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Depois de algum tempo, você aprende a diferença. [...]   
Descobre que se leva muito tempo para se tornar a 
pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que 
não importa onde já chegou, mas onde está indo. [...]  
 Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era 
necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende 
que paciência requer muita prática. [...]   
E você aprende que realmente pode suportar... que 
realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois 
de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida 
tem valor e que você tem valor diante da vida!" 
 
William Shakespeare 
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RESUMO 
 

 
 
Entender o território ambiental como espaço de valoração, internalização e pertencimento 
numa perspectiva educacional, permite uma conexão entre os principais conceitos de 
território, territorialidade e cultura. Na intenção de analisar como ocorre a valoração do 
território a partir do ambiente escolar da zona rural, enfatiza-se a necessidade em buscar nos 
sujeitos a essência e legitimação de valores reais e apropriados, que revelem os sentimentos 
de pertencimento que caracterizam suas territorialidades. Nesse contexto, a Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, como uma das atuais prioridades da educação brasileira, é fato que 
justifica a necessidade de estudos sobre a diversidade cultural em resposta ao pertencimento 
local, com base nas suas vivências e experiências comuns da comunidade que pertençam. A 
presente pesquisa tem como principal objetivo, investigar como ocorre a internalização do 
território cultural por alunos de escolas da EJA da zona rural do município de Garanhuns-PE. 
A questão a ser pesquisada está posta no estudo sobre como os sujeitos das escolas da zona 
rural vivenciam e internalizam o sentimento de pertencimento. Para tal, utilizou-se como 
perspectiva metodológica o método de investigação por meio da observação, contando com 
etapas descritivas e de análises qualitativas. A coleta de dados foi conduzida em etapas 
distintas, desde o levantamento de dados sobre as escolas em análise, somado às entrevistas 
semiestruturadas com os professores, até as intervenções e vivências em sala de aula com os 
alunos. Para a análise e categorização dos dados coletados na pesquisa foi utilizada como 
técnica a “Análise de Conteúdo” segundo Bardin (2011). Assim, diante das reflexões a partir 
dos referenciais teóricos e resultados obtidos, os resultados confirmaram a hipótese de que a 
valoração da identidade cultural pelos alunos permite a valoração do território ambiental, 
demonstrando que esses sujeitos podem ser protagonistas das melhorias no seu ambiente. 
Implícita ou explicitamente os alunos mostraram que internalizam o sentido de pertencimento 
em relação ao local de vivência e, mesmo sem uma percepção mais consciente dos territórios 
percebem que são agentes de transformação dos mesmos. Desse modo, conclui-se que, o 
território ambiental pode ser apreendido por meio das múltiplas relações de valoração de um 
lugar, através de processos que envolvam a educação e a cultura. O grupo, o lugar e o 
indivíduo, num movimento de interconexões, promovem sentidos para a territorialidade, 
constituindo assim o território ambiental. O território ambiental é então resultado das relações 
do indivíduo com o seu espaço de vivência, mediadas pelo ambiente, pela cultura e pela 
educação. 
 
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Território ambiental, cultura, pertencimento e espaço escolar. 
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ABSTRACT 

 
 
 
Understanding the environmental territory as a space for valuation, internalization and 
belonging in an educational perspective, it allows a connection between the main concepts of 
territory and territoriality culture. With the intention of analyzing how does the valuation of 
the territory from the rural school environment emphasizes the need to seek the essence and 
subject to legitimize actual values and appropriate, revealing feelings of belonging that 
characterize their territoriality. In this context, the Youth and Adult Education - EJA, as one 
of the current priorities of Brazilian education, a fact that justifies the need for studies on 
cultural diversity in response to membership site, based on their experiences of common 
community belong. This research has as main goal, is to investigate how the internalization of 
cultural territory by the EJA school students from rural municipality of Garanhuns-PE. The 
question to be investigated is placed on the study of how the subjects of rural schools 
experience and internalize the feeling of belonging. To this end, we used methodological 
perspective as the research method by observing, counting steps descriptive and qualitative 
analyzes. Data collection was conducted in distinct stages, from the survey data on the 
schools in question, plus the semi-structured interviews with teachers, to interventions and 
experiences in the classroom with students. For the analysis and categorization of data 
collected in the survey technique was used as the "Content Analysis" Bardin (2011). In light 
of reflections from the theoretical results and the results confirmed the hypothesis that the 
valuation of cultural identity by students allows the valuation of the environmental territory, 
demonstrating that these subjects can be protagonists of the improvements in your 
environment. Implicitly or explicitly showed that students internalize a sense of belonging in 
relation to location and experience, even without a conscious awareness most of the territories 
realize that agents are processing. Thus, it is concluded that the environmental territory can be 
apprehended through multiple relations valuation of a place through processes involving 
education and culture. The group, place and person, in a movement of interconnections senses 
to promote territoriality, thus constituting the environmental territory. The environmental 
territory is then outcome of the individual's relationships with its living space, mediated by 
the environment, culture and education. 

 

 

KEYWORDS: Environmental territory, culture, belonging and school space. 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

SUMÁRIO 

 

 
 

 

Lista de Figuras ........................................................................................................... xv 

Lista de Quadros .......................................................................................................... xvi 

Lista de Siglas .............................................................................................................. xvii 

  

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 01 

Capítulo 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................... 06 

1.1 - TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE.............................. 07 

1.1.1 - Território: espaço físico e humano ...................................................................... 07 

1.1.2 - Territorialidade: espaço vivido e identitário ....................................................... 10 

1.1.3 - Território e a dimensão simbólico-cultural........................................................... 12 

1.1.4 - Território e paisagem: identidades do sujeito ...................................................... 15 

1.2 - CULTURA, DIVERSIDADE E PERTENCIMENTO ...................................... 17 

1.2.1 - Cultura: espaço de significação e valoração......................................................... 17 

1.2.2 - Território Ambiental: cultura, valoração e pertencimento................................... 22 

1.2.3 - O sujeito ecológico e o pertencimento local ........................................................ 24 

1.3 – ESPAÇO ESCOLAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL ...................................... 28 

1.3.1 - Formação de identidades culturais no espaço escolar ......................................... 29 

1.3.2 - Dinâmica da Educação Ambiental na Educação Básica  ..................................... 32 

1.3.3 - Educação Ambiental para a EJA e o sujeito ecológico ....................................... 36 

Capítulo 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA........................................................ 43 

2.1 - DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ............ 44 

2.2 - CONHECENDO AS ESCOLAS: MAPEAMENTO E DESCRIÇÕES............ 46 

2.2.1 - Escola Municipal Salomão Rodrigues ................................................................. 46 

2.1.2 - Escola Municipal José Ferreira Sobrinho ............................................................ 47 

2.3 – MÉTODOS E TÉCNICAS ................................................................................. 48 

2.3.1 - Paradigma e natureza da pesquisa ....................................................................... 48 

2.3.2 - Fundamentação da análise e categorização dos dados ........................................ 50 

2.3.3 - Projeto Piloto: refazendo e construindo instrumentos ......................................... 53 

2.3.2 - Instrumentos de coleta e de análise das informações .......................................... 55 

 



xiv 

 

  

Capítulo 3 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS.................................. 58 

3.1 – Diálogo com os professores: reconhecendo o lugar, os alunos e a escola ........ 59 

3.2 – O universo do aluno: entre o pertencimento e o território ambiental ............ 63 

3.2.1 – Frases interativas: sentidos e discussões em busca do pertencimento ................ 63 

3.2.2 – Paisagens: reflexões de valoração e pertencimento............................................. 70 

3.2.3 – Objetos de valor: relações entre território, ambiente e pertencimento ............... 78 

3.2.4 – Território ambiental: caracterização e sentidos .................................................. 83 

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................ 87 

REFERÊNCIAS  .......................................................................................................... 91 

APÊNDICES ................................................................................................................. 96 

Apêndice A – Mapeamento da Escola Municipal Salomão Rodrigues .......................... 97 

Apêndice B – Mapeamento da Escola Municipal José Ferreira Sobrinho ...................... 98 

Apêndice C – Questionário dos professores ................................................................... 99 

Apêndice D – Intervenções em sala de aula - Roteiro 1 ................................................. 101 

Apêndice E – Apresentações e produção textual em sala de aula - Roteiro 2 ................ 103 

Apêndice F – Modelo de atividade sobre as paisagens ................................................... 104 

Apêndice G – Modelo de atividade sobre os objetos de valor pessoal ........................... 105 

ANEXOS ....................................................................................................................... 106 

Anexo A – Texto utilizado em sala de aula .................................................................... 107 

Anexo B – Carta de apresentação e solicitação – Projeto Piloto .................................... 108 

Anexo C – Projeto Piloto – proposta de trabalho ............................................................ 109 

Anexo D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – Professores ......... 110 

Anexo E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – Alunos ................ 111 

  
 

  

 

 

 



xv 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 Página 

Figura 01 – Mapa da Região Nordeste  e Estado de Pernambuco 44 

Figura 02 – Mapa de Garanhuns: núcleo urbano, Distrito de São Pedro e 
Distrito de Miracica 

45 

Figura 03 - Escola Municipal Salomão Rodrigues - Distrito de Miracica 46 

Figura 04 - Escola Municipal José Ferreira Sobrinho - Distrito de São Pedro  47 

Figura 05 – Projeto Piloto – ilustrações dos objetos de valor 54 

Figura 06 – Eixos temáticos do diálogo com os professores 59 

Figura 07– Categorias das frases resultantes dos alunos 66 

Figuras 08 – Vertentes da análise das frases interativas 68 

Figura 09– Categorização das paisagens 74 

Figura 10 – Escolha das paisagens pelos alunos 75 

Figura 11– Categorização dos objetos de valor dos alunos 79 

Figura 12- Ilustrações dos objetos de valor dos alunos 79 

Figura 13– Desenhos e frases dos objetos de valor dos alunos 81 

Figura 14 – Tipos de Territorialidade  84 

Figura 15 – Ações da Territorialidade  84 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 Página 

Quadro 01- Categorização e unidades de registro 52 

Quadro 02- Projeto Piloto - Instrumentos de coleta de dados 54 

Quadro 03- Instrumentos da coleta de dados com os alunos - Objetivos 56 

Quadro 04- Instrumentos da coleta de dados com os alunos - Avaliação  57 

Quadro 05- Frases interativas e frases resultantes dos alunos 64 

Quadro 06- Frases interativas: categorias e análise dos dados coletados  67 

Quadro 07- Codificação e quantificação das paisagens - Garanhuns 71 

Quadro 08- Codificação e quantificação das paisagens – Distrito de São Pedro 72 

Quadro 09- Codificação e quantificação das paisagens – Distrito de Miracica 73 

Quadro 10- Codificação e classificação das paisagens 74 

Quadro 11- Categorização da descrição das paisagens pelos alunos 76 

Quadro 12- Categorização dos objetos de valor dos alunos 81 

Quadro 13- Caracterização do Território Ambiental  85 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CEFFAs – Centros Familiares de Formação por Alternância 

CNE/CEB –Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

EA – Educação Ambiental 

EF – Ensino Fundamental 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC - Ministério da Educação 

ONGs – Organizações Não Governamentais 

ONU – Organização das Nações Unidas  

ORGs – Organizadores 

PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

UFS – Universidade Federal de Sergipe 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. 

UNESCO - Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas 

UNESP - Universidade do Estado de São Paulo 

UPE – Universidade de Pernambuco 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Em qualquer parte da Terra 
Um homem estará sempre plantando, 
Recriando a Vida. 
Recomeçando o Mundo.” 
 
Cora Coralina 
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INTRODUÇÃO  

A escola sempre teve um papel importante no processo de aprendizagem para a 

formação de comportamentos sociais que diferem na valoração cultural do meio em que os 

educandos estejam inseridos. A diversidade cultural e o pertencimento de um grupo social 

possibilitam um melhor entendimento e conceituação da territorialidade que está ligada às 

práticas espaciais, ao modo como a história vivida por uma comunidade imprime no território 

a sua identidade. O território cultural é o produto da apropriação do imaginário social sobre o 

espaço (HAESBAERT, 2011). A territorialidade é marcada pelo espaço de vivência, pelo 

espaço de apropriação do indivíduo ou do grupo a partir do sentimento de pertencimento com 

este espaço. 

Para Raffestin (2011, p. 128), “o território é uma ordenação do espaço na qual a ordem 

está em busca dos sistemas informacionais dos quais dispõe o homem enquanto pertencente a 

uma cultura”. Sua leitura sobre território destaca a necessidade em difundir informações que 

denotem a importância em estruturar novos mecanismos pedagógicos que possibilitem uma 

nova interação do ser humano com o meio que vive, por meio da ligação com o saber 

ambiental. Como afirma Corrêa (2001, p. 35), “as práticas espaciais são ações que contribuem 

para garantir os diversos projetos. São meios efetivos através dos quais objetiva-se a gestão do 

território, isto é, a administração e o controle da organização espacial em sua existência e 

reprodução”. Essas mesmas práticas espaciais articulam a consciência do homem em relação 

ao seu ambiente.  

Santos (2005, p. 255) enfatiza que, “tratando de território, não basta falar de 

mundialização ou globalização, se desejamos aprofundar o processo de conhecimento desse 

aspecto da realidade total, o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, 

sinônimo de espaço humano, espaço habitado”.  

Pensando na viabilidade de aplicação desses objetos e ações contextualizadas nos 

estudos sobre espaço e territorialidade, apresenta-se a noção de pertencimento, podendo 

caracterizá-la como território cultural no âmbito escolar. Como justifica Carvalho (2011, p. 

113), “a realidade como algo mediado pela dimensão simbólica (cultural) situa a produção do 

conhecimento e, consequentemente, a educação dentro de processos compreensivos e 

interpretativos, produtores de subjetividades e modos de vida”.  

Para isso, a educação destaca sua importância e ações multidisciplinares que permitem 

a compreensão de uma educação ambiental voltada para um ambiente de ordem simbólica e 
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comportamental, onde a diversidade cultural impulsiona o ser e o saber ambiental a partir de 

identidades culturais. Nesse sentido, a construção de uma racionalidade ambiental entre 

saberes e sentimentos de pertencimento, como ressalta Leff (2006, p. 408), encontra “suas 

raízes mais profundas na cultura, entendida como a ordem entre o real e o simbólico, o 

material e o ideal”. Essa afirmativa também está relacionada às diferentes formas de 

organização social dos grupos humanos em comunidades, por meio das diversas linguagens e 

suas falas que dão significado aos territórios que habitam e à natureza com a qual convivem e 

coevoluem. 

Diante de uma leitura antropológica sobre a interpretação da cultura, Geertz (2011, p. 

25) traz em seus estudos uma leitura peculiar, enfatizando que, “o estudo da cultura se tem 

desenvolvido, sem dúvida, como se essa máxima fosse seguida, através da ascensão de uma 

concepção científica da cultura significativa”. Deste modo, Geertz conceitua cultura como 

fenômeno social, ultrapassando e complementando demais conceitos históricos, alicerçados 

entre fenômenos naturais ou mesmo como sistema de símbolos e significados do homem e seu 

meio social, concluindo-o como algo público, encontrando realce com o contexto e os 

acontecimentos sociais, comportamentos, progressos, e outros fatos que interferem na 

distinção e interpretação cultural do homem. A cultura passa então a ser analisada como a 

forma de pensar, sentir e acreditar do homem em relação ao lugar onde vive, alicerçando o 

sentimento de pertencimento. 

Entretanto, na intenção de analisar como ocorre a valoração do território no ambiente 

da zona rural, enfatiza-se a necessidade em buscar nos sujeitos a essência e legitimação de 

valores reais e apropriados, que revelem os sentimentos de pertencimento que caracterizam 

suas territorialidades.  

A partir de uma expectativa de pertencimento o território cultural, diante daquilo que 

seja material ou imaterial, consolida-se por meio das diversas reações econômicas, políticas e 

sociais presentes no cotidiano do ser humano. Os estudos acadêmicos ao analisar território 

cultural por meio da educação formal encontram elementos que permitem compreender as 

identidades culturais e suas representações simbólicas, trazendo uma leitura conceitual da 

valoração daquele território, enquanto mecanismo investigativo dos processos identitários do 

homem no ambiente rural.  

Estes estudos sobre a diversidade cultural e pertencimento local, podem ser revelados 

a partir da investigação de um ou mais segmentos entre as modalidades de ensino da atual 

educação básica brasileira. Neste estudo, adotou-se como referência a Educação de Jovens e 
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Adultos – EJA, essa modalidade é apontada como uma das prioridades na educação do país e 

está voltada para aqueles que não puderam concluir os estudos em idade apropriada, além de 

assinalar a concepção e prática de ensino a partir da realidade histórica, política, 

socioeconômica e cultural dos alfabetizandos. A EJA justifica que o seu estudo tem a intenção 

de contribuir com as necessidades de alunos diferenciados, a partir de concepções didáticas 

mais adequadas para essa modalidade de ensino que proporcionem oportunidades mais 

apropriadas aos seus saberes, diante das condições de vida e de trabalho que possuem. 

A pesquisa analisará o território ambiental no qual teve como participantes turmas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas situadas em dois distritos do município de 

Garanhuns. A escolha deste público se deu pelos seguintes motivos: a) os alunos inseridos 

nesse nível escolar são detentores de grande experiência de vida e conhecimento do local 

onde vivem, um conhecimento que não se contenta em obter apenas respostas para as 

questões colocadas e sim a busca de respostas verdadeiras, que formem conjunto de coerentes 

ideias e significações de forma mais ordenada, a fim de possibilitar uma leitura do 

pertencimento em seus territórios; b) esta modalidade de ensino atualmente é apontada como 

uma das maiores prioridades da política da educação brasileira, delineada entre as principais 

questões políticas, sociais e culturais, a partir dos planos de ações governamentais, visando o 

crescimento da produtividade e da competitividade do país; c) a temática sobre educação 

ambiental está presente nas atuais concepções didáticas voltada para a EJA, além da formação 

continuada nesse segmento, a fim de atender o caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos 

componentes curriculares exigidos para a EJA, conforme atual descrição do Parecer 

CNE/CBE nº 11/2000 (CURY, 2000). 

O objeto de estudo da pesquisa está posto na análise sobre como os sujeitos das 

escolas da zona rural entendem e internalizam o sentimento de pertencimento. Por essa razão, 

forma levantadas as seguintes questões: Como podem ser trabalhados os diferentes territórios 

culturais em sala de aula? Como os alunos da EJA internalizam e vivenciam o território 

cultural na zona rural? Quais os aspectos sociais, culturais e educacionais que caracterizam o 

sentimento de pertencimento dos alunos?  

Com base nesses questionamentos a presente pesquisa tem como principal objetivo, 

investigar como ocorre a internalização do território cultural por alunos de escolas da EJA da 

zona rural do município de Garanhuns-PE. E, especificamente, pretende-se: compreender o 

processo de valoração do território em que os alunos do EJA estão inseridos; averiguar o 

sentimento de pertencimento a partir das produções orais e escritas dos alunos do EJA; e 
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analisar como os aspectos sociais, culturais e educacionais interferem na construção do sujeito 

identitário. E, como hipótese para este estudo, apresenta-se: a valoração da identidade cultural 

pelos alunos permitirá a valoração do território ambiental. 

Quanto à relevância científica e social dessa pesquisa está primeiramente em 

contribuir com os estudos sobre território cultural nos espaços acadêmicos, voltados para um 

novo desenho a cerca da identidade social e cultural. Por conseguinte, compreender como os 

alunos internalizam os sentimentos de pertencimento, a fim de mostrar como o indivíduo pode 

ser protagonista das melhorias no seu ambiente.  

O presente trabalho está dividido em quatro partes, sendo a primeira intitulada 

‘Capítulo 1’ que apresenta a ‘Fundamentação Teórica’ trazendo como eixo norteador uma 

abordagem sobre “Território, Identidade, Cultura e Espaço Escolar”, estando subdividido em 

três itens: a análise conceitual de território, territorialidade e paisagem identitária numa 

dimensão simbólico-cultural, um diálogo entre cultura, diversidade e pertencimento, e por 

fim, um estudo sobre o espaço escolar e a dimensão ambiental na modalidade de ensino da 

EJA – Educação de Jovens e Adultos. A segunda parte, denominada de ‘Capítulo 2’ expõe a 

‘Metodologia da pesquisa’, dando ênfase à delimitação e caracterização da área de estudo, 

informações sobre as escolas pesquisadas e seus territórios, assim como um esboço sobre os 

métodos e as técnicas que respondem ao paradigma e natureza da pesquisa, além da descrição 

precisa dos instrumentos de coleta de informações, categorização dos dados e exposição das 

etapas. A terceira parte, apresentada como ‘Capítulo 3’ aborda a ‘Análise e interpretação dos 

dados’, trazendo dois eixos norteadores: o diálogo com os professores sobre o lugar, os alunos 

e a escola, e essencialmente o universo do aluno, enfatizando a questão do pertencimento e o 

território ambiental, a partir dos instrumentos utilizados na pesquisa de campo, que foram 

categorizados, analisados e interpretados segundo as teorias de Bardin (2011). E, por fim, a 

quarta e última parte do trabalho que apresenta as ‘Considerações Finais’ de todo o trabalho 

desenvolvido, evidenciando a contribuição desse material para a comunidade científica e 

social de todos envolvidos nesse processo acadêmico.   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

“Através do cotidiano ou quase-cotidiano 
é que se fixam, nas culturas, os seus 
característicos e se firmas os seus valores. 
É que se consolidam nas sociedades as suas 
constantes.” 

 
Gilberto Freyre 
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1.1 – TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE  

 

1.1.1 – Território: espaço físico e humano 

 Estudar território e espaço propõem discussões entre as relações e as diferenciações 

visíveis para a conceituação destes, ambos também acompanham a materialização e 

historicidade da evolução humana.  Ao abordar inicialmente sobre espaço, necessário se faz 

demonstrar o mecanismo da passagem do espaço para o território, enfatizando a produção de 

um novo ambiente, a partir de um território como espaço físico, modificado e transformado 

pela ação humana, ou seja, trazer uma conceituação de território que se possibilite uma 

passagem entre o espaço e a sociedade.  

Assim, o território é um dos principais conceitos que tenta responder à problemática 
da relação entre a sociedade e seu espaço. Por isso, hoje, quando tanto se fala em 
enfraquecimento dessa relação, em perda de ‘valor’ do espaço na mediação das 
relações sociais, mais importante se torna rediscutir o território e suas transformações, 
seja para legitimar os discursos da desterritorialização, seja para, de uma forma mais 
coerente, identificar novas formas de territorialização (HAESBAERT, 2004, p. 87). 

 

Argumentar sobre conceitos de território remete também ao significado do que seja 

esse ‘espaço’ físico ou humano, condiciona um entendimento de território numa dimensão 

simbólica e cultural. 

O espaço não é nem o ponto de partida (espaço absoluto), nem o ponto de chegada 
(espaço como produto social). O espaço também não é um instrumento político, um 
campo de ações de um indivíduo ou grupo, ligado ao processo de reprodução da força 
de trabalho através do consumo. [...] O espaço é o locus da reprodução das relações 
sociais de produção. (CORRÊA, 2001, p.25-26). 

 

Com base numa explicação geográfica, Santos (2006) versando sobre as estruturas 

sociais e ecológicas define espaço inicialmente como alicerce entre os atores e os seus 

espaços, com base nas ações humanas realizadas naquele espaço, “o espaço geográfico deve 

ser considerado como algo que participa igualmente da condição do social e do físico, um 

misto, um híbrido” (SANTOS, 2006, p. 56).  

Esse mesmo espaço geográfico retrata a criação simbólica e a apropriação de sentido 

que se modificam perante as relações sociais existentes, já que “o espaço reúne a todos, com 

suas múltiplas possibilidades, que são possibilidades diferentes de uso do espaço, ou seja, do 

território” (SANTOS, 2006, p. 104). Nesse contexto, as relações sociais podem ser 

respondidas pelas constantes mudanças naturais de um espaço, conforme seus atores e seus 

respectivos espaços físicos e humanizados, de forma heterogênea.  
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Quanto mais artificial é o meio, maior a exigência dessa racionalidade instrumental 
que, por sua vez, exige mais artificialidade e racionalidade. Mas esses imperativos da 
vida urbana estão cada vez mais invadindo o campo modernizado, onde as 
consequências da globalização impõem práticas estritamente ritmadas. A 
racionalidade que estamos testemunhando no mundo atual não é apena s social e 
econômica, ela reside, também, no território. (SANTOS, 2006, p. 122). 

 

Esse espaço como lugar de mudança das relações sociais, demonstra a organização do 

homem em desempenhar um papel na sociedade, desde a sua existência até a sua reprodução 

social. Por isso, a compreensão sobre espaço, território em função do lugar e sua apropriação 

territorial está respaldada em Raffestin (2011), 

Espaço e território não são termos equivalentes. [...] É essencial compreender bem que 
o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, é o resultado 
de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por 
exemplo, pela representação), o ator ‘territorializa’ o espaço. [...] O espaço é portanto 
anterior, preexistente a qualquer ação. O espaço é, de certa forma, ‘dado’ como se 
fosse uma matéria-prima. [...] Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não 
é o espaço. É uma produção, a partir do espaço (RAFFESTIN, 2011, p. 128-129). 

 

 Nesse contexto, apresentar território como um espaço físico e humano direciona a 

leitura de espaço como um ambiente múltiplo, que associa condições naturais e sociais 

reflexos da ação humana. Como justifica Santos (2006), mostrando ainda o espaço como um 

conjunto indissociável dos sistemas de objetos e ações do homem, enfatizando que, “os 

objetos que formam o meio não são, apenas, objetos culturais; eles são culturais e técnicos, ao 

mesmo tempo. Quanto ao espaço, o componente material é crescentemente formado do 

natural e do artificial" (SANTOS, 2006, p. 158) . 

Com base nas técnicas de tempo, razão e emoção que o próprio homem usufrui, na 

intenção de construir um sistema de pensamento que entenda esse espaço geográfico e 

também humano, a leitura dos objetos e ações do homem é acionada por meio da informação 

que alega a descrição de território e suas dimensões. 

Ao argumentar sobre território inicialmente pressupõe-se uma explanação sobre a 

etimologia do termo, transcorrendo sobre as perspectivas conceituais que apresentam 

território como espaço físico e também humano. 

Território ao longo de sua evolução conceitual passou por uma variedade de 

dimensões, entre conceitos de ordem natural, espacial, temporal, material, simbólico, cultural 

entre outros. Na Geografia ou mesmo em outras ciências território é, “portanto, moldado a 
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partir da combinação de condições e forças internas e externas, devendo ser compreendido 

como parte de uma totalidade espacial” (LAGES, 2004, p. 27). 

Segundo Haesbaert (2004), o território é composto por várias formas e dimensões, ou 

seja, uma dimensão material-concreta, que trata da visão política e econômica, e uma 

dimensão subjetiva ou também denominada simbólica. Quanto à dimensão concepção política 

se refere às relações de entre o espaço e o poder instituído politicamente, quanto à dimensão 

econômica há uma ênfase na questão espacial das relações econômicas com o meio, entre as 

classes sociais e a relação capital-trabalho. Já a dimensão simbólica, muitas vezes classificada 

como simbólico-cultural, prioriza a questão mais subjetiva, onde o território é revelado como 

um produto de apropriação ou mesmo valoração simbólica de um grupo em relação ao seu 

espaço vivido. 

Com isso, o território envolve uma duplicidade entre seus elementos concretos e 

simbólicos, ao que Haesbaert (2004), complementa grifando que,  

O território envolve graus de correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, 
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como 
forma de‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem e uma dimensão mais 
concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como 
forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos. (HAESBAERT, 2004, p. 42). 

 

Partindo então da dimensão simbólica que retrata as relações culturais e afetivas de 

certo grupo e seus lugares particulares (constituindo identidades), território passa então a ser 

um espaço habitado.  

O território revela também as ações passadas e presentes, mas já congeladas nos 
objetos, e as ações presentes constituídas em ações. No primeiro caso, os lugares são 
vistos como coisas, mas a combinação entre as ações presentes e as ações passadas, á 
quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. [...] As 
configurações territoriais são o conjunto dos sistemas naturais, herdados por uma 
determinada sociedade, e dos sistemas de engenharia, isto é, objetos técnicos e 
cultuais historicamente estabelecidos. Sua atualidade, isto é, sua significação real, 
advém das ações realizadas sobre elas. É desse modo que se pode dizer que o espaço é 
sempre histórico. Sua historicidade deriva da conjunção entre as características da 
materialidade territorial e as características das ações (SANTOS, 2008, p. 247-248). 

