculina, 

Muié macho, sim sinhô 

Eita pau pereira 

Que em princesa já roncou 

Eita Paraíba 

Muié macho sim sinhô  

Eita pau pereira 

Meu bodoque não quebrou 

Hoje eu mando  

Um abraço pra ti pequenina 

Paraíba masculina, 

Muié macho, sim sinhô 

Eita, eita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XOTE DAS MENINAS 

 

(Luiz Gonzaga; Zé Dantas, 1953) 

78 RPM V801108a 1953 

Mandacaru, quando fulora na seca 

É o sinal que a chuva chega no sertão 

Toda menina quando enjoa da boneca 

É sinal que o amor 

Já chegou no coração 

Meia comprida 

Não quer mais sapato baixo 

Vestido bem cintado 

Não quer mais vestir timão 

 

Ela só quer, só pensa em namorar 

Ela só quer, só pensa em namorar 

 

De manhã cedo já está pintada 

Só vive suspirando 

Sonhando acordada 

O pai leva ao doutô 

A filha adoentada 

Não come não estuda, 

Não dorme, nem quer nada 

 

Ela só quer, só pensa em namorar 

Ela só quer, só pensa em namorar 

 

Mas o doutô nem examina 

Chamando o pai de lado 

Lhe diz logo na surdina 

O mal é da idade 

A doença da menina 

Não há um só remédio 



 

 

Em toda medicina 

 

Ela só quer, só pensa em namorar 

Ela só quer, só pensa em namorar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MINHA FULÔ 

 

(Zé Dantas; Luiz Gonzaga, 1954) 

 78 RPM V801405b 1954 

Minha fulô 

Ai que saudade 

Ai, ai que dor 

Ai, ai, ai, minha fulô 

  

As fulô do meu sertão 

São bonita e são cheirosa 

O pau d‟ arco e o pau perêro 

Faz inveja a qualquer rosa 

Canafista e muçambê 

Eu nem sei qual mais formosa 

  

É por isso 

Que as abeia 

Mandaçáia e jandaíra 

Sanharó e uruçú 

Faz um mel que admira 

Vendo as abêia 

Bebê mel beijando as frô 

Só rescordo o favo doce 

Dos beijos do meu amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIACHO DO NAVIO 

(Luiz Gonzaga; Zé Dantas, 1955) 

78 RPM 1955 

 

 

Riacho do Navio 

Corre pro Pajeú 

O rio Pajeú vai despejar 

No São Francisco 

O rio São Francisco 

Vai bater no meio do mar 

 

O rio São Francisco 

Vai bater no meio do mar 

 

Ah! se eu fosse um peixe 

Ao contrário do rio 

Nadava contra as águas 

E nesse desafio 

Saía lá do mar pro 

Riacho do Navio 

 

Saía lá do mar pro 

Riacho do Navio 

 

Pra ver o meu brejinho 

Fazer umas caçada 

Ver as "pegá" de boi 

Andar nas vaquejada 

Dormir ao som do chocalho 

E acordar com a passarada 

 

Sem rádio e nem notícia 

Das terra civilizada 



 

 

Sem rádio e nem notícia 

Das Terra civilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁSSARO CARÃO 

(José Marcolino; Luiz Gonzaga, 1962) 

78 RPM 1962 

  

Pássaro Carão cantou 

Anum chorou também 

A chuva vem cair 

No meu sertão 

Vi um sinar, meu bem 

Que me animou também 

Ainda ontem vi 

Póvora no chão  

  

É bom inverno que vem 

É chuva cedo que tem 

O nosso plano de além 

É de casa 

  

Se Deus quiser 

Agora faço um ranchinho 

Prá nóis juntinho,meu bem 

Nele morar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SERTÃO DE AÇO 

 

(José Marcolino; Luiz Gonzaga, 1962) 

LP Ô VÉIO MACHO; 1962; RCA VICTOR 

  

Lá lá lá rá rá 

Se você visse 

Como é o meu sertão 

Aí você diria 

Que eu falo com razão 

  

Lavoura lá 

Dá só com o cheiro de chuva 

Tem resistência 

O milho e o feijão 

Com uma chuva 

Em cada mês 

A coisa aumenta 

Que a lavoura lá agüenta 

Trinta dias de verão 

Trá lá lálá ai... 