 

Como declara Santos (2008), esse território deixa de ser simplesmente uma forma, 

reproduzindo-se como um espaço humano (um espaço habitado), passando a ser então uma 

condição de uso como objeto ou mesmo ações. Entre a formação desse mesmo território há 

um repasse do que se considera passado ou presente, compondo uma materialidade entre tudo 

que se constitui nos respectivos espaços, dando ênfase ao processo de identidade de um lugar.  
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1.1.2 - Territorialidade: espaço vivido e identitário 

 O território e a territorialidade demonstram avanços conceituais tanto na área de 

Geografia como em outras áreas afins, já que estes estão voltados à espacialidade humana, ou 

seja, através da própria Geografia, Economia, Ciência Política, Antropologia, Sociologia e 

Psicologia, mesmo sendo temas centrais da Geografia, território e territorialidade transitam 

por outras áreas, como ressalta Haesbaert (2004), já que existe entre tais temas uma relação 

direta com a construção da subjetividade ou da identidade pessoal, assim como há um enfoque 

a partir de sua intervenção nas relações sociais, diante de uma visão da Sociologia e da 

Psicologia.  

Ao verificar as noções de território e suas concepções de cultura (simbólico-cultural) 

entre a sociedade e a natureza, é importante destacar que, “o território é visto, sobretudo, 

como o produto da apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço 

vivido” (HAESBAERT, 2004, p. 91). 

Por essa razão, a territorialidade faz referência às relações entre o indivíduo ou grupo 

social e o seu meio de referência, seu ambiente, “territorialidade refere-se ao espaço pessoal 

imediato, que em muitos contextos culturais é considerado um espaço inviolável e, [...] torna-

se também um meio de regular as interações sociais e reforçar a identidade do grupo ou 

comunidade” (LAGES, 2004, p. 07). 

São essas identidades sociais com o seu ambiente que respondem à territorialidade 

como um espaço vivido e identitário. Diante das múltiplas dimensões – culturais, políticas, 

econômicas e sociais, o indivíduo encontra um reflexo de sua vivência e a interação com os 

demais atores daquele ambiente, ou seja, a partir do espaço geográfico esse mesmo indivíduo 

é capaz de modificar suas relações com a natureza e também com as demais relações sociais. 

E, todo esse processo de espaço vivido e identitário demonstram que, “a territorialidade é, 

assim, elemento de coesão social, fomentando sociabilidade e solidariedade; mas pode ser 

também fonte ou estímulo de hostilidades, ódios e exclusões, [...] expressando diferenças, 

desigualdades e relações de poder” (LAGES, 2004, p.30). 

Entretanto, todas essas relações entre a natureza e o espaço habitado, certifica ao ser 

humano uma melhor criticidade, por meio de uma abordagem cultural, a respeito da valoração 

daquele território que pertence, possibilitando uma nova leitura de um espaço agora vivido e 

movido pelas suas identidades. 
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A compreensão do território resulta de um conjunto de informações, ações e 

experiências que se completam e se renovam com o homem por meio de todas as relações 

sociais e naturais que o circundam. Com isso, o espaço não traz neutralidade, sua forma e 

classificações se difundem nas mudanças que o homem faz e na consciência territorial que 

esse reproduz. 

O espaço jamais aparece como um suporte neutro na vida dos indivíduos e dos grupos. 
Ele resulta da ação humana que mudou a realidade natural e criou paisagens humanas 
e humanizadas. Os lugares e as paisagens fazem parte da memória coletiva. A 
lembrança do que aconteceu no passado dá forte valor sentimental a certos lugares. 
[...] As identidades individuais e coletivas são fortemente ligadas ao desenvolvimento 
da consciência territorial. Num tempo em que a globalização ameaça muitas 
identidades, a luz que a abordagem cultural põe nas relações entre identidades e 
território indica interessantes perspectivas de ação (CLAVAL, 2002, p. 24). 

 

Sendo assim, consciência territorial é reflexo do espaço vivido, repleto de identidade, 

levando-o a denominação de territorialidade. A sociedade, o espaço e o tempo se completam e 

articulam a função da territorialidade, entre relações estáveis ou instáveis, mediante os 

elementos de mudança, sejam estes de ordem social, pessoal e ambiental. 

[...] a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 
multdimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de uma coletividade, 
pelas sociedades em geral. Os homens ‘vivem, ao mesmo tempo, o processo territorial 
e o produto territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou 
produtivistas. Quer se trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são 
relações de poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto 
as relações com a natureza como as relações sociais (RAFFESTIN, 2011, p. 142). 

 

 Historicamente as primeiras noções básicas sobre territorialidade vieram por meio dos 

naturalistas, que segundo Raffestin (2011) a preocupação inicial foi com a territorialidade 

animal e não com a territorialidade humana. E, mesmo sendo percebida há mais de três 

séculos, territorialidade somente foi explicitada pelos naturalistas em 1920.  

Os estudos iniciais sobre territorialidade proporcionaram, às discussões 

contemporâneas, o entendimento das relações do homem, seu meio e os outros seres que o 

cercam, resultando assim na significação de um espaço vivido e identitário.  

O espaço vivido é também um campo de representações simbólicas. [...] O espaço 
vivido é fragmentado em função do pertencimento ao mesmo povoado, linhagem, 
tribo, grupo etnolinguístico casta ou área cultural, que fornecem referenciais básicos 
para o cotidiano em sua dimensão espacial. [...] O espaço vivido é, por outro lado, 
marcado ainda por uma afetividade maior que nas sociedades industriais. A 
afetividade manifesta-se tanto no que diz respeito ao gostar dos lugares como à 
movimentação espacial. Lugares e áreas longínquas tornam-se próximos em função da 
afetividade por eles, como se exemplifica com os lugares sagrados, objetivamente 
distantes (CORRÊA, 2001, p. 32-33). 
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A territorialidade compreende, também, fatores de afetividade e pertencimento local, 

um espaço de identidades e vivências. São estas experiências que nascem conforme suas 

condições naturais e diversidades, respondendo aos processos de relações do homem e o seu 

ambiente. 

A territorialidade eminentemente humana, social envolve o controle sobre uma área 
ou espaço que deve ser concebido e comunicado, mas ela é melhor entendida como 
uma estratégia espacial para atingir, influenciar ou controlar recursos e pessoas, pelo 
controle de uma área e, como estratégia, a territorialidade pode ser ativada e 
desativada. O uso da territorialidade depende de quem está influenciando e 
controlando quem e dos contextos geográficos de lugar, espaço e tempo. [...] tal como 
ocorre com as identidades territoriais, a territorialidade vinculada às relações de poder, 
é uma estratégia, ou melhor, um recurso estratégico que pode ser mobilizado de 
acordo com o grupo social e o seu contexto histórico e geográfico.  (HAESBAERT, 
2004, p. 105). 

 

Nesse sentido, essa territorialidade usufruída no espaço habitado está associada à 

condição de vários fatores históricos, sociais, geográficos, culturais, dentre outros, fatores que 

denotam como o ser humano pode interagir e responder diretamente sobre ações em seu 

ambiente. 

 

1.1.3 - Território e a dimensão simbólico-cultural 

As relações entre território e pertencimento favorecem a compreensão sobre 

territorialidade, a partir da dimensão simbólico-cultural. A territorialidade funciona como 

campos de interiorização, ou seja, os componentes sociais e culturais apresentados de forma 

coletiva chegam à individualidade dos seres territorializados, integrando suas práticas sociais, 

espaciais e culturais.  

Com base em estudos sobre geografia humanista e cultural, a respeito das práticas 

sociais, espaciais e culturais, Corrêa (2001) destaca entre essas práticas, as espaciais como 

“ações que contribuem para garantir os diversos projetos. São meios efetivos através dos 

quais objetiva-se a gestão do território, isto é, a administração e o controle da organização 

espacial em sua existência e reprodução” (CORRÊA, 2001, p. 35).   

Quanto aos projetos mencionados por Corrêa (2001), é importante destacar, esses 

projetos são ações derivadas de cada tipo de sociedade que se tornam práticas espaciais,  

Os diversos projetos [...] são engendrados para viabilizar a existência e a reprodução 
de uma atividade ou de uma empresa, de uma cultura específica, étnica ou religiosa, 
por exemplo, ou a própria sociedade como um todo. [...] No processo de organização 
de seu espaço o Homem age seletivamente. Decide sobre um determinado lugar 
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segundo este apresente atributos julgados de interesse de acordo com os diversos 
projetos estabelecidos. (CORRÊA, 2001, p. 35-36). 

 

Entretanto, todas essas práticas sociais e os projetos acionados articulam a consciência 

do homem em relação ao pertencimento e diversidade de seu ambiente. O pertencimento é 

denotado como valoração (parcial ou imparcial) do território em que o indivíduo esteja 

situado, carregado de significados distintos da natureza e da organização espacial, intervindo 

diretamente na construção e identificação da diversidade, resultante na fomentação de uma 

territorialidade transcorrida sob uma dimensão simbólica. 

Ao falar em territorialidade estar-se-ia dando ênfase ao caráter simbólico, ainda que 
ele não seja o elemento dominante e muito menos esgote as características do 
território. Muitas relações podem ser feitas, a partir do próprio sufixo da palavra, com 
a noção de identidade territorial. Isto significa que o território carregaria sempre, de 
forma indissociável, uma dimensão simbólica, ou cultural em sentido estrito, e uma 
dimensão material, de natureza predominantemente econômico-política 
(HAESBAERT, 2011, p. 74). 

 

Para complementar esse quadro conceitual, Haesbaert (2011) fazendo referências aos 

estudos de Sack (1986), ainda ressalta o reconhecimento de diversos níveis de territorialidade 

a partir das relações interdependentes, tais como: a territorialidade como forma de 

classificação por área (territórios-zona), a territorialidade como forma de comunicação pelo 

uso de uma fronteira (forma simbólica) e a territorialidade como controle ou coação, 

exemplificando que: “a territorialidade deve envolver uma tentativa de manter o controle 

sobre o acesso a uma área e às coisas dentro dela, ou às coisas que estão fora através da 

repressão àquelas que estão no seu interior” (HAESBAERT, 2011, p. 88). 

Todavia, a territorialidade responde aos mecanismos que ressaltam a dimensão 

simbólico-cultural do homem e o seu ambiente, a natureza que o cerca e tudo que faz parte 

dela. Acerca dessa relação simbólico-cultural, a natureza e o homem, Claval (2010), 

complementando ainda mais sua visão e contribuição ao desenvolvimento da abordagem 

cultural na Geografia, em um de suas últimas abordagens, no livro “A Terra dos Homens”, 

proporciona uma leitura crítica do homem e a consideração que ele faz da natureza, ou seja, 

um pensar reflexivo sobre uma terra humana de homens mais humanos.  Destaca que, 

 

O homem faz parte da natureza, como todos os outros seres, mas ele vive também no 
sonho, no imaginário. Suas escolhas são orientadas, seus comportamentos, 
justificados, certas porções do espaço, valorizadas, até sacralizadas, em referência às 
imagens que ele constrói para si do alhures, do aquém ou do além (CLAVAL, 2010, p. 
133). 
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Tal análise da territorialidade conota o território como um ambiente de poderes, 

disputado, apropriado, ameaçado, povoado, explorado, que segundo Claval (2007), é 

exatamente nessas relações que as dimensões se complementam, isto é, a partir da 

territorialidade e suas facetas: a natural, sociopolítica e a cultural. É preciso enfatizar que a 

dimensão cultural abriga a “carga simbólica” que faz com que os indivíduos produzam suas 

identidades.  

Como justifica Corrêa (2001), sobre os estudos sobre territorialidade, identificação e 

produção simbólica presentes no cotidiano desses indivíduos, que através de objetos simples 

são respondidos conforme a forma, função e significados destes objetos de ordem pessoal 

correlacionado com o território, proporcionando uma semelhança entre o pertencer e o 

processo de identidade territorial.  

Para tanto, os sentidos de território sob uma leitura mais culturalista, entre o simbólico 

e o subjetivo, sugere uma discussão mais valorativa sobre o espaço vivido. Muitas 

interpretações foram destinadas às concepções de território, com base nas dimensões 

materialistas, idealistas e naturalistas, ao que Haesbaert (2004) complementa e considera 

como território também numa perspectiva integradora, onde o território passa a ser percebido 

como meio de integração entre a sociedade e a própria natureza, numa leitura da Geografia 

Clássica.  

A dimensão simbólico-cultural é realçada nas relações sociais e culturais integradas ao 

contexto histórico em que está inserida. Ao que conclui Haesbaert (2004), “o território pode 

ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais concreto 

das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural” (HAESBAERT, 2004, p. 116). 

Essa mesma apresentação da dimensão simbólico/cultural em função das questões de 

identidade cultural, diante da evolução do homem no seu território, também é tratada por 

Haesbaert (2009), na obra sobre “Territórios Alternativos”, uma coletânea de debates sobre 

áreas transdisciplinares, em torno do espaço geográfico, a respeito das questões relativas ao 

território e suas múltiplas dimensões. O tratamento apresentado às dimensões simbólicas e 

culturais, segundo Haesbaert (2009) percorrem uma discussão do tratamento que é dado às 

questões territoriais e identitárias. Esses espaços de simbolismo (os territórios) são compostos 

de caráter particular, através de símbolos dominados ou apropriados, cuja significação 

ultrapassa seus próprios limites físicos e até sua utilização material.  
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São espaços de referência identitária, a partir dos quais se cria uma leitura simbólica, 
que pode ser sagrada, poética ou simplesmente folclórica, mas que, de qualquer forma, 
emana uma apropriação estética específica, capaz de fortalecer uma identidade 
coletiva que, neste caso, é também uma identidade territorial (HAESBAERT, 2009, p. 
149). 

 

Todos esses conceitos permeiam uma discussão subjetiva, mas que realça a 

importância em refletir sobre diversidade cultural e pertencimento. E, uma das ferramentas 

para a elaboração conceitual do território cultural, a partir da análise de territorialidade e a 

dimensão simbólico-cultural é exatamente através de estudos focados no desenvolvimento 

local e análise de grupos sociais, por meio de intervenções educativas aplicadas no universo 

da instrução da educação básica de ensino. 

 

1.1.4 - Território e paisagem: identidades do sujeito 

A Geografia e as interpretações culturais quanto às relações entre as sociedades e seu 

ambiente, vigente a partir do século XX, apresenta uma leitura de paisagem como objeto da 

geografia humana. Ao que Claval (2007, p. 23), declara que, “uma paisagem é tanto modelada 

pelas forças da natureza e pela vida, quanto pela ação dos homens; ela evita tomar partido na 

difícil questão do determinismo”.   

Assim, os estudos acerca da paisagem cultural se associam à discussão sobre o homem 

e seu espaço, onde a interpretação de cada território se dá a partir da apropriação do homem e 

seu ambiente. Nesse contexto, a celebração da geografia cultural por meio dos estudos de Carl 

Sauer (1889-1975), denotou o êxito e celebraram uma discussão mais aberta sobre paisagens, 

numa perspectiva de relacionar a cultura com o espaço, sob uma visão antropológica. 

Como seus contemporâneos, Sauer vê a cultura, primeiramente, como o conjunto de 
instrumentos e de artefatos que permitem ao homem agir sobre o mundo exterior, mas 
vai mais longe que eles: a cultura é também composta de associações de plantas e de 
animais que as sociedades aprenderam a utilizar para modificar o ambiente natural e 
torná-lo mais produtivo. [...] A aptidão para gerenciar com sabedoria o ambiente é, 
para Sauer, um dos traços maiores segundo os quais as culturas devem se julgadas. Se 
não gosta da sociedade americana de seu tempo, é por causa de sua brutalidade com 
relação à natureza e dos desperdícios que tolera – e favorece (CLAVAL, 2007, p.31). 

 

 Já para Vidal de La Blache quanto à concepção da geografia humana sobre os homens 

e seus ambientes quanto aos gêneros de vida e paisagens, enfatiza que, 

A cultura pertinente é aquela que se apreende através dos instrumentos que as 
sociedades utilizam e das paisagens que modelam. Para ele, entretanto, esses 
elementos não ganham sentido se não são compreendidos como componentes dos 
gêneros de vida. Para valorizar os bosques, as pastagens ou os campos que os rodeiam 



16 

Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 
____________________________________________________________________________________________ 

 

e sobre os quais têm direitos, [...] mas a análise dos gêneros de vida mostra como a 
elaboração das paisagens reflete a organização social do trabalho (CLAVAL, 2007, p. 
33). 

 

 Para Côrrea (1996) essa análise pode ser feita a partir das trajetórias geográficas, 

abordando as teorias de Carl Sauer e as descrições apresentadas quanto às relações entre 

objetos, paisagens e sujeitos, como partes constituintes, compostas de formas, estruturas e 

funções. “A paisagem constitui para a Geografia um dos seus conceitos-chave: o papel de 

integrar a geografia, articulando o saber sobre a natureza com o saber sobre o homem” 

(CÔRREA, 1996, p. 289).  

Claval (2007) traz o contexto histórico sobre as paisagens numa concepção da 

geografia humana, que dialoga com a geografia cultural, em função das análises sobre as 

interposições do homem em relação ao seu meio e o processo de humanização das paisagens 

que o cercam, ou seja, esse discurso favorece uma associação entre o entender um território e, 

partir das identidades nele encontradas descrever como acontece o processo das paisagens 

para a cultura de um lugar. 

A paisagem é na imensa maioria dos casos um produto não planificado da atividade 
humana. Nenhuma concepção estética global presidiu sua elaboração; a preocupação 
da beleza só pode se exprimir na escala das edificações, dos jardins ou dos parques, 
mas ó em alguns casos é aparente. As pessoas não são, sem dúvidas, indiferentes à 
qualidade dos ambientes nos quais vivem, à sua harmonia, ao deleite das margens 
sombreadas dos rios no verão, à majestade das montanhas em neve que se destacam 
sobre os céus frios e luminosos do inverno, aos bancos de bruma que retalham a vista 
na madrugada, ou à majestade dos pores-do-sol. [...] Excepcionais são, entretanto, as 
sociedades nas quais a paisagem encontra-se de alguma forma reapropriada por uma 
contemplação estética, pois [...] a partir do momento em que a paisagem torna-se um 
objeto de contemplação e é valorizada por razões estéticas, as relações dos grupos 
com o espaço mudam de natureza (CLAVAL, 2007, p. 315). 

  

Com base nesses conceitos, Saquet (2007), dentre muitos argumentos e concepções 

sobre território e paisagem, traz um recorte de Milton Santos sobre paisagem, mencionando 

que, “a paisagem tem um caráter histórico, pois seus objetos são criados em momentos 

diferentes, uma imaterialidade que marca cada época, cada instante da sociedade, enquanto 

que o espaço resulta do casamento da sociedade com a paisagem; o espaço contém o 

movimento, por isso, paisagem e espaço é um par dialético” (SAQUET, 2007, p. 140). 

Ainda nessa discussão de abordagem humanística, a cultura, o território e a paisagem 

vêm ao encontro das descrições sobre territorialidade, uma vez que, esse reconhecimento 

permite elencar um olhar sobre a paisagem local, por meio das identidades reconhecidas pelos 

sujeitos em seus territórios. De fato, as paisagens trazem em sua essência as marcas culturais 
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de um lugar, que influenciam e registram as identidades de um território cultural em relação a 

esse mesmo ambiente.  

O homem cria, com o desejo, com a vontade de construir uma paisagem ideal, na qual 
possa reconhecer sua história, sua cultura. O desejo cria imagens, que são 
instrumentos de estudo e para construir novos territórios. A paisagem significa estas 
imagens do real ou do próprio imaginário (científico e/ou artístico), o que revela, 
simultaneamente, uma forma de ligação da paisagem com o território, como abstração 
e representação no desejo por novas paisagens e na projeção do futuro. Porém, a 
paisagem não significa o aparente, o sensível do território; é sentida e representada 
(SAQUET, 2007, p. 145). 

 

 A abordagem humanística, centrada na percepção dos sujeitos, assim como na 

representação nos diversos símbolos da vida cotidiana, destaca a análise de territórios e suas 

paisagens como uma representação das relações sociais do homem e o seu espaço. O 

reconhecimento da paisagem permite que o sujeito construa sua história e sua cultura a partir 

das significâncias que são fornecidas pelas imagens representativas do real ou mesmo ideal de 

cada território.  

Esse território então se justifica como um espaço humano, vivido e representado, 

assim a compreensão da paisagem se dá com base na representação da análise do território. 

“Essa imaterialidade significa a territorialidade, as relações sociais e está inscrita na memória 

dos sujeitos sociais, com objetividade. Claude Rafestin une paisagem e território. Este último 

corresponde a uma realidade imaterial e significante; é representado, com significados e 

imagens” (SAQUET, 2007, p. 146). 

Contudo, território e paisagem se associam na percepção dos componentes subjetivos, 

assim como fatores sociais, políticos, culturais e outros que se inscrevem na memória dos 

sujeitos, por meio de suas identidades. Toda essa imaterialidade responde à territorialidade 

dos sujeitos, com base nos sentidos e significados realçados nas imagens de um lugar. 

 

 

1.2 - CULTURA, DIVERSIDADE E PERTENCIMENTO 

 

1.2.1 - Cultura: espaço de significação e valoração  

A dimensão cultural permite um melhor entendimento do espaço como ambiente de 

vivências, identidades, experiências, significados. Mas, como explanar a cultura como um 
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ambiente de significação e de valoração, com base na relação entre território e 

territorialidade? 

Segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano, 

Cultura primeiramente significa a formação do homem, sua melhoria e seu 
refinamento. [...] No segundo significado, indica o produto dessa formação, ou seja, o 
conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, civilizados, polidos, que também 
costumam ser indicados pelo nome de civilização. [...] Em outras palavras, é um termo 
com que se pode designar tanto a civilização mais progressista quanto as formas de 
vida social mais rústicas e primitivas. [...] O caráter global (mas nem por isso 
sistemático) de uma cultura, que corresponde às necessidades fundamentais de um 
grupo humano, a diversidade dos modos como as várias culturas correspondem a essas 
necessidades e o caráter de aprendizado ou transmissão da cultura são traços 
característicos expressos por essas definições (ABBAGNANO, 2012, p. 261 e 265). 

 

Articular conceitos sobre cultura é percorrer trajetos históricos que denotam uma 

complexidade de fatos e acontecimentos que interferem uma leitura final de como caracterizar 

‘cultura’. Entretanto, a concepção de cultura como extrato de fenômeno social indica uma 

estreita relação entre o homem e a própria natureza humana.  

Laraia (2011) apresenta as definições sobre cultura e sua evolução conceitual 

antropológica, iniciando com: Edward Taylor (1832-1917), antropólogo britânico que 

apresentou a primeira definição de cultura como fenômeno natural, a partir de estudos sobre o 

comportamento apreendido.  

Tylor definiu cultura como sendo todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que 
independe de uma transmissão genética, [...] procurou demonstrar que cultura poder 
ser objeto de um estudo sistemático, pois trata-se de um fenômeno natural que possui 
causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes de 
proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução (LARAIA, 
2011, p.28-30). 

 

Ainda segundo Laraia (2011), outro pesquisador destacado é Alfred Kroeber (1876-

1960), antropólogo americano, cultura fora apresentada como ‘ação’, ou seja, a cultura e sua 

atuação sobre o homem, a distância da humanidade do mundo animal, o homem acima de 

suas limitações orgânicas, tudo permeava sob explicações e críticas às crenças populares, 

resultando em ações e pensamentos humanos sem ligação com a herança genética, enfim, tudo 

depende de um processo de aprendizagem.  

Numa conceituação mais contemporânea destacamos, primeiramente, David Schneider 

(1918–1995), antropólogo americano específico na área de cultura, que fez uma abordagem 

distinta, apresentando a cultura como um sistema de símbolos e significados, compreendendo 

categorias ou unidades e regras sobre relações e modo de comportamento. 
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Entre as teorias idealistas, a que considera cultura como sistemas simbólicos, posição 
desenvolvida nos estados Unidos principalmente por dois antropólogos: o já 
conhecido Clifford Geertz e David Schneider. O primeiro deles busca uma definição 
de homem baseada na definição de cultura e, [...] David Schneider tem uma 
abordagem distinta, embora muitos pontos semelhantes à de Geertz. O ponto de vista 
de Schneider sobre cultura está claramente expresso em um sistema de símbolos e 
significados. Compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de 
comportamento. Para Schneider, o status epistemológico das unidades ou coisas 
culturais não depende da sua observabilidade: mesmo fantasmas e pessoas mortas 
podem ser categorias culturais. (LARAIA, 2011, p. 62-63). 

 

Somando aos outros pesquisadores, encontramos o antropólogo americano na área 

cultural, Clifford Geertz (1926-2006), que através de uma leitura crítica justificou estudos 

sobre fenômeno social, expondo uma nova relação de cultura, apresentando-a de forma 

pública e não como um objeto particular. Geertz mostrou como o contexto entre cultura e os 

acontecimentos sociais, ao envolver comportamentos, progressos e outros fatos, podem 

interferir na explicação cultural do homem. Com base em estudos na área das Ciências Sociais 

sobre a ideologia, o homem e a evolução da mente, fundou a teoria interpretativa da cultura 

como abordagem da cultura humana.  

“A interpretação das culturas” segundo Geertz (2011) permitiu notar a cultura como 

fonte de significados e de possibilidade de valor entre o homem e seu ambiente, a partir da 

forma de pensar, sentir e acreditar desse homem, reforçando o estudo da cultura como sistema 

simbólico. 

O estudo da cultura se tem desenvolvido, sem dúvida, como se essa máxima fosse 
seguida, através da ascensão de uma concepção científica da cultura significativa. [...] 
A tentativa de esclarecê-la, de reconstruir um relato inteligente do que é o homem, 
tem permeado todo o pensamento científico sobre a cultura desde então. Tendo 
procurado a complexidade e a encontrado numa escola muito mais grandiosa do que 
jamais imaginaram (GEERTZ, 2011, p. 25). 

 

Além desse percurso antropológico, necessário se faz expor o contexto geográfico e 

sua evolução conceitual sobre cultura. A contribuição francesa destinada ao desenvolvimento 

da abordagem cultural expandiu os limites da geografia humana, que até o final do século 

XIX a cultura não recebera o devido valor e inclusão da leitura de natureza cultural para a 

geografia. 

Para todo esse esboço Paul Claval (2003), registra a forma oculta como fora estudada 

a geografia cultural (até os anos setenta do século XX), trazendo uma explanação mais 

contemporânea onde a cultura passa a ser revista junto às discussões sobre os grupos humanos 

e as condições ambientais. A contribuição francesa de Paul Claval também ressalta a visão do 

criador da geografia moderna na França, Vidal de La Blache, conferindo a esse um papel 
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central à cultura, sendo ela exibida como técnica ou força de habito (fator de inércia dos 

grupos humanos).  

Muitos outros nomes franceses surgiram após Vidal de La Blache, entre alunos ou 

interessados na temática inovadora da geografia humana, dentre eles: Albert Demangeon, 

Jean Gottmann, Jean Bruches, Pierre Deffontains. Esses estudiosos focalizavam-se nos novos 

estudos da geografia cultural, mas a tradição dos assim chamados geógrafos vidalianos 

precisava de mais abordagens históricas que de fato alimentassem quaisquer novas 

contextualizações voltadas para a cultura.   

Claval (2003) ainda destaca que, muitas correntes francesas contribuíram para a 

renovação dos estudos culturais na geografia humana, a partir de uma perspectiva histórica, 

apontado por Roger Dion e Xavier de Planhol, que entre semelhanças, traziam uma discussão 

da abordagem cultural explicada nas realidades globais e nos elementos das paisagens rurais. 

Mas, a renovação de fato se sucedeu através dos estudos culturais nos anos setenta e oitenta, 

denotando um novo interesse pelos fatos da cultura na geografia francesa. A cultura fora então 

apresentada como espaço vivido com Armand Frémont, dando ênfase ao papel dos sentidos e 

do corpo com Jean-Robert Pitte, por meio de representações, imagens e novos discursos sobre 

uma cultura mais natural, com base no modelo das ciências naturais. 

 

A cultura aparece como um conjunto de gestos, práticas, comportamentos, técnicas, 
know-how, conhecimentos, regras, normas e valores herdados dos pais e da 
vizinhança, e adaptados através da experiência e realidades sempre mutáveis. A 
cultura é herança e experiência. Ela é também projeção em direção ao futuro. Os 
outros mundos dos alhures permitem julgar o presente e pensar o futuro: eles dão aos 
seres humanos o poder de julgar o real, de discernir entre o bem e o mal, de fazer 
escolhas e tomar decisões conforme as regras morais. Mas cada um constrói, a partir 
das visões morais que a sociedade lhe oferece, e da sua experiência, horizontes 
futuros. Graças a esses horizontes, a cultura aparece mais como a força que dá a sua 
forma ao futuro que como uma repetição do passado (CLAVAL, 2003, p. 163). 

 

 

Entretanto, Claval (2003) conclui essa abordagem cultural certificando que a 

reconstrução da geografia humana sobre as bases culturais ainda não está totalmente 

finalizada. Pois, mesmo contando com a nova contribuição de geógrafos franceses, que 

trabalham intensamente nessa reconstrução, a geografia humana ainda precisa rever suas 

bases culturais em função do parecer da cultura como espaço simbólico. 

Nesse sentido, a cultura para então ser apresentada como um espaço de significados e 

de valoração transcorre pela essência de um território mais simbólico, mais cultural, ao que 
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exemplifica Haesbaert (2004), com base nas declarações dos geógrafos franceses 

Bonnemaison e Cambrèzy,  

O território é primeiro um valor. [...] Nas sociedades agrícolas pré-industriais e nas 
sociedades “primitivas” de caçadores e coletores, o território não se definia por um 
princípio material de apropriação, mas por um princípio cultural de identificação ou, 
se preferirmos, de pertencimento. Este princípio explica a intensidade da relação ao 
território. Ele não pode ser percebido apenas como uma posse ou como uma entidade 
exterior à sociedade que o habita. É uma parcela de identidade, fonte de uma relação 
de essência afetiva ou mesmo amorosa ao espaço. (HAESBAERT, 2004, p. 111). 

 

Contudo, seria então outro ou até novo território, podendo ser denominado de 

‘território cultural’, como um produto da valoração do imaginário social sobre o espaço. Uma 

natureza simbólica das relações sociais sob uma perspectiva mais idealista acerca de território 

e a discussão a respeito da cultura. 

[...] o conceito de cultura ao qual eu me atenho não possui referentes múltiplos nem 
qualquer ambiguidade fora do comum, segundo me parece: ele denota um padrão de 
significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 
concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens 
comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação 
à vida (GEERTZ, 2011, p. 103). 

 

 Os símbolos são vistos como portadores de informação, como principal objeto da 

análise da cultura. Já os sentidos reproduzidos por tais símbolos orientam a ação humana, a 

partir dessa mesma análise. E, na percepção entre símbolos e sentidos, os signos representam, 

de fato, como as relações sociais podem interferir na construção de significados e valoração 

do território cultural. 

O que importa no entendimento da cultura não é a mera materialidade de seus signos, 
mas a repercussão destes no contexto das relações sociais. Território, objetos e 
monumentos, assim como o manto exposto no evento, extrapolam sua materialidade e 
integram-se em totalidades mais amplas de repertórios culturais que incluem valores, 
crenças e estruturas mentais, tudo aquilo que define o ser de um grupo, seja ele um 
europeu, um Altino-americano ou um indígena. Assim, [...] torna-se evidente que os 
fenômenos culturais, hoje, envolvem diferentes grupos sociais e diversos processos 
simbólicos (COSTA, 2010, p. 73-74). 

 

Trazendo então um conceito de cultura numa leitura mais sociológica, como espaço de 

significação, é importante mencionar as discussões de Costa (2010), sobre as questões da 

atualidade, referindo-se a Norbert Elias, 

Para o autor, o conceito de civilização diz respeito a um conjunto quase ilimitado de 
atitudes e comportamentos que vão de aspectos superficiais como a reverencia que 
acompanha um cumprimento a disposições mais profundas que envolvem o gosto 
estético, aética, os sentimentos e a autoimagem (COSTA, 2010, p. 18). 
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A explicação de cultura e de civilização comungam ideologias que refletem nos 

estudos sobre o comportamento do homem em seu ambiente. A convivência e as formas de 

distinção social adquiridas no cotidiano interferem diretamente no espaço de significâncias, 

sentidos, valores e identidades.  Por isso, estudar cultura, realçando o território, é rever dados 

históricos que abrangem o homem e sua contextualização com aquele local, permitindo a 

descrição da espécie humana e suas raízes.  

Assim, a cultura passa a ser vista de forma horizontal, mediante discussões sobre seus 

conceitos e sua evolução, consentindo ser analisada como um espaço de significação e de 

valoração desse mesmo ambiente. Cultura e territorialidade propõe uma discussão com ênfase 

no caráter simbólico, de forma subjetiva, apresentando o território como produto vivo e em 

evolução que necessita da valoração simbólica do grupo social em relação ao seu espaço, 

sendo este um espaço de significação. 

 

1.2.2 - Território Ambiental: cultura, valoração e pertencimento 

A proposta conceitual de território ambiental está associada ao entendimento de 

território de modo compartilhado ou até fragmentado, diante das circunstâncias geradas pelo 

processo cultural, social e político de certa comunidade.  

Considerando território como o resultado de vários componentes sociais, culturais, 

econômicos, políticos e educacionais do ambiente em que se vive, a visão de pertencimento 

está relacionada ao universo da territorialização que pertença, ou seja, na medida em que se 

reconhece o território como um espaço de valoração, aparece então a identidade com este 

espaço, ao qual se apreende como pertencimento. Como justifica Haesbaert (2011, p. 78), “o 

território, de qualquer forma, define-se antes de tudo com referência às relações sociais (ou 

culturais, em sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido.” 

Ainda segundo Haesbaert (2011), versando sobre território e desterritorialização em 

Deleuze e Guattari, entre comparações entre o homem e o reino animal, o foco das distinções 

e suas territorialidades opinam para o universo em que vivem, seus ambientes se exibem 

como indispensáveis para a reprodução e contexto próprio de existência, explanando também 

que, 

O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um sistema percebido 
no seio da qual um sujeito se sente ‘em casa’. O território é sinônimo de apropriação, 
de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações 
nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de 
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investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos 
(GUATTARI, 1986, p. 323). 

 

 Tais afirmativas identificam a função do território para o processo de internalização de 

certo local, em função daquilo que o pertença, proporcionando um elo de identidade e 

apropriação. E, mesmo diante de mudanças sociais de um território ponderando uma 

desterritorialização daquele meio, suscitando uma nova apropriação, preservação ou valoração 

do seu ambiente, o sentimento de pertencimento perpassa de forma simbólica por aquele ser, 

com novas integrações sociais, culturais e consequentemente territoriais. 

O sentimento de pertença regional nunca se apresenta como automático e natural. 
Nasce de um processo de integração do eu em um meio ambiente e social particular. 
As regiões geográficas têm uma dimensão afetiva, psicológica e simbólica que cumpre 
um papel fundamental. (CLAVAL, 2002, p. 26). 

 

Esse sentimento de pertença aciona os elementos da identidade territorial. Os 

apontados de Claval (2002), sobre a ‘volta do cultural’ para a Geografia, justificam a versão 

da Geografia Cultural exposta entre grandes modificações teóricas, perante discursos sobre a 

Fenomenologia, as Filosofias Críticas e o nascimento de uma nova epistemologia.  

Claval (2002) nesta discussão sobre a Geografia Cultural complementa sua visão 

epistemológica correlacionado-a com os estudos fenomenológicos, denotando as mudanças 

necessárias para o indivíduo ampliar seu modo de ser culturalmente como o meio onde vive. 

“A epistemologia das Ciências Humanas e Sociais começou a mudar nos anos 1970, graças à 

Fenomenologia, o interesse pela experiência dos lugares e pelo sentido de morar (para quem e 

não para que, hoje e não ontem) se desenvolveu” (CLAVAL, 2002, p. 20). 

O sentimento de pertencimento se condensa nas novas condições da epistemologia e 

abordagem cultural, trazendo uma reflexão epistemológica que estabelece diversas 

concepções de cultura, dentre elas: “a cultura é apresentada como um conjunto de atitudes e 

de costumes que dão ao grupo social a sua unidade. Essa concepção da cultura tem um papel 

importante na construção das identidades coletivas” (CLAVAL, 2002, p. 21). 

Com isso, a argumentação sobre território cultural é uma resposta aos diálogos entre 

território e seus atores. Diálogos estes compostos de heranças, crenças, costumes, e demais 

movimentos representativos de uma comunidade que exemplificam o movimento de uma 

sociedade em seu local. Um verdadeiro um encontro territorial entre aspectos culturais e a 

identidade, a internalização e o pertencimento. 
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[...] não serve falar de território em si mesmo, mas de território usado, de modo a 
incluir todos os atores. O importante é saber que a sociedade exerce permanentemente 
um dialogo com o território usado, e que esse diálogo inclui as coisas naturais e 
artificiais, a herança social e a sociedade em seu movimento atual. De fato, cada 
momento da ação social inclui a Terra e os homens sobre os quais tal ação se realiza. 
E essa ação seria outra se outros fossem o território e o seu uso. (SANTOS, 2009, p. 
26). 

 

 As conotações de Santos (2009) abrangem uma leitura tradicional da geografia para 

com o conceito de território, mas evoca novas abordagens e discussões sobre o processo de 

globalização, a partir de novas condições técnicas e novas condições políticas. Assim como, 

esse contexto entre território e globalização é um processo compartilhado e fragmentado de 

forma social e geográfica. 

O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável 
para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do momento 
em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. A 
globalização amplia a importância desse conceito. Em parte por causa da 
competitividade, cujo, exercício, levando a uma busca desesperada de uma maior 
produtividade, depende de condições oferecidas nos lugares da produção, nos lugares 
da circulação, nos lugares do consumo. [...] Então, os lugares, tornam-se um dado 
essencial do processo produtivo, em todas as suas instâncias, e passam a ter um papel 
que não tinham antes. A globalização revaloriza os lugares e os lugares potencializam 
a globalização. [...] Entre o território tal como ele é e a globalização tal como ela é 
cria-se uma relação de casualidade em benefício dos atores mais poderosos, dando ao 
espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social (SANTOS, 2009, p. 22-23). 

 

 Nesse sentido, a relação entre território e os aspectos de identidade, internalização e de 

pertencimento são entendidos mediante a evolução cultural do homem, sendo então a 

globalização também um divisor para a conceituação de território cultural. Porém, é através 

da análise do pertencimento que se pode melhor aplainar as justificativas cabíveis para a 

apresentação conceitual de território cultural. 

 

1.2.3 - O sujeito ecológico e o pertencimento local 

Na atualidade a formação do sujeito ecológico está contida nas diversas ações 

educativas por meio de interferências necessárias sobre educação ambiental. Seja por meio 

escolar ou meio publicitário, o sujeito ecológico pode ser propulsor de melhorias no seu 

ambiente, a partir do desenvolvimento do pertencimento local.  

Considerando então, o âmbito escolar como meio de ação desta educação ambiental, 

entre suas propostas e ações pedagógicas extraescolares, a proposta de analisar como se forma 
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um sujeito ecológico a partir da educação ambiental, destaca-se como provocação para 

compreender o pertencimento local.  

A intencionalidade em trabalhar a educação ambiental, como justifica Carvalho 

(2011), é a maneira mais fluente em formar um sujeito capaz de ler seu ambiente e interpretar 

as relações, os conflitos e os problemas presentes no seu cotidiano, diante de um mundo de 

significados, transformando a natureza em cultura.  

O sujeito ecológico é um sujeito ideal que sustenta a utopia dos que creem nos valores 
ecológicos, tendo, por isso, valor fundamental para animar a luta por um projeto de 
sociedade bem como a difusão desse projeto. Não se trata, portanto, de imaginá-lo 
como uma pessoa ou grupo de pessoas completamente ecológicas em todas as esferas 
de suas vidas ou ainda como um código normativo a ser seguido e praticado em sua 
totalidade por todos os que nele se inspiram. Em sua condição de modelo ideal, é, 
pois, importante compreender quais são os valores e crenças centrais que constituem o 
sujeito ecológico e como ele opera como uma orientação de vida, expressando-se de 
diferentes maneiras por meio das características pessoais e coletivas de indivíduos e 
grupos em suas condições sócio-históricas de existência (CARVALHO, 2011, p. 67). 

 

O sujeito ecológico além de ser e viver orientado pelos princípios da opinião 

ecológica, precisa condensar suas ações com a atuação da sociedade da qual faz parte. Essa 

afirmativa perpassa a intencionalidade em entender o universo da formação do sujeito 

ecológico, sem esquecer-se da sua maneira de pensar em si mesmo e nas relações com os 

outros que também compõem este mundo.  

Para a constituição de uma atitude ecológica, como anseio da educação ambiental, o 

sujeito ecológico coloca em destaque o seu modo individual de ser, a possibilidade de ver o 

mundo transformado, e o ideal em se sentir pertencido àquele local. “Assim, além de servir de 

fonte de identificação para os ativistas e ecologistas, mobiliza sensibilidades que podem ser 

experienciadas por muitos segmentos de nossa sociedade” (CARVALHO, 2011, p. 69). 

A transformação da natureza em cultura é resultado das inserções das condições 

naturais em que vivemos a partir da leitura de significados. Essa variação refaz a discussão da 

formação do sujeito ecológico e sua produção de ambientes de vida e de cultura de forma 

contínua.  

Contudo, as argumentações de Carvalho (2011) também contribuem na leitura da 

interação do sujeito ecológico com o ambiente, sob um caráter inter-relacional, “como seres 

simbólicos e portadores de linguagem, produzindo nossa visão e nossos recortes dessa 

realidade, construindo percepções, leituras e interpretações do ambiente que nos cerca” 

(CARVALHO, 2011, p. 76). 
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Brandão (1985), em seu livro “A educação como cultura”, instiga a relação entre 

teorias e práticas educacionais, sob um foco de experiências de pesquisa participante, 

analisando a educação e sua capacidade de atuar e transformar a cultura. Essa reflexão 

inovadora traz uma resposta à complexa similaridade da transformação da natureza em 

cultura, ressaltando que,  

[...] É a partir da lógica simbólica, que tais efeitos são concretamente produtivos e 
significativos, porque eles próprios dependem de sua localização na cultura. Isto 
significa que não apenas o homem percebe como símbolo e significado a própria 
natureza com a qual se relaciona produtiva e significativamente, como também que tal 
relação, em qualquer uma de suas dimensões, depende da equação da posição de seus 
elementos em uma estrutura cultural. [...] A cultura não é uma dimensão abstrata que 
significa a natureza. Ao contrário, ela é o sistema concreto que torna humanamente 
possível a natureza ser apreendida como valor e transformada, através de processos 
sociais, [...] a economia, o sistema de parentesco, a organização do poder, a arte e a 
ciência, a educação (BRANDÃO, 1985, p. 104-105). 

 

Ao que Carvalho complementa, “a educação acontece como parte da ação humana de 

transformar a natureza em cultura, atribuindo-lhe sentidos, trazendo-a para o campo da 

compreensão e da experiência humana de estar no mundo e participar da vida” 

(CARVALHO, 2011, p. 77). 

A tarefa reflexiva da compreensão do sujeito ecológico enquanto um ser 

transformador é respaldada com a intervenção do educador, como um tradutor, mediador ou 

mesmo facilitador do diálogo direto entre o ser humano e suas percepções e sentimentos da 

natureza e das experiências que realçam sua trajetória de vida.  

Essa mesma tarefa também pode ser apontada como uma aprendizagem do mundo e 

tudo que o pertence, ou seja, a noção no ser humano de pertencimento ao meio ambiente. 

Com isso, como caracterizar o pertencimento? E que relações poderiam ser apontadas entre 

sujeito ecológico, a natureza, a cultura e o pertencimento local?  

Pertencimento pode ser caracterizado como sensação, noção de participação, 

coletividade, enfim um sentimento de produção e reprodução do lugar e da cultura que 

pertença. O termo ‘pertença’, segundo o Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (2012) 

explana que,  

Pertença é um temo de cunho heideggeriano retomando do ponto de vista 
hermenêutico por Gadamer. Heidegger fala de uma pertença do homem ao ser, devida 
ao fato de que ele não cria (em sentido idealístico-transcendental) nem constitui (em 
sentido fenomenológico-husserliano) o ser, mas habita nele, segundo o princípio da 
copertença recíproca. [...] Gadamer usa esse termo para ressaltar sua maneira anti-
subjetivista e anti-humanista de considerar as relações homem-mundo. Afirmando que 
o indivíduo ‘pertence’ à obra, à história, à linguagem, ao lugar, etc. (ABBAGNANO, 
2012, p. 887). 
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Já o Dicionário de Direitos Humanos (na fundamentação apresentada por Ana Lúcia 

Amaral, 2011), justifica que, 

Pertencimento, ou o sentimento de pertencimento é a crença subjetiva numa origem 
comum que une distintos indivíduos. Os indivíduos pensam em si mesmos como 
membros de uma coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e 
aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar características culturais e raciais. [...] 
Esse sentimento de pertencimento pode ser reconhecido na forma como um grupo 
desenvolve sua atividade de produção, manutenção e aprofundamento das diferenças, 
cujo significado é dado por eles próprios em suas relações sociais. Quando a 
característica dessa comunidade é sentida subjetivamente como comum, que pode ser 
a ascendência comum surge o sentimento de ‘pertinência’, de pertencimento, ou seja, 
há uma comunidade de sentido. [...] A sensação de “pertencimento” significa que 
precisamos nos sentir como pertencentes a tal lugar e ao mesmo tempo sentir que esse 
tal lugar nos pertence, e que assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que 
tudo, que vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar (AMARAL, 
2011). 

 

Nesse contexto, pertencimento também se explica em uma das classificações que é 

dada a meio ambiente. Um meio ambiente na concepção de ecossistema é um conjunto de 

realidades ambientais, compondo a diversidade do lugar e a sua complexidade. O meio 

ambiente classificado como pertencimento é uma nova leitura de ambiente a partir do lugar 

onde se vive, fazendo referenciais à vida cotidiana e suas caracterizações: casa, escola, grupos 

sociais e trabalho. Pode-se então, denominá-lo como um território de uso humano e de todas 

as espécies e organizações sociais, culturais, econômicas, políticas e outras, isto é, a 

identificação de um território cultural.  

As visões da busca e conhecimento dos modos de compreensão da educação ambiental 

na construção do sujeito ecológico podem ser expostas como: 

[...] a realidade como algo mediado pela dimensão simbólica (cultural) situa a 
produção do conhecimento e, consequentemente, a educação dentro de processos 
compreensivos e interpretativos, produtores de subjetividades e modos de vida. [...] ou 
a realidade como algo passível de ser captado em si, como um fato que dispensa a 
mediação da cultura (CARVALHO, 2011, p. 113). 

 

 Destacando a visão da realidade como leitura do simbólico para a produção do 

conhecimento, a educação favorece a compreensão desse processo. E mesmo que passe por 

paradigmas a serem avaliados, a educação reforça que, para entender o pertencimento não tem 

como dispensar a contextualização de cultura como fonte de transformação, conservação e 

valoração do meio ambiente. 

Claval (2002), em “A volta do cultural”, faz referências ao sentido de pertencimento a 

partir da análise de um grupo local, enfocando que esse pertencimento tem um papel central 

na construção das identidades, isto é, todos os seres possuem semelhanças por nascerem num 
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mesmo lugar, por frequentarem os mesmos locais e terem contatos com as mesmas pessoas, 

por falarem o mesmo idioma, enfim por fazerem parte de um mesmo grupo. 

 Claval (2002) ainda reforça que, essas relações do pertencimento são apresentadas a 

partir da dimensão local dos sentidos de identidade, esses sentidos estão centralizados em 

lembranças, memórias e paisagens de um lugar, classificando como uma comunicação 

simbólica de identidade e de territorialidade.  

 

O espaço jamais aparece como um suporte neutro na vida dos indivíduos e dos grupos. 
Ele resulta da ação humana que mudou a realidade natural e criou paisagens humanas 
e humanizadas. Os lugares e as paisagens fazem parte da memória coletiva. A 
lembrança do que aconteceu no passado dá forte valor sentimental a certos lugares. 
[...] As identidades individuais e coletivas são fortemente ligadas ao desenvolvimento 
da consciência territorial. Num tempo em que a globalização ameaça muitas 
identidades, a luz que a abordagem cultural põe nas relações entre identidades e 
território indica interessantes perspectivas de ação. (CLAVAL, 2002, p. 24). 

 

Diante de tantas questões inter-relacionadas, necessário se faz destacar que, a 

educação precisa realçar interesses em envolver o homem e o seu mundo, pois é valorizando a 

natureza que se pode reconhecer a sua cultura.  

Por meio da educação, apresenta-se então um novo sujeito, classificado como 

ecológico, depois de entender e reconhecer o que seja pertencimento. Essa educação, 

conforme Brandão (1985) tem uma direção: 

 

Circular das condições sociais de produção e reprodução da cultura, para as relações 
de poder da cultura no atribuir sentido a essas próprias condições e aos processos 
através dos quais ela se realiza. Eis a proposta e o dilema de qualquer ciência a quem 
interessa compreender o homem e seu mundo, e as relações de contradição que tornam 
possível a existência de um e o outro, um no outro (BRANDÃO, 1985, p. 166). 

 

 Contudo, a leitura sobre pertencimento evoca uma relação entre experiências, sentidos 

e identidades que podem ser denotadas na formação do sujeito ecológico. Conhecer o seu 

ambiente, possibilitar o reconhecimento daquele local como ‘seu’, e então valorizar o que de 

fato, pode ser classificado como ‘pertença’. 

 

 

1.3 – ESPAÇO ESCOLAR E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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1.3.1 - Formação de identidades culturais no espaço escolar 

 O processo de formação das identidades culturais inicia-se antes da sua inserção no 

âmbito escolar. Essas identidades podem ser apontadas como reconhecimento de tudo que 

cerca o ser humano desde seu nascimento, identidades estas retratadas: no lugar onde nasceu e 

onde mora, na família, na escola, nos grupos sociais, na religião, na raça, nação, e outros 

padrões de conduta que podem seguir ou mesmo características próprias dos grupos humanos. 

A escola é campo de significação para a formação científica, social e cultural de 

educandos que nela completam as suas formações de identidades. Essas identidades refletem-

se no modo como a valoração cultural acontece, conforme meio em que estejam inseridos. 

 Argumentar sobre formação de identidades culturais na escola possibilita fazer um 

percurso subjetivo e complexo das relações sociais que são encontradas nesse meio. Essa 

abordagem vem de encontro à construção de sentidos a partir dos saberes escolares, que 

devem ser respaldados nos saberes de vida, que os educandos trazem consigo, mediante sua 

própria formação e identidades extraescolares.  

 

Isso significa integrar saberes escolares e vida. [...] não pode haver fragmentação entre 
o interior e o exterior da escola. Aqui reside talvez um dos maiores problemas da 
atualidade da educação: desenvolver a formação e a prática dos professores para que 
exercitem a construção de sentido para os saberes escolares (HENGEMÜHLE, 2008, 
p. 61). 

 

  A ressalva de Hengemühle (2008), sobre a importância de enfatizar os saberes 

escolares junto aos saberes da vida, reforça o caminho da formação de educandos que 

compreendam os fenômenos e contextos que o cercam, de modo a contribuírem na 

reconstrução do meio em que vivem.  

Os desafios apontados pelo referido autor, associam as dificuldades da gestão de 

ensino atual com as práticas pedagógicas voltadas as competências e os fundamentos 

educacionais, além dos conteúdos, das metodologias, ou mesmo avaliações. Para ele, é 

preciso que todos esses procedimentos estejam focados na formação de um novo perfil de 

professor capaz de desenvolver novas práticas que resultem em nova formação dos alunos. 

 

Como procedemos em nosso cotidiano, quando realizamos tarefas das quais não 
sabemos o sentido, ou a utilidade? Há motivação? Há compromisso? Se isso ocorre, 
há persistência e disciplina? O mesmo ocorre em sala de aula, quando o aluno é 
obrigado a “aprender” coisas das quais, muitas vezes, nem o próprio professor teve a 
preocupação de buscar a origem, a histórica, o sentido. Por outro lado, quando o ser 
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humano conhece o sentido da situação que vai empreender, ou está diante de um 
problema significativo a resolver, é natural que essa situação o instigue. O impulsione 
na busca de soluções. O motive. Esse é um pensamento contemporâneo, no qual 
identificamos um rico referencial para que a escola e as práticas pedagógicas voltem a 
ter sentido ou razão de ser. [...] Isso vem ao encontro da natureza do ser humano. [...] 
Pressupõe uma educação que consiga dar sentido, em sua teoria e prática, à cultura 
que o aluno traz para a sala de aula. (HENGEMÜHLE, 2008, p. 60-61). 

 

As questões sobre as bases da educação contemporânea salientam que, todos os meios 

nos quais os estudantes estejam inseridos, contribuem para a complementação da formação de 

suas identidades culturais. Entretanto, é no processo de reconhecimento de sua identidade no 

local (território) ao qual pertença, que se encontram respostas sobre a forma de educação e os 

saberes necessários para a formação humana. Como complementa Morin (2011), acerca dos 

saberes necessários para a educação do futuro, especificamente sobre como ensinar a 

condição humana, 

A educação do futuro deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição 
humana. Estamos na era planetária; uma aventura comum conduz os seres humanos, 
onde quer que se encontrem. Estes devem reconhecer-se em sua humanidade comum 
e, ao mesmo tempo, reconhecer a diversidade cultural inerente a tudo que é humano 
(MORIN, 2011, p. 43). 

 

 Com base nas afirmativas propostas, essa condição humana deveria ser aperfeiçoada 

no âmbito escolar. O procedimento de educar para um futuro melhor (melhores condições 

humanas – sociais e culturais) corresponde aos mecanismos que promovem conhecimentos 

rememorados nas ciências naturais, dando ênfase à condição humana no mundo atual. 

Dentre muitas atividades de ensino a Educação Ambiental pode ser um caminho 

produtivo às abordagens que remetem ao aperfeiçoamento da condição humana no universo 

inter e extraescolar, através de exposição de temas exemplificados da EA correlacionados às 

competências e habilidades desenvolvidas na escola. 

 A formação escolar básica proporciona a discussão da escola como espaço de 

promoção de aprendizado. Penteado (2010), diante de questões contemporâneas sobre o meio 

ambiente a formação escolar, transcende uma relação entre ambiente natural e ambiente 

escolar, reforçando que essa formação insere nos alunos mais que uma consciência ambiental 

e sim uma renovação de interesses diante de sua relação com o meio em que vivem e suas 

identidades. 

A escola é o espaço ideal para promover esse aprendizado. Nele é possível promover a 
compreensão das questões ambientais para além de suas dimensões biológicas, 
químicas, físicas, em uma perspectiva fundamentada nas Ciências Humanas, que têm 
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a qualidade de vida do ser humano como o centro de seus estudos e pesquisas. 
Informação e vivência são dois importantes recursos do processo de 
ensino/aprendizagem voltados para o desenvolvimento da cidadania e da consciência 
ambiental (PENTEADO, 2010, p.10). 

 

O espaço escolar é local ideal para a promoção de processos direcionados ao 

desenvolvimento de cidadania e à consciência ambiental. Todas essas ações são pertinentes à 

formação e às identificações de conhecimento também no âmbito escolar. Por essa razão, 

como então entender o processo identitário na formação educacional e a forma como este 

processo age sobre o ambiente natural e é, igualmente, influenciado por ele? 

Entre o imaginário e o simbólico é possível apontar o desenvolvimento identitário, 

como ressalta Costa (2010), sob uma discussão sociológica, introduzindo que, 

 

[...] é essa consciência de si mesmo que o ser humano desenvolve desde fases iniciais 
de sua vida que permitirá, progressivamente, também a identificação do outro e dos 
outros, que sempre constituirão para ele uma referência exterior e distinta de si 
próprio. Este outro e estes outros, que povoam o meio circundante, estabelecerão com 
ele uma relação dialética permanente, cujo movimento será sempre interno e externo, 
do eu em direção ao outro, ou do eu em direção à sociedade vice-versa (COSTA, 
2010, p. 83). 

 

A citada autora também apresenta uma trajetória sobre identidade, os aspectos sociais 

e sua relação no mundo globalizado. Dentre suas explanações há uma referência ao 

ambientalismo, como nova identidade em reação à globalização, justificando como essas 

contribuições estão ligadas às novas formas de pertencimento, seja por meio de análise dos 

grupos sociais ou dos fundamentalismos religiosos.  

Percebe-se que, vários são os aspectos a considerar quando tratamos de identidade. Os 

efeitos positivos e negativos da globalização não podem ser desconsiderados, dada a 

influência que exercem sobre o meio e sobre as formas como os grupos sociais interferem 

sobre ele. 

Nesse contexto é notório que, o meio natural circundante exerce papel fundamental. É 

neste campo onde as relações sociais ocorrem, onde as transformações estruturais se 

processam. É o espaço onde a cultura e os processos sociais se entrecruzam e caracterizam 

determinado grupo cultural. 

No passado, “quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza aquelas 

partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida” (SANTOS, 2002, p. 235), 
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dando valores diferenciados aos lugares e às culturas. Hoje, o meio natural já não 

condicionam as características do grupo de modo tão preponderante. Há outros elementos a 

considerar que agem sobre o meio natural e a educação é, indiscutivelmente, um deles. 