  

Tem ano lá 

Que o inverno é variado 

Lucro e remessa 

Num canto e outro não 

O sertanejo ainda num desespera 

Com coragem ainda espera 

Pela safra de algodão 

Havendo safra 

Nem é bom falar 

Meu Deus do céu 

E com tanto samba que há 

  



 

 

O sertanejo 

Esquece logo o tempo ruim 

Finca o pé na dança 

Sem sentir cansaço 

No outro dia 

Cuida da obrigação 

Digo por esta razão 

Que meu sertão é de aço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARIMBONDO 

 

(José Marcolino; Luiz Gonzaga, 1964) 

LP A TRISTE PARTIDA; 1964; RCA VICTOR 

O marimbondo 

Vindo peneirando a asa 

Pra entrar em nossa casa 

Chega a chuva no sertão 

Nós mata a fome 

Da muié e nosso fío 

Dança côco e assa mío 

Na fogueira de São João 

  

Setembro vem aí 

Tem safra de algodão } bis 

  

Pelo São João 

É tudo ao redor da fogueira 

Uma morena faceira 

Fala com muita atenção 

Oh! Seu Mané 

Você vai ser meu cumpade 

Eu vou ser sua cumade 

Em louvor a São João 

  

São João durmiu 

São João acordou 

Vamos ser cumpade 

Que São João mandou } bis 

 

 

 

 

 



 

 

CANTARINO 

 

(Nelson Valença; Luiz Gonzaga, 1973) 

 LP LUIZ GONZAGA; 1973; RCA VICTOR 

Volto agora a minha terra 

Volto agora ao meu sertão 

Trago pra minha gente 

Trago amor no coração 

  

Quero ouvir a Asa Branca 

Contemplar o amanhecer 

Quero amar este recanto 

Terra que me fez nascer 

Canta, canta, cantarino 

 

Quero ouvir o teu cantar 

Canta, canta, cantarino 

 

Canta para me ajudar 

Teu canto é a promessa 

De um ano chovedor 

Teu canto é a esperança 

De um povo sofredor 

  

Voltarei a ser vaqueiro 

Ou modesto lavrador 

Cantarei com repentista 

Esperança, paz e amor 

Vou lutar por minha gente 

Abraçar o meu sertão 

Cada sertanejo, amigo 

Cada amigo, um irmão }bis 

  

Canta cantarino 



 

 

O vento soprando lá na serra 

Canta catarino 

É sinal de lavoura na minha terra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIO BRÍGIDA 

 

(Luiz Gonzaga; Gonzaguinha, 1979) 

EU E MEU PAI; 1979; RCA VICTOR 

 

  

O Rio Brígida 

Nasce lá no pé da serra 

Na Fazenda Gameleira 

De seu Chico Alencar 

E vai descendo 

Vai rolando devagar 

Chega em Novo Exu 

E com licença eu vou cantar 

  

Em Novo Exu 

Ele chora e sai rezando 

Vendo gente se matando 

Briga de irmão com irmão 

Tem jeito não 

Que isso é coisa de cacique 

E vai chegando 

Em São João do Araripe 

  

Ah! Menino 

Se esse riacho falasse 

Quanta coisa 

Que ele tinha pra contar 

Ah! Quanta festa 

Quanto samba sem horário 

Eu e meu pai Januário 

Nós tocando sem parar 

São as lembranças 

Nessas água a rolar 



 

 

  

Vai cortando 

Monte Belo, São Raimuindo 

Tamarina, Barriguda, e Baraúnas 

E tem passagem 

Por Granito, que bonito 

Olha aí Parnamirim 

Terra Nova e Orocó 

E desatou 

No São Francisco esse nó  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEQUEI OS OLHOS 

 

(Luiz Gonzaga e João Silva) 

70 ANOS DE SANFONA E SIMPATIA; 1983; RCA VICTOR 

 

 Sequei os olhos 

De tanto o céu olhar 

Nenhuma lágrima 

Não posso nem chorar 

Nem uma nuvem 

Bonita prá chover 

E desse jeito 

Não tem jeito prá viver 

  

Eu vi a chuva Zunindo no telhado 

E as goteiras 

Zunindo lá no chão 

Sartei da rêde 

Gritando é o inverno 

Meu Pai Eterno 

Era sonho meu irmão 

  

Fui ao terreiro 

Prá dar uma espiada 

Não vi sina De chuva nem de orváio 

Pedi a Deus 

Aos homens e a ciência 

Uma emergência 

Uma frente de trabáio 

  

Eu tenho pena 

De ver os meus bichinho 

Cada vez mais 

Ficando naniquinho 



 

 

  

Eu tenho gana 

De desaparecer 

Sem ter um jeito 

De lhes dar o que comer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOTE ECOLÓGICO 

(Aguinaldo Batista; Luiz Gonzaga, 1989) 



 

 

LP: VOU TE MATAR DE CHEIRO; 1989; COPACABANA 

 

 

Não posso respirar, não posso mais nadar  

A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar 

Se planta não nasce se nasce não dá  

Até pinga da boa é difícil de encontrar 

 

Cadê a flor que estava ali? 

Poluição comeu. 

 

E o peixe que é do mar? 

Poluição comeu  

 

E o verde onde que está ? 

Poluição comeu 

 

Nem o Chico Mendes sobreviveu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo II – Construção categorial na íntegra 

 

Tabela VIII. Construção categorial na íntegra 

Temas de análise Categoria Exemplos Número de 

itens 

Frequência 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA 

Ecológica “Pássaro Carão cantou, Anum chorou 

também, A chuva vem cair, No meu 

sertão” 

“Mandacaru, quando fulora na seca, É o 

sinal que a chuva chega no sertão” 

“Quando a safra não é boa, Sabiá não 

entoa” 

31 8,58% 

Amor 

 

“Abraçar o meu sertão” 

“E pra ela, e pra ela, Trago eu e o 

coração” 

“Quero amar este recanto, Terra que me 

fez nascer” 

11 3,05% 

Natureza  

 

“Água” 

“Asa branca” 

“Rosinha”  

61 16,90% 

Saudade “Sentindo a chuva eu me arrescordo de 

Rosinha” 

“Minha fulô, Ai que saudade” 

“São as lembranças, Nessas água a 

rolar” 

06 1,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMENTOS 

Felicidade “Mas alegre o coração” 

“Ai, ai o povo alegre” 

“Mais alegre a natureza” 

08 2,22% 

Tristeza “Vim me embora, Carregando a minha 

dor” 

“Ele chora e sai rezando, Vendo gente 

se matando” 

“Ai, ai que dor, Ai, ai, ai, minha fulô” 

13 3,60% 

Medo 

 

“Nem uma nuvem, Bonita prá chover” 

“Não tem jeito prá viver” 

“Pedi a Deus, Aos homens e a ciência, 

Uma emergência” 

 

03 0,83% 

Raiva 

 

“Eu tenho gana, De desaparecer” 01 0,28% 

Paixão “Se eu tivesse asa, Inda hoje eu via 

Ana” 

01 0,28% 

 Diálogo nas 

músicas 

 

“Quer ir mais eu? Vamo” 

“Eu perguntei a Deus do céu” 

“Uma morena faceira, Fala com muita 

atenção” 

19 5,26% 

 

 

 

 

 

 

 

PERTENCIMENTO 

Presença do 

intérprete 

 

“Ah! se eu fosse um peixe” 

“Para eu voltar pro meu sertão” 

“Eu te asseguro” 

90 24,93% 

Narrativa no e 

sobre o sertão  

“Pr'esse sertão sofredor” 

“A seca fez eu desertar da minha terra” 

“Uma estrada e a lua branca, No sertão 

de Canindé” 

63 17,45% 

Narrativa na 

seca/estiagem 

 

“Que braseiro, Que fornaia, Nem um pé 

de prantação”“ 

Morreu de sede meu alazão” 

22 6,09% 



 

 

“Quando o sol tostou as foia” 

Narrativa no 

inverno 

“Tudo em vorta é só beleza” 

“É o sinal que a chuva chega no sertão” 

“A chuva vem cair, No meu sertão” 

32 8,86% 

  TOTAL 361 100,0% 

 