Versando sobre identidades e suas implicações para a prática pedagógica, os 

professores Moreira e Candau (2008), em uma de suas obras, essencialmente sobre 

“Multiculturalismo”, fazem uma abordagem sobre as diferenças culturais e as práticas 

pedagógicas, ressaltando a necessidade de reflexões sobre a identidade nos dias de hoje. 

A sugestão é que, “a temática da identidade constitui, contemporaneamente, relevante 

objeto de estudo para a teoria social e para as teorizações sobre educação. [...] O foco na 

identidade, no âmbito da educação, revela-se indispensável”. (MOREIRA e CANDAU, 2008, 

p. 38 e 39). Finalizam a assertiva a respeito das práticas pedagógicas e a construção de 

identidades no âmbito escolar, exemplificando que, 

 

A construção das identidades pelos grupos supõe práticas de aprendizagem. Os jovens 
instituem lutas simbólicas através dos compromissos cotidianos que assumem com 
determinado processo de identização coletiva, este devendo ser considerado como 
algo que existe no contexto de práticas permanentes e mutantes de definição das 
identidades coletivas (MOREIRA e CANDAU, 2008, p. 191). 

 

 Portanto, analisar sobre a formação de identidades culturais no âmbito escolar é 

justificar a seriedade em fazer uma educação escolar com base nas experiências, sentidos e 

identidades constituídas no universo nos quais os atores (alunos) se encontram. Possibilitando 

uma revisão de conceitos e novas concepções didáticas, onde a identidade cultural 

resplandece na edificação de atitudes mais coletivas e futuristas. Concluindo que, “identidade, 

pode ser estabelecida ou reconhecida com base em qualquer critério convencional; em sentido 

essencial, as coisas são idênticas no mesmo sentido em que são unas” (ABBAGNANO, 2012, p. 

887). 

 

1.3.2 - Dinâmica da Educação Ambiental na Educação Básica 

  A Educação Ambiental pode ser classificada como universal sob a perspectiva 

educativa, afirmada na construção de cidadania, resultante na consciência dos direitos e 

deveres de todos que compõe o meio ambiente. 

 A história da Educação Ambiental (EA) está relacionada às conferências mundiais e 

movimentos sociais em todo o mundo, mas muitas ações educativas e pedagógicas aplicadas 
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de forma simples no cotidiano de muitas comunidades e escolas poderiam ser apontadas antes 

de qualquer marco histórico.  

Reigota (2009) em sua obra sobre “O que é Educação Ambiental?”, apresenta um 

levantamento sobre a história local e regional da EA, enfatizando de forma introdutória 

memórias das análises de Paulo Freire, justificando que “somos sujeitos da história”. E, são 

esses sujeitos que Reigota descreve nos seus textos, os maiores responsáveis com a 

legitimação da natureza, mostrando que o conjunto das datas, personalidades eventos apenas 

marcaram a história da EA. Dentre muitos eventos e datas memoráveis, pode-se destacar: 

Clube de Roma (1968), a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano (1972), 

a Conferência de Tibilisi (1977), o Protocolo de Kyoto (1990), a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), a Conferência das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Sustentável (2002), a Rio+10, a vigente Rio+20, e muitas outras 

exposições voltadas para a dinâmica da Educação Ambiental. 

Com base nessa descrição sobre Educação Ambiental também resulta na discussão dos 

aspectos culturais, sejam eles de ordem material e simbólica, assim como as concepções das 

práticas pedagógicas. Os avanços da própria Educação Ambiental e seu processo de 

materialização científica, pedagógica e política favorecem uma demonstração de como esses 

avanços interferem na formação, na identidade e nos desafios da prática educativa.  

Tratando sobre “Educação Ambiental no Brasil”, Lima (2011) caracteriza sob uma 

perspectiva histórico-social e crítica, a função da EA no Brasil e sua contribuição par superar 

desafios colocados pela crise socioambiental contemporânea, cuja interfere na qualidade de 

vida humana e dos ecossistemas.  

A explanação abordada por Lima (2011) transpõe uma leitura o meio ambiente como 

problema, debate e movimento social, a partir da implicação da Educação Ambiental com a 

formação, as identidades e os desafios atuais. Sobre a formação e a dinâmica do campo da 

Educação Ambiental o autor declara que: 

[...] A EA surgiu justamente como crítica à ausência de uma abordagem dos 
problemas ambientais no interior da educação constituída. Ou seja, a educação não 
tinha uma reflexão e um saber atualizados e disponíveis para responder aos novos 
desafios que surgiram com a crise ambiental (LIMA, 2011, p. 151). 

 

 Dentre suas argumentações o referido autor ainda destaca que no Brasil, a dinâmica da 

Educação Ambiental passou por várias reformulações pedagógicas, a fim de melhor articular 

os estudos dos fenômenos naturais e sociais e a distribuição de conteúdos programáticos 
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fundamentados nas disciplinas afins. Essa mesma dinâmica foi movida pela politização da 

Educação Ambiental e toda influência dos movimentos sociais e das ONGs, que favoreceram 

novos rumos para as práticas pedagógicas na Educação Básica. 

Analisando as linhas da Educação Ambiental para a Educação Básica nas práticas 

pedagógicas atuais é possível denotar a importância da temática da EA na educação básica, 

em especial nas turmas do Ensino Fundamental (EF). Esse valor é atenuado diante dos 

diálogos ampliados e concretizados em algumas instâncias em relação à ação humana no meio 

ambiente, apontadas como relações afetivas e de possíveis intervenções cidadãs. 

 

Os cidadãos e cidadãs do mundo, atuando nas suas comunidades, é a proposta 
traduzida na frase muito usada nos meios ambientalistas: “Pensamento global e ação 
local, ação global e pensamento local”. Claro que educação ambiental por si só não 
resolverá os complexos problemas ambientais planetários. No entanto, ela pode influir 
decisivamente para isso, quando forma cidadãos e cidadãs conscientes dos seus 
direitos e deveres. Tendo consciência e conhecimento da problemática global e 
atuando na sua comunidade e vice-versa haverá uma mudança na vida cotidiana que, 
se não é de resultados imediatos, visíveis, também não será sem efeitos concretos. Os 
problemas ambientais forma criados por homens e mulheres e deles virão às soluções. 
Estas não serão obras de gênios, de políticos ou tecnocratas, mas sim de cidadãos e 
cidadãs (REIGOTA, 2009, p. 18-19). 

 

Nesse contexto trabalhar no EF com a EA permite uma construção extraescolar dos 

fundamentos da EA na zona rural de ensino, apontada como um espaço de pouca articulação 

(divulgações, campanhas e outras atividades pedagógicas), voltada para essa dimensão da 

educação ambiental, necessário se faz rememorar como a área rural de ensino pode 

proporcionar uma leitura aguçada dessa dinâmica, perante aspectos sociais, econômicos e 

culturais.  

Essa fundamentação pode ser completada na discussão que Reigota (2009) faz a cerca 

do que é a Educação Ambiental, denotando que todos nós somos seres vivos deste planeta, 

dependentes vitais da biosfera terrestre, e que independente de sua localização ou espaço de 

habitação, todos devemos reconhecer nossa identidade terrena física e biológica, e é 

exatamente por meio da análise cultural que nós podemos entender o ambiente e suas 

dimensões.  

O humano é um ser, a um só tempo, plenamente biológico e plenamente cultural, que 
traz em si a unidade originária. [...] A cultura acumula em si o que é conservado, 
transmitido, aprendido, e comporta normas e princípios de aquisição. O homem 
somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Não há 
cultura sem cérebro humano (aparelho biológico dotado de competência para agir, 
perceber, saber, aprender), mas não há mente, isto é, capacidade de consciência e 
pensamento, sem cultura (MORIN, 2011, p. 47-48). 
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 Com isso, a dinâmica da Educação Ambiental na zona rural de ensino é mecanismo de 

atuação humana diante das atuais perspectivas educativas neste território. E mesmo que a EA 

seja trabalhada pelo educador na zona rural de ensino de forma menos intensa que no espaço 

urbano (cujo concentra com maior intensidade de intervenção em desequilíbrio ambiental), o 

meio rural ainda pode ser apontado como um espaço que dispõe de maior presença de 

elementos naturais, em função da proximidade física e psicológica do homem com a natureza. 

 Guimarães (2007) responde às inquietações sobre “A dimensão ambiental na 

educação”, através de reflexões e novas elaborações sobre a Educação Ambeintal e a 

formação do educando, certificando que a EA é um campo de conhecimento em construção a 

partir da prática cotidiana que é conduzida pelos que realizam o processo educativo.  E, 

detalhando a função do educador e a educação ambiental no meio rural, versa o autor: 

 

Em função da maior proximidade entre o ser humano e a natureza, do menor impacto 
ambiental sofrido e a maior presença de elementos naturais, se comparados aos 
grandes centros urbanos, é que caracterizou-se genericamente o meio rural como uma 
área menos alterada ambientalmente. [...] Os dois meios (urbano e rural) estão 
condicionados e interagem em função dos mecanismos do sistema produtivo do 
modelo urbano-industrial, [...] mas em uma escala local de análise podem ser 
caracterizadas muitas diferenciações socioeconômicas, culturais e do meio biofísico. 
Na EA essas diversidades devem ser trabalhadas pelo educador, de modo que 
sensibilize o educando de acordo com a sua realidade local, ou seja, trabalhar a 
vivência imediata para chegar a uma vivência plena (GUIMARÃES, 2007, p. 36). 

 

 Por essa razão, ao pensar nos planos de ações de educação ambiental para as escolas, 

não se pode justificar diferenciações ou mesmo prioridades para qualquer meio (urbano ou 

rural). A EA acontece de forma diferente em cada meio, com adaptações e soluções 

adequadas para cada espaço, em função dos fatores culturais, dos hábitos, e demais 

características biofísicas e socioeconômicas. 

 

O processo pedagógico da educação ambiental como educação política enfatiza a 
necessidade de se dialogar sobre e com as mais diversas definições existentes, para 
que o próprio grupo (alunos e alunas e professores e professoras) possam construir 
juntos uma definição que seja a mais adequada para se abordar a problemática que se 
quer conhecer e, se possível, resolver (REIGOTA, 2009, p. 37). 

 

 Com o propósito de exemplificar como a EA acontece na zona rural de ensino, pode-

se destacar o pensamento de Gimonet (2007), com sua “Pedagogia da Alternância” (como é 

chamado no Brasil) aplicada nos Centros Familiares de Formação por alternância (CEFFAs), 

um modelo francês denominado de “A alternância em educação”.  
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Gimonet apresenta um modelo pedagógico de atividades alternativas com foco no 

desenvolvimento, educação, família e alternância dos saberes, com base no cotidiano daqueles 

estudantes. Esse modelo vem cada vez mais se consolidando na zona rural de ensino, 

interagindo educação, trabalhos rurais e atividades alternativas. 

[...] uma pedagogia da complexidade [...] uma educação que considera a pessoa nas 
suas diferentes dimensões, na sua trajetória de vida, no seu meio ambiente; que 
considera a multiplicidade e a diversidade das fontes de saber e seus meios de difusão; 
que coloca o aprendiz mais como um produtor de seu saber e seus meios de difusão; 
que coloca o aprendiz mais como um produtor de seu saber do que como consumidor 
como sujeito de sua formação que concede ao formador um estatuto e funções de 
acompanhador, de facilitador, de animador mais que de um professor que executa um 
programa (GIMONET, 2007, p. 56). 

 

 Os estudos de Gimonet refazem uma trajetória metodológica inovadora para se aplicar 

na zona rural de ensino, a forma de organização e aplicação do ensino e da teoria da 

aprendizagem tem uma estreita ligação com o método construtivista (implantado no Brasil por 

Paulo Freire). Contudo, a proposta pedagógica de Gimonet abrange uma função global de 

papéis múltiplos voltados para uma sociopedagogia participativa.  

[...] de gestão das relações entre atores e entre campos de saberes, o que exige que 
saiba levar em conta e ler o terreno profissional e a cultura de um território, que saiba 
criar ligação, de acompanhamento de percursos sempre singulares e alternantes, de 
ensino dentro de seus campos disciplinares; de animação dos grupos; de 
individualização das ações; de acompanhamento educativo (GIMONET, 2010, p. 65). 

 

 A concepção da “Pedagogia da Alternância” demonstra como as experiências 

educacionais, em regime de alternância de períodos, executa uma ferramenta essencial para a 

formação e desenvolvimento de identidades. O sentido dessa pedagogia também associa a 

valoração local, através das atividades alternativas que se fundem com a contextualização de 

cada lugar, ou seja, há uma busca em conservar algumas atividades que representa aquele 

espaço, aquele território, podendo enfim ser classificado como um mecanismo que favorece o 

desenvolvimento do território cultural. 

Deste modo, a educação ambiental é trabalho contínuo de conscientização na relação 

do ser humano com a natureza, sob uma leitura de unidade e pertencimento, o que favorece 

ações mais harmônicas para a dimensão ambiental entre os seres vivos e demais elementos 

constitutivos (cultura, grupo social, educação e outros) que compõe o homem em plenitude 

com o meio. Como confirma Guimarães (2007, p. 30), “em EA é preciso que o educador 

trabalhe intensamente a integração entre ser humano e ambiente e se conscientize de que o ser 

humano é natureza e não apenas parte dela”. 
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1.3.3 - Educação Ambiental para a EJA e o sujeito ecológico 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma das principais prioridades do ensino da 

Educação Básica atualmente no Brasil, conforme os processos de negociações, homologações 

e reestruturação política da EJA e sua inserção no ensino básico da educação brasileira. 

 

A educação de pessoas jovens e adultos vem sendo reconhecida como um direito 
desde os anos 1930, ganhando relevância com as campanhas de alfabetização das 
décadas de 1940 e 1950, com os movimentos de cultura popular dos anos 1960, com o 
Mobral e o ensino supletivo dos governos militares e a Fundação Educar da Nova 
república. [...] No plano legislativo, a anterior Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
nacional, Lei nº 5.692/1971, produzida pelos governos militares, [...] com a 
implantação do ensino supletivo. [...] Posteriormente, a Constituição de 1988 veio 
ampliar o dever do Estado para com todos aqueles que não têm a escolaridade básica, 
independente da idade, colocando a educação de pessoas jovens e adultas no mesmo 
patamar da educação infantil, reconhecendo que a sociedade foi incapaz de garantir 
escola básica para todos na idade adequada. (HADDAD e XIMENES, 2008, p. 131). 

 

 A EJA é uma modalidade de ensino que se consolidou a partir das influências de Paulo 

Freire e sua forte relação com o movimento de educação popular. Em uma das abordagens de 

Gadotti (2007), no artigo sobre “Paulo Freire e a educação popular”, comenta sobre o início 

da educação popular no Brasil, na década de 50, como um marco para a história das ideias, 

práticas e acontecimentos e apontada-a como uma das mais belas contribuições da América 

Latina para o pensamento pedagógico universal. 

 A educação popular também passou por algumas oposições ao trabalho direto com a 

educação de adultos, e surgiram muitos mecanismos de alfabetização desses adultos. Gadotti 

(2007) também ressalta as duas tendências aplicadas no final da década de 50: a libertadora 

(embasada nas teorias freirianas) e a funcional (embasada no profissionalismo necessário ao 

mercado de trabalho da época).  

Entretanto, esses projetos não se instituíam como um tipo de educação formal, 

pretensão essa alcançada somente após o 2º Congresso Nacional de Jovens e Adultos em 1958 

(com a participação ilustre de Paulo Freire), mas que fora extinta após o Golpe Militar, dentre 

outros movimentos que também somaram dificuldades à permanência com a educação de 

adultos. Com isso, a educação popular não encontrou apoio na política brasileira, o que foi 

dificultando sua continuação e ascensão. Porém, na atualidade, 

 

[...] uma das expressões mais vivas da educação popular está na educação de jovens e 
de adultos. Os jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas condições de 
vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do 
problema do analfabetismo. [...] Falamos de “jovens e adultos” referindo-nos à 



38 

Capítulo 1 – Fundamentação Teórica 
____________________________________________________________________________________________ 

 

“educação de adultos”, porque aqueles que frequentam os programas de educação de 
adultos são, majoritariamente, os jovens trabalhadores. [...] As possibilidades de 
futuro da educação popular são enormes e suas intuições originais estão presentes, 
como a obra de Paulo Freire, em muitas práticas educativas, entre eles: a ênfase nas 
condições gnosiológicas da prática educativa; a educação como produção e não 
meramente como transmissão do conhecimento; a luta por uma educação 
emancipadora. [...] (GADOTTI, 2007, p. 24).  

 

 Nesse contexto, a fundamentação pedagógica da educação popular é retratada na 

construção da participação popular para o redirecionamento da vida social. O 

comprometimento e a participação se concernem na aplicação de novas práticas pedagógicas. 

Para a EJA a educação popular foi propulsora na concepção didática de seus conceitos e 

diretrizes curriculares, considerando que a educação popular fundamentada no referencial 

teórico-metodológico freiriano, funciona como uma nova concepção de educação.  

Os professores Haddad e Ximenes (2008), ambos que desenvolvem estudos na linha 

de pesquisa de educação de jovens e adultos, participaram da reinterpretação da LDB (Lei nº 

9.394 de 20/12/1966) 10 anos depois de sua homologação, assinalando ainda que a EJA a 

partir de 2007, “passou a ser incorporada aos mecanismos de financiamento do FUNDEB, 

porém sem o status dos demais níveis e modalidades da educação brasileira” (HADDAD e 

XIMENES, 2008, p. 13). Ou seja, mesmo sendo uma modalidade de grande interesse político 

no Brasil (apontada como prioridade), é possível notar que a EJA precisa de mais recursos 

para sua expansão (formação e concepções didáticas), mas que a mesma permanece com um 

caráter indutor essencial para a sociedade e sua formação cultural. 

 Sobre a modalidade “Educação de jovens e adultos” a LDB trata em seu artigo 4º, em 

dois momentos distintos: 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 
tiveram acesso na idade própria; [...] VII- oferta de educação escolar regular para 
jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola (CARNEIRO, 2008, p.43). 

 

 Ainda na LDB, Carneiro (2008) em seus artigos, faz menção às contribuições de 

Gimonet (2007), com a proposta da Pedagogia da Alternância, ressaltando que, 

 

O que se busca, de fato, realçar é que as funções intelectuais do adulto devem ser 
trabalhadas de forma articulada com outras menções, [...] basta lembrar o abismo de 
diferença que existe entre o jovem e o adulto, quando se trata de estruturar, 
logicamente, o passado e o futuro ou de estruturar formalmente o pensamento. [...] Na 
andragogia, mudam os fins dos programas, muda a noção de transferência da 
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aprendizagem, revelam-se os fatores externos à escola e visceralmente ligados ao 
sujeito/aluno. E valorizam-se os traços da formação anterior, com grande ênfase na 
pedagogia da alternância (CARNEIRO, 2008, p. 125-126). 

 

 A andragogia (pedagogia dos adultos - arte ou nova ciência de orientar adultos a 

aprender) responde às necessidades desse público encontrar na escola concepções didáticas 

diferenciadas e saberes mais autônomos, que proporcionem oportunidades educacionais 

apropriadas, diante das condições de vida e de trabalho que possuem, principalmente, no que 

diz respeito à estrutura curricular e aos exames avaliativos.  

 Sobre essa discussão acerca da instrução pública, muitos fundamentos atualmente são 

implantados a partir da legislação educativa de um país, porém se faz necessário buscar nas 

premissas históricas embasamentos que norteiam a importância da instrução pública para a 

educação básica de uma nação. Nesse aspecto, Nicolas de Condorcet, filósofo e matemático 

francês, que vivera entre 1743 a 1794, apresentou diversas teorias sobre fundamentos 

filosóficos e políticos, que complementaram suas reflexões sobre a educação pública e o 

processo de cidadania educacional, tomando como essência estudos voltados para os direitos 

humanos.  

 Condorcet (2008), em uma de suas obras voltadas para o segmento dos direitos 

humanos à educação, “Cinco memórias sobre a instrução pública”, publicada em 1791, expõe 

o quadro teórico e ideológico, que mais tarde, funcionou como projeto completo de 

organização da instrução nacional, do ensino primário ao ensino superior (modelo francês 

expandido em muitos outros países, presente nas constituições e legislações nacionais). Tal 

modelo de instrução normativa foi implementado junto ao movimento revolucionário francês, 

sob o contexto das transformações políticas significativas. Condorcet propôs uma legislação 

avançada para o seu tempo no âmbito da educação, tendo como base os princípios do acesso 

universal, da gratuidade e da independência da educação para a formação básica do indivíduo, 

além de suas contribuições acerca da natureza e a relação dessas com a instrução pública. 

 Dando ênfase aos três princípios que orientam o sistema de instrução pública: o acesso 

universal, a gratuidade e a independência, Condorcet (2008), destaca na “terceira memória” 

de sua obra uma abordagem detalhada dos fundamentos que norteiam a instrução das crianças 

e dos adultos comum para os homens. Essa contribuição para com a educação de adultos, de 

forma nítida, foi propulsora para as normatizações da EJA, como se pode apontar: 

 

Para homens ocupados, a maioria com trabalhos físicos, o dia de repouso pode ser 
também um dia de estudo, uma vez que o repouso verdadeiramente salutar não 
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consiste na nulidade absoluta, mas na mudança de ação. [...] Não julguemos esses 
homens da natureza que, em meio a suas ocupações monótonas, não sentem a 
necessidade de serem agidos por sentimentos vivos, ou ocupados com idéias novas, 
segundo o tormento que nos faz experimentar uma atividade que consome mais 
alimentos do que ela pode reunir. [...] Acreditemos que eles podem encontrar, 
aprendendo coisas comuns, um prazer que não é corrompido pela vaidade, que o 
hábito de impressões mais fortes não atenuou. Felizes tão somente com os sentimentos 
da natureza, satisfeitos com um alimento grosseiro, seu corpo, sua alma, seu espírito 
estão em uníssono. E, em todo gênero, alimentos simples basta a seus desejos 
(CONDORCET, 2008, 172-174). 

 

 Com isso, a necessidade em apresentar o ensino para os adultos permite uma 

reconstrução de conceitos para o entendimento da vida e sua contextualização, com o mundo 

e com a própria natureza. As teorias de Condorcet (2008) efetivam a busca de se investir na 

educação de jovens e adultos que estão fora da faixa da educação denominada básica, numa 

estreita relação direta entre os fundamentos legais de nível de instrução com o conhecimento 

precedente que estes apresentam cotidianamente na sala de aula. 

Assim, a estrutura da natureza educativa está aplainada na concepção didática que o 

professor edifica cotidianamente na escola, e com a educação de adultos a experiência na 

escola apenas se complementa aos momentos de interação e conhecimento. 

Segundo as teorias de Freire (2001), sobre os saberes necessários à prática 

educacional, a natureza educativa apontada como autônoma e popular é baseada na ética 

pedagógica e na aprendizagem com ensino, e deve seguir seu curso de forma democrática, 

entre a coerência e a competência, além do que para os professores fica a seguinte 

classificação: 

A professora democrática, coerente e competente, que testemunha seu gosto pela vida, 
sua esperança no mundo melhor, que atesta sua capacidade de luta, seu respeito às 
diferenças, sabe cada vez mais o valor que tem para a modificação da realidade, a 
maneira consciente com que vive sua presença no mundo, de que sua experiência na 
escola é apenas um momento, mas um momento importante que precisa de ser 
autenticamente vivido (FREIRE, 2001, p. 127). 

 

A concepção didática da natureza educativa da Educação de Jovens e Adultos também 

deve abrir espaço para os embasamentos sobre a Educação Ambiental nessa modalidade de 

ensino. Com isso, fica a interrogativa de como inserir num percurso diferenciado novas 

metodológicas que difundam a EJA e a EA nos seus diferentes espaços educativos. O pensar 

da EA, nos espaços educativos formais e não formais, é o primeiro passo para instituir meios 

de se trabalhar a Educação Ambiental na EJA. As relações socioambientais, políticas, 

econômicas, educativas e culturais distinguem como é possível desenvolver processos 

dinâmicos e de plausível mudança e transformação junto aos jovens e adultos.  
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Franco e Satt (2007), apresentando uma revisão dos espaços educativos formais e não 

formais, dão significância aos saberes e práticas socioambientais da Educação Ambiental na 

EJA.   

Ao trazer nossas vivências/experiências sobre a EJA que são particulares e locais, a 
idéia não é fazer generalizações, porém sabemos que elas na sua singularidade 
expressam uma realidade maior, podendo, por isso, ao serem projetadas em outras 
situações/realidades, potencializar o diálogo dos educadores ambientais da EJA em 
espaços formais e não formais. [...] Educação Ambiental não estabelece limites à sua 
apropriação e deve estar presente em todos os espaços educativos, porque é necessário 
que todos contribuam e se sintam responsáveis com o ambiente como uma totalidade, 
o que exige o engajamento e a participação de todos. [...] Nesse sentido entendemos 
que a Educação Ambiental na EJA, tantos em espaços formais e não formais, pode 
contribuir para a aquisição da consciência ambiental crítica e cidadã, conquista 
individual e coletiva que se efetiva pela participação nos espaços educativos, tornando 
iguais na autonomia aqueles que já eram iguais na necessidade (FRANCO e SATT, 
2007, p. 38). 

 

Os saberes e práticas socioambientais da Educação Ambiental na EJA desempenham 

um papel central de ressignificação, onde a Educação Ambiental se torna elemento estratégico 

para a formação e consciência ambiental, perante as relações sociais, econômicas, políticas, 

educacionais e principalmente culturais. A produção de conhecimento nesse aspecto reluz à 

EJA uma inserção de saberes (mais humanos e mais reflexivos) sobre a relação sociedade-

natureza e da própria construção de cidadania ecológica e planetária. 

 

A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por finalidade a 
construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 
entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 
individuais e coletivos no ambiente. Nesse sentido, contribui para a tentativa de 
implementação de um padrão civilizacional e societário distinto do vigente, pautado 
numa nova ética da relação sociedade-natureza (LOUREIRO, 2005, p. 69). 

 

Todavia, a construção desses valores, conceitos, habilidades e atitudes só se permitem 

serem absorvidos no âmbito escolar, quando então se denota o sentido do pertencimento 

desses jovens e adultos com o seu habitat, seu lugar, ou melhor, seu território. Como uma 

arte, também se faz necessário, refazer o percurso do universo que eles fazem parte, 

desprendendo-se de velhos hábitos e enxergando novos conceitos, que antes passavam 

despercebidamente, vendo então estes espaços como ambientes naturais e também culturais.  

Com base na leitura de Capra (2006), trazendo a “Alfabetização Ecológica” como 

ferramenta para uma educação sustentável, em sua obra é possível destacar argumentos sobre 

a relação entre o lugar e a pedagogia. Na discussão de David W. Orr, Capra aborda o papel 

central da educação fundamentada no lugar. 
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Para as pessoas deslocadas, aprender a arte de habitar é em parte uma aprendizagem 
corretiva, ou seja, desaprender os velhos hábitos, [...] para isso, é preciso desenvolver 
antes a capacidade para perceber e utilizar os potenciais do lugar. Uma das maiores 
conquistas das ultimas décadas tem sido a redescoberta do quanto as pessoas comuns 
podem fazer por si mesmas em lugares pequenos. [...] Em questão estão as nossas 
relações com os nossos próprios lugares. Qual é o equilíbrio apropriado entre 
mobilidade e enraizamento? Será que imobilidade e enraizamento são sinônimos? 
Quanto tempo leva para alguém conhecer suficientemente um lugar e torna-se um 
habitante e não um mero residente? (CAPRA e ORR, 2006, p. 122-123). 

 

 Tais questionamentos instigam a necessidade em repensar o olhar enquanto 

educadores e volta-se para a EJA para reconstruir essas relações entre lugar, cultura, meio 

ambiente e didática.  Nessa análise, refaz a necessidade de revisão das políticas curriculares e 

das práticas educativas desenvolvidas na escola básica. Sendo então, o professor o propulsor 

de novas concepções didáticas que respondam à intervenção da Educação Ambiental no 

âmbito escolar.  

 Essas concepções didáticas só podem ser contrapostas mediante os saberes necessários 

à prática educativa, como afirma Paulo Freire (2001), que esses saberes são fundamentados 

numa ética pedagógica e numa visão de mundo alicerçadas em rigorosidade, pesquisa, 

criticidade, bom senso, competência, dentre outros conhecimentos pertinentes à natureza 

educativa. Freire ainda ressalta que, para o processo de ensinar é uma especificidade humana, 

que exige uma compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no mundo. 

Certificando com Freire (2001) a necessidade da escola nos dias atuais buscar respeitar 

e renovar os saberes dos educandos é fazer permitir um encontro entre o que é apresentado 

como contexto de vida e o que é denotado como conhecimento prévio.  

Portanto, dentre as modalidades da Educação Básica é importante destacar que, a 

Educação de Jovens e Adultos tem como público-alvo alunos que têm outras realidades 

contextuais. Muitos trabalham, ou mesmo estão longe no universo escolar há tempos e, 

trazem consigo conhecimentos prévios de vida pessoal e profissional que dialogam com as 

situações didáticas na rotina de um professor da EJA. São anos de experiências e vivências 

particulares que exemplificam de uma forma mais popular os conceitos e fórmulas 

apresentadas em sala de aula. Positivamente, os alunos da EJA podem proporcionar ao 

processo de ensino e aprendizagem a verdadeira pedagogia da autonomia entre saberes 

necessários à formação de alunos, assim como dos próprios professores. 

  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

“Acordar não é de dentro, 
Acordar é ter saída. 
Acordar é recordar-se 
Ao que em nosso redor gira .” 
 
João Cabral de Melo Neto 
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2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

2.1 - DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O estudo foi desenvolvido no município de Garanhuns, lugar serrano do Agreste 

Meridional do estado de Pernambuco, localizado no Planalto da Borborema, situado a 230 km 

da capital do referido estado (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Mapa da Região Nordeste  e Estado de Pernambuco 
Fonte: Sistema de Informações – Base cartográfica do IBGE 
Adaptação: Cláudia Fernanda Teixeira de Mélo/2012 
 

 

Garanhuns possui 129.392 habitantes, sendo 14.048 habitantes na zona rural e 115.344 

habitantes na zona urbana (IBGE, 2010). O município conta com três distritos: Iratama, 

Miracica e São Pedro, dos quais foram selecionados os distritos de Miracica e de São Pedro 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

Os distritos de Miracica e de São Pedro distanciam-se 22 km e 13 km respectivamente 

da sede municipal de Garanhuns. 

Os dois distritos em pauta, Miracica e São Pedro, foram selecionados pelos seguintes 

motivos: (a) os distritos mencionados são os únicos locais que trabalham modalidade da EJA 

que atendem a comunidade da zona rural; (b) as escolas localizadas na sede dos distritos 

selecionados possuem o mesmo segmento de ensino; (c) as escolas apresentam características 

geográficas, educacionais, sociais e culturais similares. 
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Nestes distritos foram selecionadas as escolas que trabalham com turmas do 2º 

segmento de ensino (sendo uma da 3ª e outra da 4ª fase), voltadas para as séries finais do 

Ensino Fundamental e que funcionam regularmente no horário noturno. A primeira, Escola 

Municipal Salomão Rodrigues, está localizada no Distrito de Miracica e a segunda, Escola 

Municipal José Ferreira Sobrinho, localiza-se no Distrito de São Pedro (Figura 02). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Mapa de Garanhuns: núcleo urbano, Distrito de São Pedro e Distrito de Miracica 
Fonte: Geographic Coordinate System – Janeiro/2013 
 

Como se podem observar, as respectivas escolas estão localizadas em pontos 

estratégicos do município de Garanhuns, entre as divisas do referido município com outras 

cidades do estado de Pernambuco.  

O distrito de São Pedro está localizado à norte e no limite territorial com a cidade de 

Jucati, e Miracica está localizado à sudoeste no limite territorial com a cidade de Paranatama. 

Por essa razão, há alunos e professores que residem na zona rural desses municípios vizinhos 

e que compõe o quadro funcional das respectivas escolas, mas que responderam por esses 

distritos, perante pesquisa de campo realizada. 
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2.2 – CONHECENDO AS ESCOLAS: MAPEAMENTO E DESCRIÇÕES  

 

2.2.1 - Escola Municipal Salomão Rodrigues 

A Escola Salomão Rodrigues, situada em um dos principais distritos do município de 

Garanhuns, distrito de Miracica, faz parte do quadro das primeiras escolas fundadas na zona 

rural. Tem 26 anos de existência, e também foi pioneira, trabalhando há 13 anos com a 

modalidade da EJA na zona rural.  
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Figura 03 - Escola Municipal Salomão Rodrigues - Distrito de Miracica 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
 

A escola é considerada pela comunidade do distrito de Miracica como um marco para 

o desenvolvimento local pelo seu tempo de existência e por ser a primeira escola na zona rural 

de ensino a trabalhar com a EJA.  

Atualmente, a escola conta com um total de 32 alunos matriculados nas turmas da 

EJA, distribuídos na 3ª fase e 4ª fase, séries finais do Ensino Fundamental da Educação 

Básica. Este número sofre alterações durante o ano, uma vez que as matrículas permanecem 

abertas à comunidade. Desse total, 20 alunos residem na própria vila (sede do distrito de 

Miracica) e os demais residem nas áreas rurais (dados coletados em março de 2012). 

 São 32 funcionários distribuídos nos três turnos. Para estas turmas da EJA há um total 

de cinco professores polivalentes, que lecionam mais de uma disciplina por turma, nas áreas 

afins. Dos cinco professores, quatro residem em Garanhuns e apenas um no município 
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vizinho, Paranatama Todos eles têm formação superior e especialização nas áreas específicas, 

tais como graduação e pós-graduação em nível de especialização em Língua Portuguesa, 

Matemática, História e Geografia. Por fim, todos são concursados há cerca de quatro anos. 

 A escola tem oito salas bem estruturadas, uma secretaria, uma sala dos professores, 

uma sala de leitura, um laboratório de informática, uma cozinha, uma quadra poliesportiva e 

há áreas em reforma ou ampliação desde 2010 (Apêndice A). 

 

2.2.2 - Escola Municipal José Ferreira Sobrinho 

A Escola José Ferreira Sobrinho também está situada em um dos principais distritos 

do município de Garanhuns, Distrito de São Pedro. Tem 29 anos de existência e trabalha com 

a EJA há cinco anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Escola Municipal José Ferreira Sobrinho - Distrito de São Pedro  
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Atualmente ela conta com um total de 73 alunos matriculados nas turmas da EJA, 

também distribuídos na 3ª fase e 4ª fase, séries finais do Ensino Fundamental da Educação 

Básica. Desse total, 70% moram na própria vila (sede do distrito de São Pedro) e os demais 

residem nas áreas rurais (dados coletados em março de 2012). 

 Com um total de 43 funcionários distribuídos nos três turnos. São cinco professores 

polivalentes. Destes, somente um reside no distrito, os demais residem em Garanhuns. Todos 
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eles têm formação superior, nas áreas específicas de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia, Biologia e Educação Física. Um deles tem pós-graduação em nível de 

especialização na área de Geografia. Todos são funcionários efetivos, com tempo de serviço 

entre 04 a 15 anos. 

 A escola conta com uma área construída, distribuídas em: dez salas bem estruturadas, 

uma secretaria, uma sala dos professores, uma sala de leitura, um laboratório de informática, 

uma cozinha e um pátio externo que funciona, também, como refeitório (Apêndice B). 

 

 

2.3 – MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

2.3.1 - Paradigma e natureza da pesquisa  

Diante dos objetivos propostos na pesquisa, o método de investigação adotado foi o de 

pesquisa de observação. Como afirma Martins (2011, p. 87), “a observação utiliza os sentidos 

na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. Com isso, a referida 

pesquisa tem a intenção de conhecer o grupo a partir do seu próprio interior, facilitando o 

acesso aos dados privados dos envolvidos, através da filosofia do significado. 

 A presente pesquisa contou com etapas descritivas e qualitativas que atenderam a 

caracterização da natureza do problema proposto, denotando o paradigma fenomenológico, 

modelo preconizado por Hurssel, onde a realidade é construída socialmente e entendida como 

o compreendido, o interpretado e o comunicado, assim como o sujeito é reconhecido como 

ator importante no processo de construção do conhecimento (GIL, 2011).  

 Para pesquisas com abordagem fenomenológica a principal preocupação está em poder 

mostrar e esclarecer o que está posto, diante da consciência dos sujeitos envolvidos no 

processo, contando com fatores externos dos sujeitos, que conotam as atividades que 

desempenham ou mesmo modos de vida daqueles entrevistados. Nesse sentido, é preciso 

enxergar a forma como se dá o conhecimento do mundo a que eles pertencem, o que cada um 

representa no lugar onde está. “O objeto de conhecimento para a Fenomenologia não é o 

sujeito nem o mundo, mas o mundo enquanto é vivido pelo sujeito” (GIL, 2011, p. 14). 
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A pesquisa fenomenológica parte do cotidiano, da compreensão do modo de viver das 
pessoas, [...] a pesquisa desenvolvida sob o enfoque fenomenológico procura resgatar 
os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado. As 
técnicas de pesquisa mais utilizadas são, portanto, de natureza qualitativa e não 
estruturada (GIL, 2011, p. 15). 
 

 

  Nesse sentido, é possível significar a fundamentação paradigmática da pesquisa em 

discussão como estudo dos fenômenos apresentados no universo educativo da modalidade de 

ensino da EJA – Educação de Jovens e Adultos, considerando que a Fenomenologia permite 

apresentar ou mesmo mostrar a veracidade desses fenômenos através de ideias e significações 

de forma ordenada.  

Além dos modos de análise e funções cognitivas que realçam a significância subjetiva 

presente nos sentidos daqueles que foram envolvidos no desenvolvimento e demais 

instrumentos de coleta de informações dessa pesquisa, esse aporte fenomenológico auxiliou 

na condução da etapa qualitativa da pesquisa. 

 
Adotar uma abordagem qualitativa pressupõe uma compreensão da realidade como 
uma construção social da qual o investigador participa. E, portanto, também assume 
que os fenômenos só podem ser compreendidos dentro de uma perspectiva complexa 
que leve em consideração os inúmeros componentes de uma dada situação, em suas 
interações e influências recíprocas (LEME, 2006, p. 63-64). 
 
 

Para tanto, foi utilizado como técnica de análise das questões norteadoras nesta etapa, 

a “Análise de Conteúdo” segundo Bardin (2011), mediante a análise de conteúdo na 

investigação psicossociológica e no estudo das comunicações de massas. Bardin (2011) 

aborda um modelo da análise de conteúdo que denota a utilidade que pode ter nas ciências 

humanas, por permitir a extração de estruturas traduzíveis baseadas na dedução, assim 

denominada de “inferência”, dando ênfase ao esforço de interpretação entre aspectos 

objetivos e subjetivos.  

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises de conteúdo) é um método muito 
empírico, dependente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de interpretação que 
se pretende como objetivo. [...] Um conjunto de instrumentos metodológicos que se 
aperfeiçoa constantemente e que se aplica a discursos diversificados, e seguem-se 
vários caminhos, inclusive dando margem a pesquisas de natureza quantitativa ou 
qualitativa. [...] Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores que permitam a produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 
31-32). 

 

 A análise de conteúdo aplicada no questionário aos professores, ou mesmo às 

atividades desenvolvidas juntas aos alunos possibilitou uma melhor descrição das 

comunicações relatadas por meio de respostas às perguntas abertas, suscitadas a partir dos 
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temas centrais da pesquisa com interpretações quanti-qualitativas, entre intuições ou mesmo 

novas hipóteses (inferência de indicadores), que ponderam as expressões contidas nos 

conteúdos sujeitados.  

Assim, a pesquisa delineou a interpretação dinâmica da realidade, que considera os 

fatos reais e sistemáticos dentro de uma dimensão social, política, econômica, cultural e 

outras, possibilitando uma leitura final de forma qualitativa, pois se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas (GIL, 2011). Por 

conseguinte, foi feita uma análise sistemática das etapas vivenciadas, correlacionando com os 

objetivos propostos. 

 

2.3.2 – Fundamentação da análise e categorização dos dados  

 A fundamentação para a análise dos dados foi respaldada em Bardin (2011) com a 

‘Análise de Conteúdo’, que ressalta a utilização de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens coletadas nos instrumentos utilizados. A intenção da 

análise de conteúdo, representada na inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção e de recepção dessas mensagens, recorre aos indicadores, sejam eles quantitativos 

ou não, resumindo que, “parece difícil definir a análise de conteúdo a partir do seu território1, 

pois, à primeira vista, tudo o que é comunicação (e até significação) parece suscetível de 

análise” (BARDIN, 2011, p. 39). 

Entre mensagens e entrelinhas, inúmeros conteúdos podem ser apresentados e 

contextualizados entre aspectos sociais e históricos dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A 

análise de todo o material deve passar por toda uma contextualização que a valorize mediante 

instrumentos de comunicação utilizados. 

 
O que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente 
explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação do conteúdo manifesto 
(seja ele explícito e/ou latente). A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos 
enquadram-se na condição dos passos (ou processos) a serem seguidos. Reinterando, 
diríamos que, para o efetivo ‘caminhar neste processo’, a contextualização deve ser 
considerada como um dos principais requisitos, e, mesmo, ‘o pano de fundo’ no 
sentido de garantir a relevância dos resultados a serem divulgados e, de preferência, 
socializados (FRANCO, 2005, p. 24-25). 

                                                           
1 BARDIN (2011), quanto à aplicação da técnica de análise de conteúdo traz em sua teoria a importância em 
sistematizar o conjunto dos tipos de comunicações coletadas, dando ênfase que esta não é uma simples tarefa, 
considerando que tudo o que se coleta é comunicação, que apresenta significados e que deve ser suscetível de 
análise. Essa descrição é destacada por Bardin como análise de conteúdo a partir do seu território, onde os 
campos de aplicação merecem tratamentos sistemáticos, a fim de facilitar a transposição das técnicas utilizadas, 
enfatizando o território de aplicação da análise e a relação dos sujeitos envolvidos na pesquisa com esse 
território. 
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 Quanto às Unidades de Análise, primeiramente apontando a Unidade de Registro e a 

tipologia relacionada ao ‘Tema’, segundo Franco (2005), ressaltada em estudos sobre 

representações sociais, opiniões, expectativas, valores, conceitos, atitudes e crenças. Certifica 

que, “mediante a utilização do tema como unidade de análise, para a interpretação das 

respostas de determinados grupos de pessoas, acabamos obtendo um grande número de 

respostas permeadas por diferentes significados” (FRANCO, 2005, p. 39). 

 Por conseguinte, em relação à Unidade de Contexto e sua descrição determinada a 

partir da caracterização dos informantes, análise e interpretação dos textos, significado e 

sentido e segmento da mensagem, como aponta Franco (2005) necessário se faz destacar que, 

para a apresentação destes dados a confecção de tabelas de caracterização e a descrição dos 

relatos de história de vida ou mesmo sentenças, respondem ao contexto suscitado na pesquisa.  

 
 
O importante é ressaltar que qualquer que seja a forma de explicitação, fique claro o 
contexto a partir do qual as informações foram elaboradas, concretamente vivenciadas 
e transformadas em mensagens personalizadas, socialmente construídas e expressas 
via linguagem (oral, verbal ou simbólica) que permitam identificar o contexto 
específico de vivência, no bojo do qual foram construídas, inicialmente, e, com 
certeza, passíveis de transformações e reconstruções (FRANCO, 2005, p. 45). 
 

 

 Após as definições das unidades de análise, além da realização da pré-análise e 

codificação dos documentos utilizados na coleta de dados, a categorização conforme declara 

Franco (2005), responde à parte metodológica da análise. “A categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento baseado em analogias, a partir de critério definidos” (FRANCO, 2005, p. 57). 

 A presente pesquisa tem como categorização os mecanismos léxicos2, considerando o 

trabalho com as palavras e os sentidos aplainados nos diversos instrumentos de coleta de 

dados utilizados com professor ou aluno, e, os mecanismos expressivos, considerando que, 

mediante as filmagens com os discentes, há uma aglomeração de linguagens que estão 

associadas às falas e significados, dentre dinâmicas de grupo e apresentações verbais 

realizadas.  

Além da categorização também está vinculada ao caminho do não-apriorismo, 

ressaltando que, as categorias definidas como a posteriori,  

 

                                                           
2
 FRANCO (2005), versando sobre as teorias de Bardin, faz uma classificação dos tipos de categorias de análise, 

são eles: mecanismo semântico (quando se analisa a partir de temáticas), mecanismo sintático (quando se faz a 
opção da leitura a partir de verbos ou adjetivos), mecanismo léxico (quando se analisa as palavras e os sentidos) 
e expressivo (quanto se aplica a leitura das perturbações da linguagem apresentadas em um texto ou fala). 
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emergem da fala, do discurso, do conteúdo das respostas e implicam constante ida e 
volta do material de análise à teoria. [...] Nesse processo, inicia-se pela descrição do 
significado e do sentido atribuído por parte dos respondentes salientado-se todas as 
nuanças observadas. [...] As categorias vão sendo criadas, à medida que surgem nas 
respostas, para depois serem interpretadas à luz das teorias explicativas. Em outras 
palavras, o conteúdo, que emerge do discurso, é comparado com algum tipo de teoria. 
Infere-se, pois, das diferentes ‘falas’, diferentes concepções de mundo, de sociedade, 
de escola, de indivíduo (FRANCO, 2005, p. 59-60). 
 

  

Para a categorização das análises, considerando os eixos norteadores para a pesquisa 

com os alunos, foram assinalados as unidade de registro, quanto ao tema que representaram a 

abordagem conforme as seguintes situações didáticas: leitura em grupo, discussão livre, 

produção de texto e ilustrações individualmente. Para cada instrumento foram descritas quatro 

categorias, apontadas mediante apreciação do material, durante a pré-análise (Quadro 01). 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Quadro 01- Categorização e unidades de registro 
 Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 
 
Com base em Bardin (2011), para a organização da análise das unidades temáticas 

apresentadas no quadro 01, destacaram-se três fases cronológicas, (1) a pré-análise; (2) a 

exploração do material; e (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Ao 

que Bardin (2011) ainda complementa que, dentre operacionalizações e sistematizações dos 

documentos, a pré-análise aponta a necessidade em se fazer: a leitura flutuante, a escolha dos 

documentos para análise, a formulação de hipóteses e dos objetivos, a referenciação dos 

índices e a elaboração de indicadores e por fim a preparação do material. Assim, as 

correlações apresentadas entre as unidades de registro da análise de conteúdo utilizadas e a 

categorização apontada há uma ênfase quanto à percepção de fatores relacionados às 

amizades, família, o lugar (território onde eles moram), a escola e a questão do pertencimento. 

UNIDADE 
TEMÁTICA DE 

REGISTRO  

 
CATEGORIZAÇÃO 

 
 

VIVÊNCIA 

1. Relacionadas ao grupo (amizades e família); 
2. Relacionadas ao lugar (território onde moram e estudam); 
3. Relacionadas ao espaço particular (valor pessoal/objetos); 
4. Relacionadas à escola; 

 
LUGAR 

 

1. Relacionadas à paisagem natural; 
2. Relacionadas a um marco histórico do lugar; 
3. Relacionadas degradação do meio ambiente; 
4. Relacionadas à escola; 

 
 

PERTENCIMENTO 

1. Relacionados à natureza; 
2. Relacionadas à família (pais, irmãos e filhos); 
3. Relacionadas ao âmbito pessoal (objetos afetivos); 
4. Relacionadas à crença religiosa; 
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2.3.3 – Projeto Piloto: refazendo e construindo instrumentos 

A partir da proposta de investigar como ocorre a internalização e preservação do 

território cultural com os alunos das escolas da EJA da zona rural do município de 

Garanhuns-PE, o estudo da pesquisa foi posto na análise sobre como essas escolas, a partir de 

conhecimentos gerais sobre educação ambiental, entendem e internalizam o sentimento de 

pertencimento. 

 Entretanto, para testar os instrumentos de coleta de dados, em 26 e 27 de junho de 

2012 foi aplicado um projeto piloto, em uma escola da zona urbana de ensino. A escola 

escolhida como piloto, Escola Municipal Professor Mário Matos, localizada no bairro da 

Brasília do referido município, é pioneira na EJA na zona urbana e que atende o público do 2º 

segmento dessa modalidade, ou seja, 3ª e 4ª fase do Ensino Fundamental. 

 As etapas foram aplicadas e visando repensar os processos de coleta de dados, 

destacou-se uma breve análise descritiva do referido projeto piloto. Durante as frases 

interativas (Apêndice D) algumas questões foram levantadas no decorrer dos diálogos, em 

função do que seria o ‘meu lugar’, ‘meu grupo’, ‘lugar sagrado’ e ‘beleza do lugar onde 

mora’. Com isso, todas as frases foram refeitas e ajustadas para a execução nas escolas 

pertinentes à coleta de dados envolvidos na pesquisa.  

 Havia uma expectativa em trabalhar com a exposição de objetos pessoais, como uma 

atividade externa, intitulada “Meus objetos de valor”, com o objetivo de avaliar as 

representações pessoais de cada componente do grupo, mediante os objetos particulares 

apresentados, classificando-os como reproduções simbólicas ou reais, a partir de uma leitura 

de pertencimento, território e cultura. Para tanto, a solicitação aos alunos que trouxessem, no 

dia seguinte, objetos que representassem positivamente algo particular em suas vidas, objetos 

que concebessem uma história pessoal.  

A finalidade dessa atividade estava em poder classificar, entre o simbólico e o real, o 

que fosse de origem natural (natureza) ou pessoal (valor agregado). Mas, tal procedimento 

não apresentou dados positivos, ou seja, muitos alunos declararam que os objetos trazidos não 

eram o que eles realmente gostariam de expor, devido à impossibilidade de trazerem os 

objetos e elementos mais significativos, como: a casa, a família, o pomar, o canteiro de flores, 

um fogão, ou mesmo, fotos e roupas.  

Com isso, a técnica imediatamente foi modificada e então, foi destinada uma folha 

com um espaço aberto para ilustrações, o que possibilitou um resultado mais eficiente para o 
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alcance do objetivo proposto. Abaixo se encontram alguns recortes de ilustrações feitas por 

aquele público, que retratam alguns dos objetos citados durante o projeto piloto (Figura 05). 

 

Figura 05 – Projeto Piloto – ilustrações dos objetos de valor 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

  

O piloto proporcionou uma revisão dos instrumentos, em especial dessa última 

técnica, renominando e refazendo os procedimentos. Foi solicitada apenas a ilustração de algo 

que demonstrasse o valor pessoal.   

No projeto piloto os instrumentos de coleta de dados utilizados com os alunos foram 

apresentados e avaliados como se pode ver no Quadro 02: 

ATIVIDADE  DESENVOLVIMENTO 

1. Dinâmica de grupo –  
“Meu grupo, meu lugar” 

Foi possível verificar o sentimento de pertencimento, com 
ressalva ao ficar em um novo grupo e se sentir mais pertencido 
ao grupo de origem. 
 

2. Frases Interativas 
 

Diante das discussões e escolhas das frases (entre trios), durante a 
explanação dos alunos na frase 7 - “Esse grupo é minha família”, 
surgiu entre eles a palavra “pertencer”. 
 
 

3. Atividade 
“Meus objetos de valor” 
 

Os objetos foram ilustrados em desenhos, mas houve dificuldade 
em apontar aqueles que pertencem ao meio ambiente ou de valor 
pessoal. 
 

4. Leitura e produção 
Texto –  
“Lição do beija-flor” 
 
 
 
 

Trazendo esse texto, o grupo decodificou a necessidade em 
repensar e cuidar mais no local que estudam ou moram e que a 
educação ambiental pode ajudar. Quanto às produções alguns não 
explanaram sua análise do texto, apenas reescreveu e fez 
referências ao protagonista do texto. A reflexão oral atendeu aos 
objetivos propostos, mas em produção textual (que era o foco 
desse instrumento) os referidos alunos não atingiram quaisquer 
relações com o texto e a EA, não houve descrições das principais 
partes do texto, sob um olhar interpretativo e nem conclusões 
pessoais. 
 

Quadro 02- Projeto Piloto - Instrumentos de coleta de dados 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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O projeto piloto, a partir da avaliação geral dos instrumentos de coleta de dados, 

favoreceu uma melhor adaptação e escolha dos instrumentos junto aos alunos que pudessem 

responder melhor aos objetivos propostos pela referida pesquisa, certificando a utilização de 

dois dos instrumentos apresentados: as frases interativas e a atividade dos objetos de valor. A 

avaliação dos instrumentos no projeto piloto também acionou a possibilidade em adicionar 

outros instrumentos que trouxessem uma leitura mais descritiva dos lugares, tais como 

paisagens do ambiente natural e artificial que fazem parte do cotidiano dos entrevistados. 

 

2.3.3 – Instrumentos e etapas da coleta de dados 

A coleta de dados foi conduzida em três etapas distintas: (1) levantamento de dados 

sobre as escolas em análise e a atuação com a EJA; (2) entrevistas semiestruturadas com os 

professores e (3) intervenções e vivências em sala de aula com os alunos. 

Na primeira etapa foram levantados dados de cada escola, em relação ao serviço 

prestado à comunidade direcionado à EJA e às informações gerais acerca dos professores e 

alunos vinculados a essa modalidade de ensino. Estes elementos forneceram instrumentos de 

análise para o entendimento da pesquisa e do perfil do público em apreciação. 

A segunda etapa contou com entrevistas voltadas para os professores que compõem o 

quadro funcional das turmas do 2º segmento de ensino da EJA das referidas escolas. Nessa 

fase, foi aplicado um questionário abordando temáticas sobre território, identidade e educação 

ambiental, investigando o sentimento de pertencimento do professor com o local de trabalho, 

através das descrições do ambiente escolar, do local onde a escola está inserida, a relação com 

as pessoas que residem naquela comunidade, experiências do cotidiano escolar, aptidões de 

ensino e considerações sobre o trabalho desenvolvido junto aos alunos da EJA e o seu 

ambiente (Apêndice C). 

A terceira etapa da coleta de dados, coforme projeto piloto, foi destinada às 

intervenções e às vivências em sala de aula com os alunos, realizada em dois momentos, 

necessariamente dois dias letivos para cada distrito nas turmas da EJA. O primeiro momento 

contou com dinâmicas de apresentação e entrosamento e foi focado na exposição de frases 

temáticas sobre pertencimento, favorecendo breves discussões em grupo e na leitura de 

paisagens naturais e modificadas pelo homem, isto é, fotografias de cada distrito e do 

município de Garanhuns relacionadas às paisagens classificadas como pontos turísticos e 

pontos críticos com problemas ambientais naquele território. O segundo momento contou com 
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atividades de leitura, ilustrações e produção textual, com foco para o território ambiental dos 

envolvidos a partir do sentido denotado sobre educação ambiental, através de explanações 

conceituais que pudessem revelar o sentido do território ambiental para os pesquisados.  

Quanto aos instrumentos, o quadro 03 demonstra as etapas e objetivos vivenciados, de 

forma resumida (Apêndices D e E).  

 

1º DIA 
INSTRUMENTO  OBJETIVO 

1- Dinâmica de grupo: 
“Meu grupo, meu 
lugar” 

Analisar o sentimento de pertencimento dos envolvidos, a partir 
da troca de grupo e formação de novos grupos, correlacionando 
opiniões precisas destes, mediante afirmativas ou negativas 
apontadas a cerca da sensação de estar em um grupo, ter que 
escolher outro e se sentir melhor (pertencido) a novo grupo. 
 

2- Frases interativas: 
Leitura de frases e 
discussão em grupo 

Sensibilizar o sentido da frase e sua relação direta com a 
contextualização de vida dos componentes do grupo, 
proporcionando discussões aleatórias entre o grande grupo. 

3- Apresentação e 
produção de texto: 
“Minha Paisagem” 
 

Apreciar algumas paisagens de locais próximos e reais de seu 
município e produzir um texto, descrevendo sob uma leitura 
pessoal a imagem e sua relação de pertencimento com o local 
(imagem) escolhido. 
 

2º DIA 
INSTRUMENTO  OBJETIVO 

4- Ilustração: 
“Algo de valor” 

Representar por meio de desenho e/ou frases objetos que 
demonstrem vitalidade da cada aluno e sua relação com o 
território, o ambiente e o pertencimento.  
 

5- Leitura e Produção 
textual: 

Fábula –  

“A lição do beija-flor” 

 

Diagnosticar os pontos principais do texto em relação à educação 
ambiental e o local em que vivemos, correlacionando com os 
momentos vivenciados no decorrer dos dois dias de atividade e 
por fim, descrever as conclusões absorvidas pelas ideias 
principais do texto, dando ênfase às anotações que remetem ao 
tema da educação ambiental. 
 

Quadro 03- Instrumentos da coleta de dados com os alunos - Objetivos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

 Com isso, diante dos instrumentos selecionados a ponderação quanti-qualitativa 

permitiu uma melhor identificação acerca das categorias criadas com base na Análise de 

Conteúdo de Bardin (2011). Enfatizando-se cada enunciado e respostas dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, favorecendo uma compreensão vinculada às práticas educativas e 

demais fatores sociais e culturais que interferem no processo de valoração de um território 

ambiental. “Dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão verbal, seus 

enunciados e suas mensagens, passam a ser vistos como indicadores indispensáveis para a 

compreensão dos problemas ligados às práticas educativas e a seus componentes 

psicossociais” (FRANCO, 2005, p. 08). 
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Por essa razão, para os instrumentos de coleta de dados juntos aos alunos segue uma 

breve avaliação sobre cada instrumento vivenciado na pesquisa (Quadro 04). 

 

1º DIA 
INSTRUMENTO  AVALIAÇÃO 

1- Dinâmica de grupo: 
“Meu grupo, meu lugar” 
 

Para a análise de dados na pesquisa esse instrumento foi suprimido 
devido a sua execução ter se destinado a um momento mais de 
interação e acolhimento inicial dos encontros propostos para o grupo, 
proporcionando uma divisão de grupos de forma mais aleatória entre 
outros componentes da sala e/ou turma. 

2- Frases interativas:  
Leitura de frases e 
discussão em grupo 

Momento bem pertinente para as primeiras denotações acerca da 
temática ‘pertencimento’. Uma filmagem com duração de cerca de 30 
minutos, onde cada representante expôs a conclusão do grupo. 

3- Apresentação e 
produção de texto: 
“Minha Paisagem” 
 

Instrumento favorável à descrição e categorização na análise de dados 
da pesquisa, aguçando o olhar crítico para a ferramenta de inferência 
e interpretação desses dados. 

2º DIA 
INSTRUMENTO  AVALIAÇÃO 

4- Ilustração: 
“Algo de valor” 

A exposição das imagens desenhadas ou mesmo escritas, 
proporcionaram uma leitura de objetos que se difundem entre o 
ambiente natural em que eles vivem e a identificação com o lugar. 
 

5- Leitura textual: 

Fábula –                       
“A lição do beija-flor” 

 

A leitura da fábula do beija-flor (Anexo A) proporcionou uma boa 
relação com a temática educação ambiental, mas não houve uma 
reflexão, seja verbal ou escrita com os objetivos propostos para esse 
instrumento, sem quaisquer observações em relação ao local onde se 
vive, foi feita apenas uma reprodução do texto, em forma de cópia. A 
análise de dados desse instrumento foi suprimida, por ter se tornado 
apenas um texto (ou mesmo mensagem) final das nossas atividades. 
 

Quadro 04- Instrumentos da coleta de dados com os alunos - Avaliação  
 Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 
 

Com base nas descrições de cada instrumento e suas respectivas avaliações, quanto à 

pertinência dos instrumentos em função dos objetivos propostos na referida pesquisa, foram 

assinalados os seguintes instrumentos para análise e interpretação dos dados: (1) a atividade 

das ‘frases interativas’; (2) as produções do instrumento ‘minha paisagem’; e (3) as 

ilustrações dos ‘objetos ou símbolos de valor’. Porém, a dinâmica de grupo, atividade inicial, 

serviu como organização da sala para a divisão de grupos, facilitando a atividade posterior, 

assim como a leitura textual da fábula “A lição do beija-flor” proporcionou o encerramento 

das atividades como mensagem final, sem fins para análise dos dados para essa pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

“Da provação à vitória 
colhe pouco o ser humano, 
mas o pouco é mais precioso 
que a fortuna do restante.” 
 
Henriqueta Lisboa 
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3 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1 – Diálogo com os professores: reconhecendo o lugar, os alunos e a escola 

 Com o propósito de entender o professor como transmissor de conhecimentos e 

agentes de mudanças no ambiente em que a escola está inserida, necessário se faz apontar 

esse sujeito pesquisado como um mediador no processo de valoração do território.  

 Considerando a ação e reflexão desse sujeito sobre a educação e a mudança, o diálogo 

desse professor com o seu meio pode possibilitar transformação de ordem social, econômica e 

política da comunidade na qual esteja inserido. Como destaca Freire (2011),  

Se ação e reflexão, como constituintes inseparáveis da práxis, são a maneira humana 
de existir, isso não significa, contudo, que não estão condicionadas, como se fossem 
absolutas, pela realidade em que está o homem. Assim, como não há homem sem 
mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação 
homem-realidade. [...] É portanto, através de sua experiência nestas relações que o 
homem desenvolve sua ação-reflexão, como também pode tê-las atrofiadas. Conforme 
se estabeleçam estas relações, o homem pode ou não ter condições objetivas para o 
pleno exercício da maneira humana de existir (FREIRE, 2011, p. 20-21). 

 

 Nesse contexto, a ação e reflexão do professor no papel de mediador da modificação 

da realidade de um lugar, da escola e seus estudantes, são respondidas na concepção de 

mundo e de cidadania adquirida no processo escolar. 

 As temáticas sobre território, pertencimento e educação ambiental formam os eixos 

norteadores das questões expostas no questionário (Apêndice C), a figura 05 apresenta uma 

leitura dessas temáticas e suas correlações. 

 

Figura 06 – Eixos temáticos do diálogo com os professores 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

TERRITÓRIO 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PERTENCIMENTO 
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 Com base na esquematização as descrições e afirmativas apresentadas pelos 

professores possibilitou uma leitura sobre o conhecimento e reconhecimento do lugar onde 

eles estão inseridos, além de breves descrições do ambiente escolar e considerações sobre o 

trabalho desenvolvido junto aos alunos da EJA e o seu ambiente. 

 Para a análise das questões aplicadas junto aos professores, no contexto do significado 

e sentido das frases, foi utilizada a categorização da homogeneidade no conjunto de respostas, 

por meio da ocorrência de palavras e adjetivos qualificadores, com sentido negativo ou 

positivo (BARDIN, 2011). 

 Foi pesquisado um total de dez professores, desse total apenas dois deles residem nos 

distritos, sendo um em Miracica e outro em São Pedro. Em média todos eles se deslocam por 

quatro dias para os distritos e não apresentaram expectativas de residirem próximos às 

escolas. Todos eles utilizam o meio de transporte público, ou seja, veículo destinado ao 

transporte dos professores da zona rural do município de Garanhuns.  

Sob uma leitura analítica das respostas dos professores envolvidos na referida pesquisa 

de campo, em relação ao eixo temático ‘território’, o lugar descrito é apenas o ambiente de 

trabalho, o vínculo afetivo com o lugar se apresenta de forma reduzida ou quase nula, 

podendo ser classificado como uma conexão sem territorialidade, mas é importante ressaltar 

que, em relação ao ambiente escolar há uma relação mais dialógica. Nesse sentido, trazendo a 

abordagem de Haesbaert (2004) sobre território numa perspectiva integradora, a fim de 

responder acerca das relações entre o ambiente (território) e o lugar onde se mantém relações 

sociais, afirma-se: 

O território compõe de forma indissociável a reprodução dos grupos sociais, no 
sentido de que as relações sociais são espacial ou geograficamente mediadas, e de que 
a territorialidade ou a contextualização territorial é inerente à condição humana. [...] O 
território, de qualquer forma, define-se antes de tudo com referência às relações 
sociais (ou culturais, em sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido 
(HAESBAERT, 2004, p. 115). 

 

 Em relação ao eixo temático ‘pertencimento’ foi feita uma abordagem parcial sobre a 

territorialidade, considerando que esses professores apresentaram respostas afirmativas quanto 

à relação social com os alunos e com a escola. “A territorialidade é o acontecer de todas as 

atividades cotidianas, seja no espaço do trabalho, do lazer, da igreja, da família, da escola, 

etc., resultado e determinante no processo de produção de cada território, de cada lugar” 

(SAQUET, 2007, p. 129). 
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Considerando a relação entre o lugar onde reside com o lugar onde trabalha os 

professores demonstraram perceber as paisagens, os locais de acesso à escola e as 

dificuldades pertinentes de cada localidade, mas afirmaram não participarem de outras 

atividades nos distritos com a comunidade extraescolar, além do exercício profissional e, 

ainda houve argumentos quanto à falta de incentivo para as populações, no quesito trabalho, 

escolas com ensino médio dentre outros. Nesse contexto, os professores permitiram traçar 

uma análise da negativa em poder construir uma nova territorialização por meio de ações 

diretas juntos aos alunos, seria então necessário que houvesse “a perda e da construção de um 

novo território nasce no seio da própria territorialização e do próprio território” (SAQUET, 

2004, p. 128). Mesmo os professores oriundos de outros lugares, há pertinência ao processo 

educativo, quando esses professores se sentem em um método de nova territorialidade, 

acionando um novo espaço às relações sociais vigentes, isto é, denota-se um pertencimento ao 

lugar onde se está.  

 A partir da descrição das respostas em relação ao eixo temático ‘pertencimento’, é 

cabível afirmar que há uma ausência do sentimento de pertencimento, devido ao pouco 

contato com a comunidade extraescolar, assim como as possibilidades de mudança em relação 

às problemáticas do lugar.  

Porém, é importante destacar que muitas problemáticas relacionadas ao lugar precisam 

ser resolvidas através de políticas públicas. Algumas mudanças no ambiente escolar podem 

interferir nas relações entre a escola e a comunidade e/ou os profissionais da escola. 

Independentemente das ações do poder público, o professor pode aplicar mecanismos 

de socialização para uma mudança cultural. Tais mecanismos podem acionar possíveis 

caminhos, que aumentem as expectativas e possibilidades desse professor ser um veículo de 

transformação para o lugar. Que segundo Freire (2011),  

A mudança cultural, num sentido amplo, será ou deixará de ser um associado 
consequente ou eficiente do que fazer conforme a estrutura social se encontre, 
concretamente ou não, em transformação. Contudo, o fato de que uma estrutura social 
que se transforma totalmente provoque a mudança cultural como um associado 
consequente da transformação estrutural não significa que a nova estrutura não 
necessite de um trabalho dirigido para a mudança cultural. [...] Esta é a dimensão na 
qual se procura mudar a percepção que se tem da realidade, trabalho que tem de 
prosseguir, mesmo quando a estrutura esteja transformada na sua totalidade (FREIRE, 
2011, p. 76-77). 

 

 Com base nestas afirmativas freireanas, a ação do professor se relaciona com o local, 

no qual esteja inserido, permitindo-se entender e participar das mudanças da realidade que o 

cerca diante da educação e suas mudanças necessárias. 
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 Quanto ao eixo temático ‘educação ambiental’, os questionamentos foram descritos a 

partir de três quesitos: (1) o diálogo sobre educação ambiental na sala de aula; (2) a 

preocupação com a conservação do ambiente; e (3) a relação do lugar entre a EJA e a EA. 

Para esses quesitos, os professores afirmaram que, sobre o dialogo da EA na sala de aula 

existem projetos interdisciplinares, além de trabalhos com textos aleatórios e outras 

informações gerais no cotidiano escolar; em relação à preocupação com a conservação do 

ambiente houve uma conotação nas respostas afirmando que há uma preocupação, porém 

parcial, considerando que os alunos desse ambiente vivem da agricultura e em sua maioria 

residem na zona rural dos distritos; e, quanto à relação verificada entre a EJA e a EA, houve 

uma justificativa de que o espaço rural é o principal lugar para os alunos envolvidos na 

pesquisa. 

Nesse contexto, percebe-se pelas respostas dos professores que há uma relação entre a 

teoria e a prática envolvendo ações didáticas que respondem aos critérios interdisciplinares. 

Segundo eles, existe uma preocupação em repassar informações gerais sobre EA, já que a 

maioria dos alunos é proveniente ou trabalham na agricultura ou pecuária. 

Em relação ao trabalho docente entre EJA e o discurso sobre o lugar, os professores 

sinalizam que os alunos se sentem pertencidos ao lugar. Necessário se faz ressaltar que este 

espaço rural é de fato, o lugar original para aqueles alunos, enraizado entre o tempo e o 

espaço, ou seja, esses alunos fazem parte daquele território através de laços com a terra (por 

meio da agricultura ou pecuária) e demais questões familiares, já que os pais, os avós e outros 

parentes também fizeram e fazem parte desse território. 

Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma 
análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das sociedades humanas 
e não há homens isolados. O homem é um ser de raízes espaçotemporais. [...] A 
instrumentalização da educação – algo mais que a simples preparação de quadros 
técnicos para responder às necessidades de desenvolvimento de uma área – depende 
da harmonia que se consiga entre a vocação ontológica deste “ser situado e 
temporalizado” e as condições especiais desta temporalidade e desta situacionalidade 
(FREIRE, 2011, p. 83). 

 

Os professores entrevistados suscitaram que os alunos, por vezes, não denotam uma 

relação com o território. Falta um melhor entendimento sobre o uso e valoração do ambiente, 

mas ressaltam que é feito um trabalho contínuo sobre EA junto à EJA. Essa relação educativa 

está centrada na ação direta do professor na escola, perpassando para a comunidade, 

proliferando-se aos que nela habitam.  
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Com isso, a ação do professor da EJA transcorre por uma linha de reconhecimento das 

vivências e experiências contextualizadas integradas ao seu ambiente, isto é, o lugar e todos 

os espaços que ele atua, na intenção de registrar as possíveis linhas de atuação docente que se 

agregam ao reconhecimento do lugar (território) e todos os seus ambientes. Além de que, “a 

própria escola, pode fornecer elementos de estudo e debates e fazer surgir ideias para a 

solução de muitos deles, envolvendo os alunos e as alunas e a comunidade na sua 

manutenção” (REIGOTA, 2009, p. 78). 

O diálogo com os professores possibilitou uma leitura da função docente que eles 

exercem no lugar, com os alunos e com a escola naquelas comunidades, considerando que a 

escola para eles é sinônimo de melhorias e novas expectativas para os distritos e seus 

habitantes. Os professores não demonstraram uma relação afetiva com os territórios 

pesquisados, já que a escola é apenas o local de trabalho, mas também não deixaram de 

enfatizar as belezas dos lugares, a importância da escola para a comunidade, e a necessidade 

de novas políticas públicas.  

Entretanto, é possível perceber que não há por parte dos professores maior empenho 

na valoração do lugar. Considerando os aspectos apontados acima, fica evidente que estes 

professores carecem de maiores incentivos para permanecerem e fazerem a diferença 

necessária ao processo de educação dos alunos da EJA, respaldados na perspectiva freireana. 

 

 

3.2 – O universo do aluno: entre o pertencimento e o território ambiental 

 

3.2.1 – Frases interativas: sentidos e discussões em busca do pertencimento 

 Para esse instrumento foram utilizadas frases afirmativas, elaboradas mediante as 

discussões sobre o instrumento de pesquisa, aprimorados durante as visitas iniciais às escolas 

e aos distritos, na intenção de atender ao objetivo da pesquisa de caracterizar o sentido do 

lugar onde os alunos moram ou estudam. Com isso, o instrumento permitiu uma explanação 

dos envolvidos sobre os seus territórios, possibilitando conceitos acerca da definição de 

pertencimento. Necessário se faz destacar que cada frase foi apresentada de forma interativa, 

por meio de leitura e breve discussão. 
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 As turmas foram agrupadas em trios ou quartetos, conforme dinâmica de acolhimento 

realizada, e cada grupo escolheu sua frase mediante aptidão, conforme roteiro de trabalho 

(Apêndice D). 

 O referido instrumento foi aplicado nos dias 17 e 19 de setembro de 2012, no turno 

noturno, respectivamente nos distritos de São Pedro e depois em Miracica, contando com um 

total de 32 alunos, sendo 20 alunos da Escola Municipal José Ferreira Sobrinho (São Pedro) e 

12 alunos da Escola Municipal Salomão Rodrigues (Miracica).  

A leitura e as discussões das frases interativas foram registradas por meio de 

filmagem, com uma duração total de 30 minutos, distribuídos nas duas escolas envolvidas na 

pesquisa de campo, especificamente nas turmas da EJA já mencionadas.  

As frases resultantes das discussões geradas do grupo estão descritas no quadro 05. As 

explanações recolhidas junto aos alunos no presente instrumento enfatizam a percepção sobre 

amizades, família, o lugar, a escola e a questão do pertencimento. 

 

FRASE INTERATIVA: ESSA ESCOLA É MINHA SEGUNDA CASA 
ESCOLA FRASES RESULTANTES 

Escola Municipal Salomão Rodrigues “A escola é um dos poucos lugar pra gente”. 
“Aqui a gente tem amigos”. 
“A escola é tudo aqui, a gente aprende e faz amigos”.  
 

Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “É bom, porque a gente trabalha em conjunto né, a gente se sente 
feliz aqui”. 
“Aprende alguma coisa”. “Faz amizade né?” 
“Trabalha em conjunto, tem muitas coisas”. 
 

 
FRASE INTERATIVA: ESSE GRUPO É MINHA FAMÍLIA 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues OBS.: Nenhum grupo da escola escolheu esta frase  

 
Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Moramos aqui mesmo, já de pequeno. Nós separamos, ai 

começamo a estudar de noite né, ai se encontramo de novo. Um 
tentando disisti da aula, ai dá conselho um ao outro”. 
“Gosto de estudar, de ver os colegas”. 
“Mais gente era melhor!” 
 

 
FRASE INTERATIVA: GOSTO DO MEU LUGAR 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues “Gosto do meu lugar”. 

“Não gosto daqui”. 
“Queria morar em São Paulo”. 
“Eu gosto daqui, porque eu me criei aqui, né! Só isso mesmo”.  
 

Escola Municipal José Ferreira Sobrinho 
 
 
 
 
 

“Bem, foi a frase, a única que sobrou, pra dizer: gosto do meu 
lugar”. 
“Eu não gosto daqui. Eu gosto do canto que eu moro. Eu não gosto 
de São Pedro. Eu moro no sítio Cachoerinha. Eu não fui criada 
aqui, eu fui criada lá”. 
“Eu gosto de São Pedro”.  
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Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Eu me sinto bem aqui, agora no canto que eu moro não, eu acho 

que não era o canto que eu deveria morar não. Mesmo sendo tão 
pertinho daqui, a sorte é a escola, né?” 
“Eu gosto de lugares mais assim, não gosto de lugares fechados, de 
pouco movimento e principalmente as pessoas, mas fazer o quê?” 
“Eu prefiro Lajedo, de onde eu vim, não gosto daqui, só tem coisa 
boa lá!”. 
“Eu mesmo gosto daqui de são Pedro”. 

 
FRASE INTERATIVA: MEU ESPAÇO EU NÃO DIVIDO COM NINGUÉM 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues OBS.: Nenhum grupo da escola escolheu esta frase  

 
Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Eu acho assim, que o que é meu, eu tenho pra mim, sou egoísta, o 

que é meu, é meu e...” 
“Não, meu espaço, além do que é meu, acho que... ninguém 
incomoda... sei lá!” 
“Eu sou uma pessoa persistente! No lugar, o que eu conseguir ali é 
meu, com o meu esforço!” 
“A gente tem que dá valor a tudo, mais o que é da gente... né!” 
“Quando batalha, soa, a gente sabe dar mais valor!” 

 
FRASE INTERATIVA: MEU GRUPO É FORTE E AMIGÁVEL 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues “Eles são meus amigos, eu cresci vendo eles.” 

“Todo mundo aqui se conhece, tudo amigo.” 
 

Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Meu grupo é forte e amigável. Nossa, nossa amizade nós tem botar 
em segundo lugar, porque primeiramente Deus.” 
“Nós somos fortes. A gente já se conhece.” 

 
FRASE INTERATIVA: MEU LUGAR É O MAIS BELO 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues OBS.: Nenhum grupo da escola escolheu esta frase 

 
Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Meu lugar não é o mais bonito. É mentira. É Cachoerinha”. 

“Aqui é um lugar esquecido”. 
“Aqui é esquecido de educação, saúde, várias e várias coisas.” 
“O lugar num é ruim, ruim é o povo que mora. É complicado você 
viver em um lugar pequeno, aonde todo mundo sabe a vida de todo 
mundo, onde todo mundo sabe tudo que acontece na casa de fulano, 
se fez aquilo.” 
“Eu não acho a paisagem bonita. É um lugar seco e tem irrigação. 
As irrigações que tem é tomate, feijão, e essas coisas, mas o lucro 
que tem é todo pra fora num fica nada lá no sítio”. 
“Lá no sítio é seco demais, é uma caatinga lá.” 
“Eu tenho vontade de ir para São Paulo”. 
“Não, num gosto não daqui”. 
“Eu adoro São Pedro. Porque é a melhor amizade é aqui, que eu 
achei. Minhas amizade é tudo aqui em São Pedro”. 

 
FRASE INTERATIVA: MEU LUGAR É SAGRADO 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues “Em primeiro lugar é sagrado, porque é um lugar... é um lugar pra 

você ficar, pensar... e, e o lugar que agente convive sempre, e o 
lugar pra agente pensar, fica tranqüilo né? Por isso, é um lugar 
sagrado.” 
“Eu gosto de Miracica, melhor de outros lugares”. 
“Aqui é calmo, o bom daqui é que é calmo, o caba num passa muito 
estresse, que numa cidade com muita, muita gente o caba é 
estressado, num tem nem vizinho, é né? E lá os vizinhos que tem é 
mal encarado”. 
“Gosto, é bom demais vive aqui. Aqui todo mundo se dá bem.” 

Escola Municipal José Ferreira Sobrinho 
 
 

“Meu lugar é sagrado! Minha casa, onde eu vivo, a escola é 
sagrada, né!” 
“Aqui é sagrado!” 
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Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Sagrado é o lugar onde você convive, vive se conhece né? todo 

mundo né? Todo mundo aqui é uma família. Tem gente que 
considero os amigos como uma família, que vê todos os dias... É 
um lugar, aqui é sagrado por conta disso”. 
“Quando é sagrado, tem mais respeito. Lugar pequeno é assim né... 
Assim completo né?” 

 
FRASE INTERATIVA: NESSE LUGAR EU ME SINTO MAIS FELIZ 

ESCOLA FRASES RESULTANTES 
Escola Municipal Salomão Rodrigues “Aqui é bom. Eu gosto.” 

“Quando a gente tá num lugar, que gosta a gente fica feliz”. 
“Aqui é um lugar bom pra se viver”. 

Escola Municipal José Ferreira Sobrinho “Nesse lugar eu me sinto feliz. Porque eu, a gente veio pra estudar. 
As dona de casa trabaia muito dentro de casa, e tem o estresse. E ai, 
é isso ai.” 
“Ficar junto dos amigos, né. Aí, já a própria frase já tá dizendo né 
cume. Eu vim pra ficar feliz mesmo, né?” 
“Na escola a pessoa tira o estresse né. A gente trabaia chega 
cansado.” 
“Não que em casa a gente num seja feliz.” 
“Às vezes, tá muito aborrecido em casa. O caba chega aqui já 
conversa, desabafa também... Chega em casa melhor, a mulher diz: 
Ave Maria tou reconhecendo não.” 
“É bom demais, home... num dou minha casa aqui, em dez em 
Garanhuns. Não troco não pra morar em Garanhuns não. Aqui a 
pessoa anda a hora que quer, anda sem medo. Num tem polícia, é 
tudo amigo e conhecido. É Garanhuns é bom também, mas aqui 
todo mundo conhece todo mundo. Quase toda família conhece a 
família de todo mundo. E assim vive bem. E, quando a pessoa quer 
alguma coisa, alguém vai lá e ajuda. Gosto de São Pedro.” 

Quadro 05- Frases interativas e frases resultantes dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
 

 Os critérios da homogeneidade estabelecem princípios para que se possa ser realizado 

o conjunto de respostas, por meio de ocorrência de palavras, adjetivos qualificadores, sentido 

positivo ou negativo (BARDIN, 2011), que auxiliaram na análise das frases resultantes 

geradas pelos alunos no instrumento das “Frases interativas”. Para este fim, seguem as 

categorias agrupadas a partir da pré-análise das frases resultantes, organizadas em quatro 

grupos, conforme esquematização na figura 07: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07– Categorias das frases resultantes dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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 Para este instrumento, seguindo a organização projetada na categorização das frases 

resultantes, que subsidiaram a análise dos dados, seguem as frases relacionadas para cada 

grupo categorizado (Quadro 06). 

INSTRUMENTO 
(categorias da 

coleta de dados) 
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

1. Respostas 
relacionadas ao 
GRUPO 
(amizades e família) 

 As considerações apresentadas foram destacadas na afetividade entre as pessoas do lugar 
em que eles vivem, dando ênfase ao nascer e o crescer naquele mesmo lugar: 
“Eles são meus amigos, eu cresci vendo eles.” 
“Todo mundo aqui se conhece, tudo amigo.” 
 

 
2. Respostas 
relacionadas ao 
LUGAR 
(território onde moram 
e estudam) 

 Para esta categoria o sentido de lugar foi relacionado mediante as respostas dos discentes 
com a beleza do lugar, denotando o pertencimento através das leituras das frases que 
abordaram o lugar como algo sagrado e que nele eles se sentem mais felizes; 
 Quanto à leitura geral que eles fizeram sobre o lugar, considerando a frase sobre o gostar 

do lugar, as 11 respostas coletadas, 55% dos alunos responderam que não gostam dos seus 
respectivos lugares (onde moram e estudam), enquanto 45% responderam que gostam do 
lugar. Conforme se destacam algumas respostas: 
“Aqui é esquecido de educação, saúde, várias e várias coisas.” 
“Eu tenho vontade de ir para São Paulo”. 
“Não, num gosto não daqui”. 
“Eu adoro São Pedro. Porque é a melhor amizade é aqui, que eu achei. Minhas amizade é 
tudo aqui em São Pedro”. 
“Eu gosto de Miracica, melhor de outros lugares”. 

 Quanto à leitura e discussão do lugar como algo sagrado para os alunos, destaca-se as 
seguintes afirmativas: 
“Sagrado é o lugar onde você convive, vive se conhece né? todo mundo né? Todo mundo aqui 
é uma família. Tem gente que considero os amigos como uma família, que vê todos os dias... É 
um lugar, aqui é sagrado por conta disso”. 

 E, em relação ao lugar como um ambiente em que eles se sentem felizes, destaca-se: 
“Quando a gente tá num lugar, que gosta a gente fica feliz”. 
“Aqui é um lugar bom pra se viver”. 
“É bom demais, home... num dou minha casa aqui, em dez em Garanhuns. Não troco não pra 
morar em Garanhuns não. Aqui a pessoa anda a hora que quer, anda sem medo. Num tem 
polícia, é tudo amigo e conhecido. É Garanhuns é bom também, mas aqui todo mundo conhece 
todo mundo. Quase toda família conhece a família de todo mundo. E assim vive bem. E, 
quando a pessoa quer alguma coisa, alguém vai lá e ajuda. Gosto de São Pedro.” 

 
3. Respostas 
relacionadas ao espaço 
particular  
(VALOR 
PESSOAL/objetos) 
 

 Em relação às respostas relacionadas ao pertencimento com base na leitura e discussão do 
espaço (particularidades) que remete ao valor agregado às questões pessoais, foi possível 
destacar a função do lugar onde se vive e dos objetos de valor na construção de identidades e 
sentidos de pertencer a partir da relação entre trabalhos e outras conquistas pessoais, como se 
pode referir: 
“A gente tem que dá valor a tudo, mais o que é da gente... né!” 
“Quando batalha, soa, a gente sabe dar mais valor!” 

4. Respostas 
relacionadas à 
ESCOLA 

 Quanto às questões levantadas sobre a escola e sua função da construção desse sentido de 
pertencimento local, foi possível denotar a relação da escola como umas mais importantes ou 
até a única opção de cada localidade, além da análise da escola como um lugar de 
entretenimento, como se apresentaram as seguintes afirmativas: 
“A escola é tudo aqui, a gente aprende e faz amigos”.  
“É bom, porque a gente trabalha em conjunto né, a gente se sente feliz aqui”. 

 Considerando a frase sobre a escola como uma segunda casa, necessário se faz destacar 
que a leitura analítica da escola se afirmou como um espaço (lugar de entretenimento) e 
ambiente de estudo. Mediante as argumentações levantadas pelos alunos, 67% dos alunos 
veem a escola como um lugar de entretenimento, sendo a única opção de lazer naquele lugar e 
33% veem a escola como um lugar de estudo, no sentido de crescimento intelectual. È 
importante ressaltar que alguns alunos se posicionaram nos dois âmbitos desse item de análise, 
fazendo uma leitura da escola como um lugar de estudo e também de encontro (amizades e 
descontração).  

Quadro 06- Frases interativas: categorias e análise dos dados coletados  
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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 Nesse contexto, o conjunto de respostas dos alunos transcorreu pelas quatro vertentes: 

grupo, lugar, valor pessoal e escola, envolvendo questões de pertencimento, a fim de 

sensibilizar o sentido do lugar como espaço fundamental de ocupação da vida humana, 

totalmente envolvidos por uma área que implica no processo de valoração, denominada 

território (Figura 08). Um espaço físico também humano, como retrata Santos (2006), 

classificando território como um espaço que revela as ações presentes e passadas de um lugar, 

que trazem vida e conferem sentidos, por meio de objetos técnicos e cultuais historicamente 

estabelecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 08 – Vertentes da análise das frases interativas 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

 Com base nas informações coletadas é possível perceber como os alunos participantes 

da pesquisa têm relação direta com o lugar onde estudam e moram. É evidente também que 

mesmo sem ser perceptível a eles, o sentimento de pertença já lhes é peculiar. 

 Entre muitas afirmativas, os entrevistados demonstraram interesse pelo lugar, 

enfatizando as necessidades de melhorias no ambiente, a partir de políticas públicas voltadas 

para a comunidade. Apesar destas necessidades é percebível a valoração do lugar, da escola e 

das amizades.  Há relação entre as raízes daqueles territórios e o processo de enraizamento, 

consequência do nascer e crescer no lugar. 

 Quanto à categoria ‘lugar’, é preciso destacar que essa dimensão acompanha sempre o 

desenvolvimento humano e suas relações pessoais e temporais, ou seja, “o sentido de lugar 

implica o sentido vida e, por sua vez, o sentido do tempo” (OLIVEIRA, 2012, p. 03). Esse 
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LUGAR 
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lugar registra os acontecimentos, enfatizando dimensões significativas entre o habitar, o falar 

e o meio social que esteja inserido. 

As dimensões significativas do lugar, que na realidade é o sentido que se atribui a este 
ou àquele (o meu, o seu ou nosso lugar), são pensadas em termos geográficos a partir 
da experiência, do habitar, do falar e dos ritmos e transformações. É o lugar 
experienciado como aconchego que levamos dentro de nós. Ou o lugar consciente do 
tempo social, histórico, recorrente e mutável, no transcorrer das horas do tempo em 
um especo sentido dentre de um lugar interior ou exterior, [...] pois almejamos a 
aventura do nômade de conhecer novos lugares, novos mares, novas gentes e ao 
mesmo tempo, desejamos um lar onde chegar, estabelecer e acalentar nossos sonhos e 
fantasias (OLIVEIRA, 2012, p. 16). 
 

 Sobre o espaço do lugar citado e discutido no referido instrumento, pode-se ainda 

enfatizar que essa dimensão perpassa na descrição das demais categorias através do sentido de 

pertencimento dos sujeitos, considerando que, o esse lugar possui ações concretas, territoriais 

e ambientais, de forma subjetiva. Ao que Saramago (2012), com base nas teorias sobre o 

pensamento do lugar segundo Heidegger, enfatiza que,  

A crescente importância que o lugar alcançará no pensamento de Heidegger se 
justifica por sua relação direta, ainda que nem sempre explícíta, com a questão do ser, 
pedra angular de toda a sua filosofia. Ser  implica, inescapavelmente, estar em ou 
pertencer a  algum lugar. [...] Um lugar é algo que se constitui tanto por seu onde 
como por seu quando. [...] A ligação entre ser e lugar é precisamente o que fica 
anulado na abordagem teórica por ele rejeitada. Não haveria, portanto, para 
Heidegger, um espaço nem lugares objetivamente apreensíveis de forma isolada das 
circunstancias da vida do ser-no-mundo. [...] Um lugar é sempre um onde particular, 
com um caráter próprio, construído ao logo do tempo. Essa identidade é partilhada, 
muito estreitamente, com os entes que nele se encontram. A natureza mesma da 
identidade do lugar é uma questão crucial no interior dessa temática mais ampla 
(SARAMAGO, 2012, p. 204-205). 
 

Para esse propósito, Relph (2012), traz uma explanação sobre os aspectos e a essência 

de lugar na construção de identidades, enraizamentos e valoração de um espaço, sob uma 

leitura social e cultural, denotando como os estudos de lugar estão dissolvidos além da 

geografia humanística, da psicologia ambiental e da própria arquitetura. “A partir da 

perspectiva da experiência cotidiana, lugar é muitas vezes entendido como o onde se tem 

nossas raízes, o que sugere uma profunda associação e pertencimento. [...] A interioridade 

refere-se à familiaridade, conhecendo lugar de dentro para fora, diferente de como faz o 

turista ou um observador” (RELPH, 2012, p. 24). 

 Relph (2012) vem auxiliar os estudos contemporâneos de espaço junto ao lugar, ou 

seja, todo lugar tem seu espírito, registros culturais que respondem às questões de identidade 

de certa comunidade, permitindo considerações sobre o sentido de lugar a partir das pessoas, 

com suas raízes e enraizamentos, que lá residem e não simplesmente os lugares. “Lugar é 

microcosmo, é onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se relaciona 
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conosco. O que acontece aqui, neste lugar, é parte de um processo em que o mundo inteiro 

está de alguma forma implicado. Isso é muito existencial e ontológico” (RELPH, 2012, p. 31). 

 Neste contexto, as frases interativas possibilitaram uma reapresentação do lugar sob a 

visão de quem habita e interioriza o espaço, onde o pertencimento e o lugar se apresentam 

como consequências, também de fatores políticos, sociais, econômicos e educacionais, e são 

fatores interligados aos territórios individuais ligados à família, amigos e o próprio indivíduo.  

 

3.2.2 – Paisagens: reflexões de valoração e pertencimento 

 As paisagens apresentadas aos alunos trouxeram um enfoque em relação à possível 

valoração das imagens atuais de cada distrito. Estas paisagens suscitaram uma discussão 

comparativa entre os distritos envolvidos e a sede municipal de Garanhuns. Esta atividade 

individual que favoreceu momentos de apreciação, interpretação e produção textual, conforme 

roteiro de trabalho (Apêndice D). 

 Esse instrumento também foi aplicado no primeiro dia de pesquisa de campo com os 

alunos, precisamente nos dias 17 e 19 de setembro de 2012, no turno noturno, 

respectivamente nos distritos de São Pedro e de Miracica.  

Durante as visitas iniciais às escolas no ano letivo de 2012, segundo a direção e 

coordenação pedagógica da escola do distrito de Miracica os alunos gostam do lugar, a 

maioria descreve a escola como algo de grande importância para a vila e para todos eles. Já 

para a direção e coordenação pedagógica da escola do distrito de São Pedro, os alunos não 

demonstram grande interesse com a escola, considerando um grande número de alunos que 

não foram promovidos nas séries anteriores e se encontrarem lotados nas turmas da EJA 

devido à faixa etária que se enquadram, mas há um público que se identifica com essa 

modalidade e com o turno (noturno) argumentando que gostam da EJA. Entretanto, em 

relação ao lugar, segundo as informações repassadas há pouca valoração do local onde eles 

moram e também com a própria escola, dando ênfase ainda à problemática da falta de 

perspectiva de melhoria de vida naquela localidade. 

As paisagens foram registradas durante visitas aleatórias em cada distrito, nos turnos 

da manhã e da tarde, precisamente entre os dias 10, 11 e 12 do mês de setembro de 2012, a 

fim de fotografar imagens mais visíveis e próximas do cotidiano de vida de cada comunidade 

em função do ambiente em análise. Foram selecionadas imagens fotografadas de pontos 

positivos e negativos de cada localidade: Garanhuns, distrito de São Pedro e distrito de 
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Miracica, ou seja, pontos que podem ser considerados como turísticos ou com problemas de 

infraestrutura, ou mesmo que demonstraram problemas de degradação com o meio ambiente. 

Para cada localidade foi apresentado um total de seis paisagens, conforme os seguintes 

códigos (Quadros 07, 08 e 09): 

PAISAGENS DE GARANHUNS 

PAISAGEM (Fotografia) CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE ALUNOS 
QUE ESCOLHERAM ESSA 

PAISAGEM 

 

P1 
Entrada principal do 

município de Garanhuns 02 

 

P2 Santuário de Mãe Rainha 01 

 

P3 Seminário São José 00 

 

P4 Vila Canadá 00 

 

P5 
Bairro da Liberdade 
(entrada principal) 00 

 

P6 Alto do Magano 01 

Pn – Paisagens 
Quadro 07- Codificação e quantificação das paisagens - Garanhuns 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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PAISAGENS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO 
 

PAISAGEM (Fotografia) CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE ALUNOS 
QUE ESCOLHERAM ESSA 

PAISAGEM 

 

P7 
Entrada principal do 
município do Distrito 

de São Pedro 
02 

 

P8 
Fachada da Escola 

Municipal José 
Ferreira Sobrinho 

02 

 

P9 
Igreja e principal 

avenida do distrito 03 

 

P10 
Lagoa do distrito 

(um dos atrativos do 
lugar) 

01 

 

P11 
Início do trajeto do 
Rio Canhoto (que 
corta o distrito) 

03 

 

P12 
Rio Canhotinho (no 
centro do Distrito de 

São Pedro) 
03 

Pn – Paisagens 
Quadro 08- Codificação e quantificação das paisagens – Distrito de São Pedro 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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PAISAGENS DO DISTRITO DE MIRACICA 

 

PAISAGEM (Fotografia) CÓDIGO DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE DE ALUNOS 
QUE ESCOLHERAM ESSA 

PAISAGEM 

 

P13 
Entrada principal do 
município do Distrito 

de Miracica 
04 

 

P14 
Fachada da Escola 
Municipal Salomão 

Rodrigues 
04 

 

P15 
Igreja e principal 

avenida do distrito 01 

 

P16 

Associação 
Comunitária –  
Doces de Caju  

de Miracica 
(uma das principais 

rendas do lugar) 

00 

 

P17 

Paisagem Natural de 
Miracica 

(em frente à escola e 
principal avenida do 

distrito) 

03 

 

P18 

Local com problemas 
ambientais – presença 

de lixo 
(único local com 

problemas em todo o 
arredor do distrito) 

00 

Pn – Paisagens 
Quadro 09- Codificação e quantificação das paisagens – Distrito de Miracica 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

A seleção das paisagens demonstra uma reinterpretação cultural de um lugar. O que 

Claval (2007), sob uma discussão acerca da geografia cultural define a respeito da 
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importância do olhar sobre uma paisagem como algo que, “nunca reflete, fielmente, todos os 

aspectos de uma cultura [...], pois, a paisagem é na imensa maioria dos casos um produto não 

planificado da atividade humana. As pessoas são, sem dúvidas, indiferentes à qualidade dos 

ambientes nos quais vivem” (CLAVAL, 2007, p. 314-315). 

 No quadro 11 é possível verificar a categorização para as paisagens utilizadas na 

pesquisa, com base na análise e agrupamentos das imagens utilizadas:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 09– Categorização das paisagens 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 
 

Por conseguinte, as 18 imagens utilizadas nesse instrumento, por meio dos códigos já 

apresentados foram distribuídos nas categorias relacionadas na figura 09. O quadro 10 

demonstra a classificação de cada paisagem por código e categorização: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 10- Codificação e classificação das paisagens 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
 

De forma mais precisa a figura 04 resume as escolhas das paisagens, entre as 18 

imagens apresentadas, escolhidas pelos 30 alunos presentes nos dias de pesquisa em cada 

INSTRUMENTO CATEGORIZAÇÃO 
CODIFICAÇÃO DAS 

PAISAGENS 

 
“Minha Paisagem” 
(produção de texto) 

 

Relacionadas à paisagem natural P2 / P10 / P17 

Relacionadas a um marco histórico do 
lugar 

P1/ P3 / P7 / P9 / P13 / P15 / P16 

Relacionadas degradação do meio 
ambiente 

P4 / P5/ P6 / P11 / P12 / P18 

Relacionadas à escola P8 / P14 

Relacionadas a um 
MARCO HISTÓRICO              

do lugar 

Relacionadas à            
degradação do             

MEIO AMBIENTE 

Relacionadas ao 
AMBIENTE 
NATURAL 

Relacionadas à            
ESCOLA 

PAISAGENS 
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distrito, conforme categorização das respectivas paisagens demonstradas nesse instrumento de 

pesquisa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Escolha das paisagens pelos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Com base na ilustração acima é possível destacar a relação entre os alunos com os 

seus territórios, enfatizando um diálogo entre os territórios e seus atores, onde 40% das 

escolhas das paisagens forma destinadas aos marcos históricos dos respectivos distritos: 

igrejas, entradas principais e outros. Quanto às paisagens relacionadas à degradação do meio 

ambiente 23% foram destinadas às leituras que eles fizeram do meio ambiente que o cerca, ou 

seja, a visão que eles tinham de problemas ambientais em seus territórios era menor que as 

paisagens e as discussões expostas durante a pesquisa de campo, possibilitando uma análise 

do que precisa melhorar e quem são os responsáveis por tais melhorias. Em relação às 

paisagens representadas pelas escolas houve um percentual de 20% que fizeram tal opção, 

trazendo além do discurso uma convicção acerca da importância daquelas unidades escolares 

para cada distrito. E, por fim, quanto às paisagens naturais 17% dos alunos fizeram a referida 

opção, certificando a beleza do lugar onde moram e estudam, mesmo relatando possíveis 

mudanças de cidade ou expectativas diferentes para com cada distrito. 

Diante de tais percentuais a leitura analítica que se destina aos dados quantitativos 

apresentados nesse instrumento de coleta de dados se remete a relação direta que os alunos 

têm com o lugar. É possível traçar um perfil da relação entre esses educandos e seus 

respectivos territórios, como declara Santos (2009), voltando-se para essa sociedade que 

exerce, de forma permanente, um diálogo com o território usado e que traz heranças com as 

coisas naturais e artificiais. Por essa razão, nesse diálogo entre os habitantes e seus territórios, 

os aspectos de identidade, internalização e pertencimento acompanham a evolução cultural do 

homem, que anseia por melhorias e valoração do território ambiental que o circundam. 

Paisagem Natural

Paisagem de marco
histórico

Paisagem de degradação
do meio ambiente

Paisagem da escola



76 

Capítulo 3 – Análise e Interpretação dos Dados 
____________________________________________________________________________________________ 

 

As afirmativas declaradas pelos alunos, após a escolha da paisagem, auxiliam na 

resposta sobre as reflexões de valoração e pertencimento, objetivadas nesse instrumento de 

pesquisa. Considerando as peculiaridades e a natureza das produções escritas presentes no 

instrumento sobre as paisagens utilizadas na coleta de dados, seguindo a categorização 

apontada pela unidade de contexto quanto à interpretação dos textos, foram aplicados os 

registros de homogeneidade e de pertinência, onde o material de análise escolhido se associa 

aos objetivos propostos (BARDIN, 2011). 

 Nesse contexto, foram consideradas as escolhas das paisagens em maior quantidade 

com ênfase na pertinência dos registros, pelo grau de importância da classe para a análise de 

dados, referenciando as categorias de paisagem natural, marco histórico do lugar, degradação 

do meio ambiente e escola. No quadro 11 se encontram os principais relatos, 

homogeneizados, conforme produção textual dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 11- Categorização da descrição das paisagens pelos alunos 
Fonte: pesquisa de campo/2012 

AFIRMATIVAS DOS DISCENTES 
 
SITUAÇÕES EXPLICITADAS 

 
TOTAL 

 
% 

RELACIONADAS À PAISAGEM NATURAL 
 A presença das árvores e outras plantas, a natureza é inconfundível. 
 Ar puro, o trabalho no campo e a vegetação. 
 Água limpa, sem poluição. 
 A paisagem natural como um lugar maravilhoso e divino. 

 

17% 

RELACIONADAS A UM MARCO HISTÓRICO DO LUGAR 
 A beleza do lugar e a antiguidade das igrejas. 
 A igreja como um lugar sagrado e de valoração pessoal. 
 A identidade pessoal com o lugar escolhido. 
 A admiração pelo lugar onde mora, beleza e diversão. 
 A calma, as amizades e a felicidade. 
 Um lugar pobre, mas muito nobre e de boa conivência. 
 A falta de iluminação das ruas e praças e pontos turísticos. 

 

40% 

RELACIONADAS DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
 O abandono e a poluição do rio. 
 A falta de cuidado da população com a natureza. 
 As políticas públicas do lugar voltadas para a natureza. 
 A falta da rede de esgoto, os dejetos lançados no rio. 
 A saúde da humanidade e a poluição do rio. 
 A responsabilidade de todos com o meio ambiente dos distritos. 

 

23% 

RELACIONADAS À ESCOLA 
 A importância da escola para todos. 
 A escola como espaço de vida e prosperidade. 
 O aprendizado das crianças dos distritos. 
 A cidadania e a realização das pessoas. 
 A escola e as melhorias para a EJA. 
 Arborização e reformas na estrutura física da escola. 

 

20% 
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Diante destes dados é possível relacionar as categorias em análise com as respostas 

dos alunos, sob uma elaboração sistemática de categorias não-apriorísticas, em função da 

grande quantidade de dados diversificados expostos pelos entrevistados nesse instrumento. 

Com isso, a relação dos alunos pesquisados com o lugar vem assegurar, mediante as respostas 

expostas a percepção que esses têm com o lugar em que vivem. De fato, houve uma leitura de 

percepção mais aguçada diante das discussões e análises das paisagens expostas.  

Assim como, há um enfoque entre o discurso e os relatos escritos dos alunos, uma vez 

que, na fala (durante o instrumento anterior – frases interativas com filmagens) havia 

explanações sobre a questão de mudar de cidade e apontar o município de Garanhuns (sede 

dos respectivos distritos) como um lugar melhor para viver, afirmativas declaradas por alguns 

alunos. O que vem explanar uma diferenciação da conduta do segundo instrumento (em 

relação às paisagens), onde o sentido de pertencer ao lugar e o reconhecimento das belezas 

naturais e artificiais se fizeram presentes nos discursos e no material escrito, entre as situações 

explicitadas em cada categorização das referidas paisagens. 

Nesse contexto, há uma leitura mais visível sobre a valoração do lugar e o sentido de 

pertencimento nas argumentações apresentadas, a partir da identidade cultural dos lugares em 

análise. Este argumento está respaldado nas declarações de Mota (2006) sobre o valor dos 

recursos naturais e éticos com base na teoria do valor entre o intrínseco (sentimento e prazer) 

e o instrumental (o uso, o material), “o valor é derivado de um conjunto de preferências 

ordenadas das pessoas, em que estão envolvidos aprendizado, aquisição de informação e 

introspecção” (MOTA, 2006, p. 53). 

Os alunos demonstraram em suas argumentações que o território, do qual eles fazem 

parte, é espaço vivido e bem conhecido, exemplificando: o conhecimento da agricultura do 

lugar, os marcos históricos e sua relação com a existência de cada distrito, a afinidade com as 

pessoas que residem nesses territórios, assim como a leitura que as paisagens trazem, antes 

não consideradas belas ou mesmo atrativas.  

A valoração dos recursos naturais que o cercam não coincide com os problemas 

ambientais por eles também apontados. Esse mesmo território não é apresentado como um 

lugar de perspectivas de vida e ressalta-se a falta de políticas públicas nos respectivos 

distritos. Houve argumentações, por parte de alguns alunos, que era para o lugar ser ainda 

melhor seria importante investir na educação, para eles continuarem os estudos nos distritos, 

como por exemplo, o Ensino Médio, além de outros fatores relacionados à saúde, por 

exemplo, postos de saúde e segurança pública. 
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A escola é destacada como um patrimônio dos territórios em discussão, ela é alicerce e 

atrativo especial, além de haver uma grande ressalva para o beneficio da escola para a 

formação humana e cidadã dos devidos habitantes.  E, independentemente de quaisquer 

explanações, mesmo em meio às razões sociais, políticas ou econômicas desfavoráveis, em 

geral os alunos demonstraram que aquele espaço é propriedade particular deles, composto de 

culturas, costumes, crenças, tradições e simplicidade não encontrada em outros lugares, 

mesmo que mais evoluídos ou próximos daquela localidade. 

“Um dado lugar possui um quadro natural original que vai se modificando com a 

instalação humana, [...] um grupo social vai criando formas espaciais que também se agregam 

àquele espaço, dando-lhe um acréscimo de valor” (MORAES, 2005, p. 108). A história de 

cada distrito e a vida cotidiana de cada aluno são fatores precisos no processo de valoração e 

de pertencimento. Mesmo com inferências durante as leituras visuais das paisagens, foi 

possível apontar que o público-alvo conhecia bem o seu lugar, estava ciente das faltas e 

dificuldades, mas o processo natural da vida favorecia a afirmativa de que naqueles territórios 

há valores incomensuráveis e uma certeza de que ali pretendem ficar, uma consideração 

concisa entre valor, natureza e patrimônio natural-cultural.  

 

3.2.3 – Objetos de valor: relações entre território, ambiente e pertencimento 

 O terceiro instrumento de coleta de dados, aplicado com aos alunos, compreende a 

produção ilustrativa por meio de desenhos ou frases, que demonstrem a percepção de 

valoração de cada aluno em relação ao seu território e o ambiente.  

A atividade foi vivenciada no segundo dia de trabalho com os respectivos alunos, 

precisamente nos dias 18 e 20 de setembro de 2012, no turno noturno, respectivamente no 

distrito de São Pedro e de Miracica, seguindo o roteiro de trabalho presente no Apêndice E. 

 Com um total de 35 alunos (um número maior que no primeiro dia de trabalho), sendo 

27 alunos da Escola Municipal José Ferreira Sobrinho (São Pedro) e apenas 08 alunos da 

Escola Municipal Salomão Rodrigues (Miracica). 

O trabalho com a ilustração de objetos ou quaisquer símbolos, que denotassem valores 

pessoais, foi proposto de forma de forma livre e espontânea. Com base nas representações 

visuais e artísticas, sobressaída nos desenhos pessoais, foram expostas imagens desenhadas 

e/ou escritas, proporcionando uma leitura temática do ambiente natural e artificial do lugar 

onde eles vivem e a possível identidade com o referido lugar. 
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 Para categorizar as ilustrações a figura 11 apresenta os quatro grupos correlacionados 

às produções dos alunos, caracterizando o território que compõe o cotidiano desses sujeitos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11– Categorização dos objetos de valor dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Na figura 12, encontram-se algumas ilustrações feitas pelos alunos, a fim de 

demonstrar as análises e categorias apresentadas nesse instrumento, quanto à significância dos 

objetos de valor pessoal. 
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Figura 12- Ilustrações dos objetos de valor dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

 

  A categorização dos objetos de valor, mediantes as ilustrações se classificam em: 

desenhos relacionados à natureza, à família, ao âmbito pessoal e à crença religiosa, conforme 

o universo de texto do tema e dos itens ilustrados, assim como os requisitos das categorias 

respaldados na pertinência do material escolhido e na produtividade com base nos resultados 

produtivos em índices de inferências (BARDIN, 2011).  
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 O quadro seguinte traz uma leitura geral das ilustrações e suas categorizações de 

análise, por conseguinte, a frequência dos desenhos ou frases explicitadas e o percentual geral 

das referidas ilustrações: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 12- Categorização dos objetos de valor dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Com base nos números apresentados a figura 13 destaca a categorização dos objetos 

de valor nomeados pelos alunos, conforme desenhos e/ou frases ilustradas: 

 

Figura 13– Desenhos e frases dos objetos de valor dos alunos 
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Natureza

Família

Objetos pessoais

Crença religiosa

FREQUÊNCIA E  
PRODUTIVIDADE 

 
ILUSTRAÇÕES  

Número de 
desenhos e 

frases 

 
TOTAL 

% 

RELACIONADAS À NATUREZA 
 Sítios. 
 Lavouras.  Arvores. 
 Animais (vacas e coelho). 

 

07 vezes 

 
 

12% 

RELACIONADAS À FAMÍLIA  
 Pais, mães, irmãos e filhos. 
 Conjugues.  Parentes. 
 Amigos. 
 Vizinhos 

 

25 vezes 

 
 
 

44% 

RELACIONADAS AO ÂMBITO PESSOAL 
 Residência (moradia). 
 Louça (lembrança da avó).  Emprego. 
 Transporte pessoal (bicicleta e motocicleta). 
 Vestuário (blusa, vestido).  Computador. 

 

23 vezes 

 
 
 

40% 

RELACIONADAS À CRENÇA RELIGIOSA  Deus (a presença forte do catolicismo nas 
comunidades). 

 A Bíblia. 
 

02 vezes 

 
 

4% 
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As ilustrações feitas pelos alunos proporcionaram uma leitura reflexiva dos objetos de 

valor pessoal, a partir dos desenhos relacionados ao ambiente natural e artificial, somados à 

identificação deles com o lugar em que vivem.  

A família foi representada com 44% das ilustrações, ou seja, foi a principal fonte de 

valoração para os alunos. Os objetos que se classificam como afetivos e de âmbito pessoal 

somaram 40%, mas que também se acrescenta na discussão sobre a valoração do território. 

Por conseguinte, aparecem as reflexões sobre a natureza e todos os meios naturais que os 

cercam com 12% dos desenhos e/ou frases apresentadas, enfatizados desde a lavoura até os 

animais de estima. Por fim, quanto às crenças religiosas houve 04% das ilustrações, que 

mesmo em um menor número de frequência, destacou-se uma resalva de forma oral durante a 

atividade, dando ênfase que a importância das igrejas para as comunidades e suas atividades 

pastorais, além dos argumentos pessoais voltados para a questão da fé e comunhão cristã. 

Nesse sentido, a leitura permite um enlace entre a cultura e a valoração do lugar, a 

partir das reflexões sobre a diversidade cultural e identidade de um lugar ou pessoa, pois “a 

diversidade cultural é hoje uma realidade cada vez mais visível, e não há como estabelecer 

hierarquias entre as culturas” (GADOTTI, 1992, p. 39).  

Os alunos pesquisados apresentaram exclusividade em sua diversidade cultural e que 

reconhecia em tais objetos de valor o pertencimento, ao que Claval (2002), certifica que o 

sentimento de pertença regional não é automático ou mesmo natural, ele nasce de um 

processo de integração do ser humano com o meio ambiente e o meio social que o circunda.  

Para essa integração, na discussão sobre diversidade, o pensar sobre a cultura se 

integra com a diversidade propondo então uma ponderação do território como espaço de 

significação e de valoração. A cultura passa a ser canal aberto para a educação efetivar ações 

de valoração do lugar, onde os significados de um território abrem espaço para a discussão de 

conhecer e refletir sobre esse lugar. Por essa razão, considerando que a cultura é dinâmica e 

junto à educação transforma um lugar, as tendências atuais sobre a diversidade cultural 

suscitam que, “a escola tem que ser local, como ponto de partida, mas tem que ser 

intercultural, como ponto de chegada [...], pois, a diversidade cultural é a riqueza da 

humanidade, escola” (GADOTTI, 1992, p. 23).  

Portanto, o instrumento em análise propiciou uma releitura da função da escola para os 

envolvidos na pesquisa, muito mais que um ambiente de aprendizado e de diversidade 

cultural. As discussões e interpretações ressaltaram a valoração pessoal na vida de cada aluno 
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participante, revivendo suas raízes e enraizamentos, para então compreender a estreita ligação 

entre território, ambiente e pertencimento.  

As considerações reforçam a significação da educação multicultural, na busca do 

equilíbrio acerca da cultural local, como “uma educação comunitária, valorizando as raízes 

locais da cultura, o cotidiano mais próximo onde a vida de cada um se passa” (GADOTTI, 

1992, p. 21). Quaisquer objetos e/ou paisagens naturais, de forma ilustrativa, por meio de 

desenhos expressivos e particulares que de fato, denotassem uma melhor aproximação entre o 

real e o simbólico. 

 

3.2.4 – Território ambiental: caracterização e sentidos 

A leitura dos instrumentos desenvolvidos na pesquisa possibilitou uma 

esquematização quanto à valoração do chamado ‘território ambiental’. As relações de espaço 

de vivência se completam nas descrições apresentadas quanto à importância dos grupos 

familiares, amizades ou parentesco, assim como, quanto à questão do lugar, o território, onde 

os alunos moram ou estudam.  

A categorização das respostas apresentadas pelos alunos permitiu descrever e analisar 

as questões sobre territorialidade, através do conjunto de relações expostas entre os sujeitos 

pesquisados com o lugar que pertencem. Os significados sobre o lugar foram respaldados nas 

descrições acerca de pertencimento, presentes em cada afirmativa, ilustração ou mesmo 

depoimentos dos alunos. A forma como eles se movimentam nos seus respectivos territórios 

demonstram um controle do lugar e sobre como tudo funciona, classificando-os como espaços 

dominados. Nesta ótica, Santos (2006) declara que, o espaço é habitado, vivido e humanizado 

por cada um e que cada um se movimenta num ambiente com os tempos lentos e rápidos em 

espaços opacos e luminosos, encontrando-se nas relações de verticalidade e horizontalidade. 

 
Quando a sociedade, a cada movimento, é cindida, o símbolo se destaca, se solta, do 
movimento geral e continua o mesmo que era no momento anterior. O presente une as 
coisas, mas o momento seguinte as separa, o que permite distingui-las. Cada símbolo 
guarda a mesma identidade, não importa qual seja o contexto, mesmo numa situação 
de movimento e mudança. Em outras palavras, o movimento da sociedade, isto é, o 
movimento da totalidade (e do espaço) modifica a significação de todas as variáveis 
constitutivas, também a do símbolo, porque este não segue o movimento. Por isso 
mesmo, a cada nova divisão do trabalho, a cada nova transformação social, há, 
paralelamente, para os fabricantes de significados, uma exigência de renovação das 
ideologias e dos universos simbólicos, ao mesmo tempo em que, aos outros, tornam-se 
possíveis o entendimento do processo e a busca de um sentido (SANTOS, 2006, p. 
83). 
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Nesse sentido, os símbolos dão sentido ao território ambiental, que pode ser 

classificado, a partir do conhecer, do usufruir e do desenvolver os seus espaços. O grupo, o 

lugar e o pertencimento se convergem e dialogam para as relações ambientais que cercam o 

indivíduo (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 14 – Tipos de Territorialidade  
Fonte: Pesquisa de campo/2012 

 

Novos significados de territorialidade se apresentam no cotidiano, como possibilidade 

de analisar o sujeito social, que faz parte de um território vivido e identitário ocupado por 

objetos, ações, técnica e tempo. O território ambiental pode então ser entendido a partir das 

relações entre os tipos de territorialidade e as ações vividas em cada território, conforme 

ilustração na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Ações da Territorialidade  
Fonte: Pesquisa de campo/2012 
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 O território ambiental se apresenta em três eixos: grupo, lugar e pertencimento, que 

caracterizam através das análises dos sentidos de territorialidade. O território ambiental se 

mostra como um conjunto de todas as relações que o indivíduo desenvolve com o lugar, que é 

o seu ambiente.  

O quadro 13 apresenta as etapas de configuração do território ambiental, a partir das 

respostas coletadas junto aos alunos pesquisados, embasados nas considerações de Santos 

(2006), quanto à natureza do espaço habitado, vivido e humanizado, seguindo os critérios de 

categorização de Bardin (2011) utilizados nas análises dos instrumentos de pesquisa. É 

importante salientar que a divisão das relações foi utilizada apenas com efeito didático porque 

cada uma delas se relacionam umas com as outras nos níveis de relacionamento. 

 
NÍVEL DE 

RELACIONAMENTO 
AÇÕES RELAÇÕES 

TERRITÓRIO 
AMBIENTAL 

 
 

GRUPO 

 Ações relacionadas 
ao outro e o contexto, 
enquanto sujeito social. 

1. Relações com o grupo (amizades e 
família); 

2. Relações com o lugar (território 
onde moram e estudam); 

3. Relações com o espaço particular 
(valor pessoal/objetos); 

4. Relações com a escola; 

P
E

R
T

E
N

C
IM

E
N

T
O

 

 
 

LUGAR 
 

 Ações relacionadas 
ao espaço, enquanto 
território habitado, 
vivido e humanizado 
pelo sujeito social. 
 

1. Relações com a paisagem natural; 
2. Relações com um marco histórico 

do lugar; 
3. Relações com a degradação do meio 

ambiente; 
4. Relações com a escola; 

 
  

INDIVÍDUO 

 Ações relacionadas 
aos sentimentos de 
pertença, enquanto 
significados e 
individualidades do 
sujeito social. 
 

1. Relações com a natureza; 
2. Relações com a família (pais, 

irmãos e filhos); 
3. Relações de caráter pessoal (objetos 

afetivos); 
4. Relações com a crença religiosa; 

Quadro 13- Caracterização do Território Ambiental  
 Fonte: Pesquisa de campo/2012 
 

 

Os sentidos das territorialidades vivenciadas pelo sujeito enquanto partícipe de um 

grupo, de um lugar ou mesmo consigo enquanto pessoa, enquanto ser individual traz 

rebatimentos ao ambiente social e ao natural. Esta diversidade de relações de cunho individual 

e coletivo do sujeito com o seu espaço de vivência, resulta nos sentimentos de pertencimento 

o que, para nós, denominamos de Território Ambiental. 

O Território Ambiental é constituído por meio das relações que o indivíduo estabelece 

com o seu espaço de vivência, mediado pelo ambiente. O Território Ambiental está no campo 
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da subjetividade, das relações de poder com as quais o indivíduo é colocado em contato 

diariamente, numa via de mão dupla, impondo-se e submetendo-se a estas relações.  

Desse modo, o Território Ambiental pode ser entendido como meio de valoração de 

um lugar, por meio de processos que envolvam a educação e a cultura. A caracterização do 

território ambiental se dá através dos estudos de territorialidade que podem ser exploradas a 

partir das vivências em grupo, com o lugar e com o sentimento de pertencimento. A 

territorialidade se posiciona como meio de coesão para o espaço vivido e identitário, como 

resultado da análise de um território e suas relações de pertença com seus sujeitos. Assim 

como, segundo Haesbaert (2004) a territorialidade também se apresenta como estratégia 

espacial para atingir, influenciar ou controlar recursos ou mesmo pessoas, tudo depende de 

quem está influenciando e controlando, a partir dos contextos de lugar, espaço e tempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprendi com as primaveras 
a deixar-me cortar e a voltar 
sempre inteira.” 
 
Cecília Meireles 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Estudar território como parte complementar do sentimento de pertencimento é propor 

novas pesquisas para os espaços acadêmicos, quanto à identidade cultural de um indivíduo. A 

territorialidade por meio das ações e reflexões exaltam os sentidos desse indivíduo, enquanto 

partícipe das relações em grupo, com o lugar ou consigo enquanto pessoa, enquanto ser 

individual que traz vivências ao seu ambiente social e natural. Nessas relações individuais e 

coletivas do sujeito com o seu espaço de vivência, resulta nos sentimentos de pertencimento, 

o que nomeamos de Território Ambiental. 

Assim, o Território Ambiental é resultado das relações que o indivíduo estabelece com 

o seu espaço de vivência, mediado pelo ambiente, que de forma subjetiva, demonstra como 

esse indivíduo pode se impor ou se submeter às relações com o grupo, o lugar e consigo 

próprio.  

Ao argumentar sobre educação e cultura nesse processo conceitual de território 

ambiental a proposta de análise acerca da valoração de um lugar, a partir do sentimento de 

pertencimento, posiciona-se como meio de coesão para o espaço vivido e identitário, e as para 

relações de pertença entre o sujeito e o seu território. 

Com base na hipótese de que a valoração da identidade cultural pelos alunos permite a 

valoração do território ambiental, necessário se faz destacar que, a identidade cultural e 

valoração do território por parte dos alunos pode ser desenvolvida a partir das atividades 

desenvolvidas pela escola. E, considerando a escola como um espaço de promoção de 

aprendizado, que interfere na formação de comportamentos dos alunos, o processo de 

valoração cultural do meio em que esses seres estão inseridos acontece através do espaço 

escolar. 

Quanto aos alunos, a presente pesquisa resultou na percepção de que eles não tinham 

uma leitura do território que pertencem, mesmo assim eles se perceberam como agentes de 

transformação do território.  

Os instrumentos de coleta de dados proporcionaram uma boa leitura dos sentidos de 

pertencimento por parte dos alunos; as frases interativas aguçaram a percepção de grupo e de 

lugar; as paisagens elencaram a compreensão do processo de valoração do lugar; e as 

ilustrações dos objetos de valor permitiram uma reorganização na descrição da pesquisa, 

quanto à análise dos aspectos culturais e educacionais e a percepção do sujeito identitário.  
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Para tanto, os questionamentos acerca dos alunos conhecerem os seus territórios e se 

sentirem pertencidos, foram respondidos de forma clara e objetiva, que implícita ou 

explicitamente eles mostraram que internalizam o sentido de pertencimento local, e mesmo 

sem uma leitura dos seus territórios eles perceberam que são agentes de transformação desses 

territórios. Certificando ainda que, ninguém melhor que esses sujeitos identitários conhecem 

os seus territórios, naquele ambiente eles nasceram, cresceram, trabalham e estudam, além de 

enfatizarem a existência dos laços amigáveis com a comunidade, entre outras particularidades.  

Compreender um pouco desse território ambiental, entre os sujeitos e o seu lugar, é 

permitir também refazer análises pessoais enquanto pesquisadora sobre como acontece e se 

desenvolve o sentimento de pertencimento. O lugar caracteriza as pessoas, e o processo de 

enraizamento dialoga com a identidade cultural. Com isso, o indivíduo encontra em suas 

vivências as relações de como pertencer a um grupo, a um lugar e às próprias territorialidades. 

Esse conjunto responde à essência de que qualquer sujeito tem suas raízes e seus territórios 

definidos, mesmo que desconheça essa terminologia, ou até ignore o lugar onde mora ou 

estuda, mas que no decorrer dos trabalhos, por meio de intervenções e outras vivências na 

escola, por exemplo, essa conclusão se torna aparente nas declarações apresentadas. 

Por essa razão, a escola e o papel do professor são meios de apresentação para a 

discussão acerca do pertencimento local e das identidades culturais. O professor tem uma 

função assertiva em poder mostrar aos alunos a potencialidade, que eles têm já dentro deles, 

precisa de estímulos e outras experiências no espaço escolar para que eles se percebam como 

participantes desse processo de valoração. O trabalho do professor é fundamental no processo 

de valoração do ambiente, por apresentar aos alunos caminhos para descobrir o quanto eles já 

fazem e podem fazer por esse território ambiental. 

Trabalhar com as turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA foi um resgatar de 

valores e engrandecimento pessoal. Os momentos de intervenção vivenciados e os materiais 

coletados trouxeram uma pluralidade em sua apresentação, permitindo uma revisão temática 

sobre pertencimento e território. Os alunos pesquisados não só demonstraram compreender o 

processo de valoração do território que fazem parte, quanto despertaram para os aspectos 

sociais, econômicos, culturais, políticos e educacionais que o cercam, enfatizando outros 

direitos e perspectivas de melhoria para os seus lugares. Dentre as produções orais e escritas, 

em meio à simplicidade em ser da zona rural e fazer parte de um distrito pertencente a um 

município considerado polo para o estado de Pernambuco, julgou-se que esses alunos se 

posicionariam mais em função da cidade de Garanhuns e sua dimensão e desenvolvimento 
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socioeconômico. Mas, fomos surpreendidos pelas afirmativas que eles não trocariam aquela 

vida por outra, não mudariam de cidade e gostavam dos seus respectivos lugares, mesmo 

entre faltas, aquele era o lugar deles, um lugar singular, que eles não trocariam pela agitação, 

ou mesmo o desenvolvimento de outro território. 

A leitura de território enquanto espaço habitado, vivido e humanizado se consolidou a 

cada análise e releitura dos dados coletados. Os alunos mostraram que conhecem os seus 

territórios, e que com poucas melhorias poderia ser um lugar quase perfeito. Entre a 

simplicidade dos lugares, fica a riqueza incalculável dos sentidos e significados de 

pertencimento para os indivíduos envolvidos na presente pesquisa. 

A internalização do sentimento de pertencimento já existe nos alunos, mas é 

necessário instigar no ambiente escolar, meios de ação e reflexão sobre os territórios que eles 

fazem parte, a fim de entender a territorialidade como um espaço de apropriação pessoal, que 

eles podem gerar melhorias e reconhecer sua totalidade cultural nesse espaço habitado. 

Para não concluir, estudar territórios permite que façamos uma revisão do que somos e 

a que território pertencemos, e com base nessa ilimitada incógnita desmistificar como o 

território pode ser espaço humano, como a territorialidade pode ser espaço vivido e identitário 

e como a cultura pode ser espaço de significação e valoração. Permite-se repensar: como esses 

territórios podem ser revelados pela escola em suas outras modalidades de ensino, seja 

educação infantil ou mesmo ensino superior, através de ações políticas e pedagógicas, que 

mostrem como um território pode ser reconhecido e transformado? Também é nessa escola 

que o indivíduo deve descobrir que relações ele tem e pode vir a desenvolver em seu 

território. Enfim, pertencer a um grupo ou a um lugar é muito mais que entender o universo 

territorial que o cerca, é possibilitar uma construção de valores e sentimentos que se 

classificam como simbólicos e culturais e, a escola pode e deve ser uma propulsora para esses 

propósitos.
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APÊNDICE A - 

MAPEAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO RODRIGUES 

 

MAPEAMENTO DA ESCOLA 1  - 28/03/2012 

 

Distrito de MIRACICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA 01 
ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO RODRIGUES 
 

Endereço: Vila de Miracica – Garanhuns  
 
 
Situada na sede: (   X   ) SIM        ) NÃO    
 Distância do município de Garanhuns – 22 km (36 minutos) 
Caso “não” – mencionar distância da sede: 
 
Modalidade: 
Séries: EJA – 2º SEGMENTO 
 3ª e 4ª FASE – Turno NOITE 
 
DADOS – ANO LETIVO DE 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos a serem pesquisados (situação social): 
Residem na comunidade – uma média de 20 alunos reside na vila e os demais nas áreas rurais do distrito. 
Identidade Social Local – os alunos gostam do lugar, mas alguns não valorizam, porém a maioria descreve a 
escola como algo de grande importância para a vila e para todos eles. 
 
Professores a serem entrevistados (INFORMAÇÕES GERAIS): 
Número de professores (nesta escola): 16 professores 
Residente (s) na comunidade rural: da EJA – nenhum reside na vila 
Tem formação acadêmica: Todos os professores da EJA têm formação acadêmica e a maioria Especialização. 
Tempo de serviço no município: Todos os professores da EJA são concursados e estão na escola há 04 anos. 
 

Número total de alunos 

3ª FASE: 19 

4ª FASE: 13 

Número total de professores: 

3ª FASE:                 05 

4ª FASE: 

Número total de Funcionários: 

32 

 

BREVE DESCRIÇÃO DA ESCOLA: 
Tempo de existência: 26 anos – Fundação em 1986 
Tempo de atuação com o EJA: uma média de 13 anos 
Contato (Direção/Coordenação): PAULO JORGE 
Fone: 3761-3696/9921-5490 
E-MAIL:  
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APÊNDICE B  

MAPEAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SOBRINHO 

 

MAPEAMENTO DA ESCOLA 2  - 28/03/2012 

 

Distrito de SÃO PEDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA 01 
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA SOBRINHO 
 
Endereço: Rua Deputado Aluísio Pinto, S/N 

Situada na sede: (   X   ) SIM        ) NÃO    
 Distância do município de Garanhuns – 13 km (15 minutos) 
Caso “não” – mencionar distância da sede: 
 
Modalidade: 
Séries: EJA – 2º SEGMENTO 
 3ª e 4ª FASE – Turno NOITE 
 
DADOS – ANO LETIVO DE 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alunos a serem pesquisados (situação social): 
Residem na comunidade – a maioria reside naquele distrito, poucos são das áreas rurais do distrito. 
Identidade Social Local – os alunos não apresentam muita identidade com a EJA, e há pouca valorização do 
local onde eles moram e também da própria escola, a maioria descreve que nesse loca há pouca ou quase 
nenhuma perspectiva de melhoria de vida. 
 
 
Professores a serem entrevistados (INFORMAÇÕES GERAIS): 
Número de professores (nesta escola): 27professores 
Residente (s) na comunidade rural: da EJA – somente um reside na vila 
Tem formação acadêmica: Todos os professores da EJA têm formação acadêmica e também Especialização. 
Tempo de serviço no município: Todos os professores da EJA são concursados e estão na escola entre 04 a 
15 anos de serviço público, como professor. 
 

Número total de alunos 

3ª FASE: 36 

4ª FASE: 37 

Número total de professores: 

3ª FASE:               05 

4ª FASE: 

Número total de Funcionários: 

43 

 

BREVE DESCRIÇÃO DA ESCOLA: 
Tempo de existência: 29 anos – Fundação em 1983 
Tempo de atuação com o EJA: cerca de 05 anos 
Contato (Direção/Coordenação): CLÓVIS 
Fone: 3778-1256/9988-4310 
E-MAIL:  
 



99 

Apêndices 
____________________________________________________________________________________________ 

 

APÊNDICE C  

 QUESTIONÁRIO – PROFESSORES 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA NO PROCESSO DE VALORAÇÃO DO 

TERRITÓRIO AMBIENTAL 

 

ESCOLA MUNICIPAL ____________________________ 

DISTRITO DE ________________ – GARANHUNS – PE  

Setembro de 2012. 

 

NOME: __________________________________________________________________ 

GRADUAÇÃO: ___________________________________________________________ 

ESPECIALIZAÇÃO:_______________________________________________________ 

DISCIPLINAS QUE LECIONA: _____________________________________________ 

TEMPO DE MAGISTÉRIO NESTE DISTRITO: ________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO – DOCENTES: 

 

1- Qual o seu local de residência? Quantos dias na semana você se dirige para esta escola? 

 

2- Como você descreve este ambiente escolar? Que pontos podem ser apontados como 

positivos e negativos em relação a esta escola? 

 
3- O que você acha do local onde a escola está instalada? 

 
4- Que tipo de relação você mantém com as pessoas do lugar? 

 

5- Além das atividades na escola, você participa de outras atividades na comunidade? 

Exemplifique e justifique. 

 
6- Você gostaria de residir próximo à escola? Por quê? 

 
 

Nº 
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7- Qual meio de transporte você utiliza para chegar à escola? 

 

8- Considerando sua experiência e o cotidiano escolar, o que você pode identificar em 

relação ao que os seus alunos pensam dessa escola? Eles gostam da escola?  

 

9- Ainda sobre o local que esta escola está inserida e a relação que seus alunos demonstram 

com o lugar, você acha que eles pretendem continuar vivendo neste distrito? Você os 

incentiva a permanecerem residindo neste distrito? Por quê? 

 

10- Em relação ao local (distrito municipal que esta escola está inserida) qual o local desse 

distrito você considera visualmente mais bonito? Por quê? 

 

11- Sobre a EJA e as discussões sobre educação ambiental presentes nessa modalidade de 

ensino, em qual disciplina da EJA você acha que a educação ambiental deve ser 

trabalhada? É possível denotar que os alunos da EJA se preocupam com a conservação do 

ambiente? Exemplifique. 

 

12- Durante suas aulas você conversa com os alunos a respeito da importância da conservação 

dos recursos naturais? Em que momento? Há um dia específico para tratarem de assuntos 

relacionados ao meio ambiente? 

 

 

 

 

Agradecem, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

Mestranda: CLÁUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MÉLO 
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APÊNDICE D –  

INTERVENÇÕES EM SALA DE AULA – ROTEIRO 1 

ESCOLA: _____________________________________________________________ 

DATA: _______________________________ 

 

Roteiro de trabalho: 

1- Acolhimento 

2- Apresentação geral (pesquisadora x pesquisa) 

3- Dinâmica de grupo: “Meu grupo, meu lugar”. 

Procedimento – Será solicitado pelo instrutor que de acordo com o número geral de 

alunos na sala seja formados grupos com no máximo oito componentes, em seguida 

que tentem sair deste grupo e formar um novo grupo com apenas sete componentes, 

sucessivamente mais um novo grupo com apenas seis, e assim, por conseguinte até 

formarmos apenas trios ou quartetos, dependendo da quantidade total de alunos 

presentes naquele dia letivo. 

Objetivo – Analisar o sentimento de pertencimento dos envolvidos, a partir da troca 

de grupo e formação de novos grupos, correlacionando opiniões precisas destes, 

mediante afirmativas ou negativas apontadas a cerca da sensação de estar em um 

grupo, ter que escolher outro e se sentir melhor (pertencido) a novo grupo. 

4- Leitura de frases interativas 

Procedimento – Será afixado na lousa da sala de aula cartazes com frases objetivas 

e que trazem uma leitura contextual sobre o pertencimento. 

Objetivo – Sensibilizar o sentido da frase e sua relação direta com a 

contextualização de vida de cada um, proporcionando discussões aleatórias entre o 

grande grupo. 

FRASES:    Essa escola é minha segunda casa. 

  Esse grupo é minha família. 

  Gosto do meu lugar. 

  Meu espaço eu não divido com ninguém. 

  Meu grupo é forte e amigável. 

  Meu lugar é o mais belo. 

  Meu lugar é sagrado. 

  Nesse lugar eu me sinto mais feliz. 
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5- Atividade em grupo 

Procedimento – Será organizada a sala, considerando a formação dos novos grupos 

a partir da dinâmica de acolhimento realizada no início das atividades, onde cada 

grupo deverá escolher uma das oito frases apresentadas e expor para o grande grupo 

(num tempo de 10 minutos) a interpretação dada naquela leitura e discussão, 

através de expressões como: mímicas, desenhos, músicas, danças, poesias, 

dramatizações entre outros mecanismos de apresentação. 

Objetivo – Verificar a interação do grupo com a frase escolhida, enfatizando a 

importância da frase, as caracterizações ressaltadas e o sentido representativo que 

ela aponta para aquele grupo. 

 

6- Análise de paisagens e produção textual – “Minhas paisagens”. 

Procedimento – Será solicitado que aluno se dirija ao painel composto por 12 fotos, 

sendo 06 do distrito em discussão e mais 06 de Garanhuns. Após, fazerem uma 

apreciação do lugar e cada paisagem apresentada, cada aluno irá escolher a sua 

paisagem preferida. Considerando a paisagem apontada, cada aluno receberá uma 

folha com a paisagem digitalizada com espaço destinado à produção textual, onde 

nesse espaço o aluno deverá justificar sua escolha e correlacionar aquela paisagem 

com sua identidade e registros pessoais. 

Objetivo – Apreciar algumas paisagens de locais próximos e reais de seu município 

e produzir um texto, descrevendo sob uma leitura pessoal a imagem e sua relação 

de pertencimento com o local (imagem) escolhido. 
 

7- Considerações Finais 
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APÊNDICE E –  

APRESENTAÇÕES E PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA DE AULA – ROTEIRO 2 

ESCOLA: _____________________________________________________________ 

DATA: _______________________________ 

Roteiro de trabalho: 

1- Acolhimento 

2- Resgatando o primeiro encontro 

3- Apresentação - objetos pessoais: “Algo de valor”  

Procedimento – Após uma explanação sobre o lugar que moramos e o processo de 

valoração que desenvolvemos ao longo do tempo. Em seguida será entregue uma 

folha destinada às ilustrações pessoais, onde cada aluno poderá desenhar, escrever, 

pintar, enfim ilustrar algum objeto que ele possa apontar com algo de maior valor 

pessoal. 

Objetivo – Representar por meio de desenho e/ou frases objetos que demonstrem 

vitalidade da cada aluno e sua relação com o território, o ambiente e o 

pertencimento. 

4- Leitura interativa de texto 

Procedimento – Será distribuído um texto específico, que traz em sua linha central a 

importância da educação ambiental para o entendimento do local onde vivemos, a 

fim de ser lido pelo instrutor, enfatizando os pontos cruciais do texto e interagindo 

com o público sobre as ideias apresentadas. 

Objetivo – Diagnosticar os pontos principais do texto em relação à educação 

ambiental e o local em que vivemos, correlacionando com os momentos 

vivenciados no decorrer dos dois dias de atividade. 

Temática do texto – Fábula – “A lição do beija-flor” (conforme Anexo A). 

5- Produção textual individual 

Procedimento – Será entregue uma folha caracterizada com a temática do texto em 

discussão, onde cada participante deverá ilustrar suas conclusões sobre o referido 

texto, através de redação ou desenhos, contando com materiais extras como auxílio, 

dentre eles: recortes de jornais e revistas.  

Objetivo – Descrever as conclusões absorvidas pelas ideias principais do texto, 

dando ênfase às anotações que remetem ao tema da educação ambiental. 

6- Considerações Finais 
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APÊNDICE F –  

MODELO DA ATIVIDADE SOBRE AS PAISAGENS 

 

EDUCAÇÃO E CULTURA NO PROCESSO DE VALORAÇÃO DO  
TERRITÓRIO AMBIENTAL 

 
ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO RODRIGUES 
DISTRITO DE MIRACICIA  – GARANHUNS – PE  
19 de setembro de 2012. 

NOME: __________________________________________________________________ 
IDADE: ________________________ 
EJA  ( ) 3ª FASE  ( ) 4ª FASE 
LOCAL QUE RESIDE:_____________________________________________________ 

 

ATIVIDADE – MINHA PAISAGEM: 

 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Agradecem, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 

Mestranda: CLÁUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MÉLO 

 

Nº 
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APÊNDICE G –  

MODELO DA ATIVIDADE SOBRE OS OBJETOS DE VALOR PESSOAL 

 
EDUCAÇÃO E CULTURA NO PROCESSO DE VALORAÇÃO DO  

TERRITÓRIO AMBIENTAL 
 
 
ESCOLA MUNICIPAL SALOMÃO RODRIGUES 
DISTRITO DE MIRACICIA  – GARANHUNS – PE  
20 de setembro de 2012. 

NOME: _________________________________________________________________ 
IDADE: ________________________ 
EJA  ( ) 3ª FASE  ( ) 4ª FASE 
LOCAL QUE RESIDE:_____________________________________________________ 

 
ATIVIDADE – ILUSTRAÇÃO – “ALGO DE VALOR”: 

 Desenhe algo que você tem de valor pessoal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecem, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS 
Mestranda: CLÁUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MÉLO 

 

Nº 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A – TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A – TEXTO  

(utilizado com os alunos) 

 

Fábula “A lição do beija-flor” 

 

Era uma vez uma floresta num lugar imenso, onde o Homem ainda não tinha chegado. 

Nessa floresta viviam muitos animais de diferentes espécies, tamanhos e cores. Era ainda o 

tempo em que os animais falavam.Certo dia, houve um incêndio, um grande incêndio, como 

nunca antes havia sido visto. Perante a tragédia, o pânico instalou-se. Os animais fugiam num 

alvoroço, cada um procurando, da melhor forma possível, fugir das chamas, da fumaça 

sufocante e do intenso calor que se fazia sentir, só pensando em colocar-se a salvo o quanto 

antes. Naquele cenário caótico, de desespero e medo coletivos, um pequeno animal teve um 

comportamento diferente. Na sua fragilidade, na sua singela figura, um beija-flor voava até ao 

lago e, com o seu pequenino e aguçado bico, recolhia, uma a uma, lenta mas persistentemente, 

gotinhas de água atrás de gotinhas de água, que ia depois deixando cair sobre o incêndio que 

se espalhava cada vez mais descontrolado. Um outro animal, observando intrigado o 

comportamento do pequeno beija-flor, interrompeu a sua fuga e perguntou: – Beija-flor, você 

está louco? Porque se arriscas assim? Você acha verdadeiramente que vai conseguir apagar o 

incêndio dessa forma?O Beija-flor respondeu então: - Não… claro que não, eu sei que o meu 

pequeno esforço não será suficiente para apagar este incêndio tão grande, mas… eu estou 

apenas… cumprindo a minha parte! 

 

 

FONTE: 

MIRANDA, Anna Lúcia. [et al.]. Novas Trilhas – Educação para Jovens e Adultos – EJA 
– Cultura, 2ª série: 1º segmento, 1º ciclo, Módulo 2. João Pessoa, PB: Ed. Dinâmica, 2003, p. 
218. 
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ANEXO B – CARTA DE APRESENTAÇÃO e SOLICITAÇÃO 
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ANEXO C – PROJETO PILOTO – PROPOSTA DE TRABALHO 
 

 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
PRODEMA - MINTER UFS/UPE 

 
 

MESTRADO 

 

MESTRANDA: CLÁUDIA FERNANDA TEIXEIRA DE MÉLO 

TEMÁTICA: A VALORAÇÃO DO TERRITÓRIO CULTURAL EM ESCOLAS DA  

                       ZONA RURAL DE GARANHUNS - PE 

 
 
 

Escola Municipal Prof. Mário Matos 

Turma escolhida: 3º ou 4ª fase da EJA (Ensino Fundamental) 

Turno – Noturno 

Datas propostas:  

Proposta 1 - 19 e 20 de junho de 2012. 

Proposta 2 - 21 e 22 de junho de 2012. 

Proposta 3 - 26 e 27 de junho de 2012. 

Atividades a serem desenvolvidas: Serão dois dias de trabalho - O primeiro momento dar-se-á por 
meio de intervenção, através de dinâmicas interativas e explanação de frases voltadas ao sentido de 
pertencimento, e o segundo momento contará com apresentações de objetos pessoais e, leitura 
interativa de texto e produção textual voltada para o sentido da educação ambiental, a fim de 
segmentar as distinções conceituais que relevem o território cultural dos envolvidos. 

 
 

Garanhuns, 06 de junho de 2012. 
 
 
 

Agradece, 
 
 

Cláudia Fernanda Teixeira de Mélo 
(Mestranda – UFS) 
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ANEXO D –  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(PROFESSORES) 
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ANEXO E -  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(ALUNOS) 
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