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RESUMO: Este trabalho é uma análise sobre a roda de conversa como alternativa metodológica

capaz de permitir a reflexão e o aperfeiçoamento do processo de aprendizado, seguindo os

pressupostos teóricos apresentados por Afonso e Abade (2008), Warschauer (2001), abordagem

Sociointeracionista de Vygotsky e a relação dialógica e polifônica proposta por Bakhtin (2006) e

Bakhtin/Voloshinov (2010). Foram realizadas três rodas de conversa com uma turma de 9º ano do

Ensino Fundamental em torno dos conceitos de meio ambiente e problemas ambientais. O registro

das rodas de conversa foi feito em áudio e discutido a partir do método de análise de conteúdo. As

análises apresentaram controvérsias e concordâncias, através da interação e dialogicidade. A roda

de conversa é uma metodologia precursora de aprendizado mútuo. Palavras-Chave: Interação;

reflexão; roda de conversa. ABSTRACT: This article is an analysis of debate meet-up groups which

work as a methodological alternative, allowing reflection and improvement of the learning

processes, following Afonso and Abbot Theoretical Assumptions (2008), Warschauer (2001),

Vygotsky Sociointeractionist Approach, and The Dialogic and Polyphonic Relations proposed by

Bakhtin (2006), Bakhtin /Voloshinov (2010). Three rounds of conversations were held with a group

of 9th grade students of primary education, having the environmental concepts and problems as

debate topics. They were audio recorded and verified through the method of content analysis. The

discussions presented controversies and concordances through interactions and dialogues of group

members. The debate meet-up groups are precursor of mutual learning approach and
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methodology. Keywords : interaction; reflection; debate meet-up.

INTRODUÇÃO Este trabalho tem como enfoque a reflexão acerca de uma alternativa

metodológica direcionada ao aprendizado por meio da interação: as rodas de conversa. A prática

das rodas de conversa pode contribuir para a reflexão dos educandos de maneira diferenciada,

participativa e criativa, também serve de aprendizado e de exemplo para outras comunidades,

sendo elas escolares ou não (FIGUEIRÊDO e QUEIROZ, 2013). Essa metodologia é muito comum

em intervenções comunitárias, uma vez que consiste em um método de participação coletiva de

debates, favorecendo a construção de uma prática dialógica que possibilita o exercício de pensar

compartilhado. Afonso e Abade (2008), afirmam que as rodas de conversa têm como prioridade as

discussões em torno de uma temática anteriormente selecionada, e, no processo dialógico, as

pessoas podem apresentar suas elaborações sobre o tema discutido, mesmo contraditórias, pois

cada pessoa que socializa as suas ideias estimula as outras a falar, possibilitando a cada indivíduo

participante da roda de conversa expor uma posição e ouvir o posicionamento dos demais. Existem

muitos benefícios educacionais proporcionados por esta prática. Dentre eles, podemos citar a

reflexão acerca do cotidiano, o diálogo do grupo, estímulo à construção da autonomia dos

participantes, favorecimento da ressignificação de conceitos e a troca de experiências de maneira

horizontal, ou seja, onde não há hierarquia entre os indivíduos no discurso, e todos são

considerados e ouvidos, o que permite a mútua aquisição de experiências. Warschauer (2001, p.

179) enfatiza que:

“Conversar não só desenvolve a capacidade de argumentação lógica, como,

ao propor a presença física do outro, implica as capacidades relacionais, as

emoções, o respeito, saber ouvir e falar, aguardar a vez, inserir-se na malha

da conversa, enfrentar as diferenças, o esforço de colocar-se no ponto de

vista do outro etc. [...].”

Logo, em se tratando do ambiente escolar, tais habilidades permitem aos

estudantes aperfeiçoar suas relações de interação com os demais membros

do grupo ou classe, entender a importância de oportunidades de debate,

perceber as suas potencialidades e dos demais e também a desenvolver a

capacidade de compreensão dos conteúdos estudados. Tratar de elaboração

de competências através do diálogo mútuo remete à abordagem

sociointeracionista de Vygotsky (1934), segundo a qual o desenvolvimento

humano se dá pelos processos de interação e mediação, através das trocas

entre parceiros sociais. Segundo o mesmo, a comunicação, a expressão e a

compreensão são aspectos que conduzem à organização do pensamento,
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esse, por sua vez organizado, conduz o indivíduo a refletir sobre as

informações que lhes são disponibilizadas. Assim, a roda de conversa

pressupõe a expressão da linguagem verbal, na perspectiva de

aperfeiçoamento recíproco do pensamento, esse de característica intelectual,

então essa interação entre linguagem e pensamento, fundamentado em

Vygotsky, conduz à percepção de que a roda de conversa pode configurar um

importante elemento para a elaboração de novas concepções por parte dos

indivíduos envolvidos. Esse discurso mútuo pode ser também analisado à luz

de Bakhtin (1997), que enfatizou a diversidade de vozes que compõem os

enunciados dos sujeitos, a heterogeneidade, e a multiplicidade de sentidos

que culminam na própria interação social, pois para o mesmo, a palavra

dirigida ao outro permite que ele defina-se em relação ao que lhe dirigiu a

palavra, e essa definição permite a transformação dos discursos antes

apresentados. Para isso, esse autor traz os conceitos de dialogismo e

polifonia, sendo respectivamente a conversão da linguagem em um processo

dialógico e o momento em que as vozes se encontram. Bakhtin e Voloshinov

(2010 apud GONÇALVES, 2014) defendem que a palavra é uma espécie de

ponte lançada entre o indivíduo e os outros, de modo que permite uma

inter-relação de conceitos, percepções, valores, que são disseminados entre

os indivíduos, construindo uma via de mão dupla, então através da palavra

exposta em grupo, os participantes de uma roda de conversa têm no diálogo,

uma possibilidade de desenvolver suas potencialidades, expor seus anseios e

constituir novas concepções. Seguindo esses pressupostos, o objetivo desse

trabalho é analisar a roda de conversa como alternativa metodológica para

aprendizagem de conteúdos ensinados na escola, precursora de uma

interação catalisadora de elaboração de conceitos e percepções por parte dos

indivíduos que dela participam ativamente, nesse caso, discentes.

Pretende-se também evidenciar quais possibilidades podem ser enaltecidas

dessa prática em sala de aula. METODOLOGIA As observações realizadas

neste estudo ocorreram em uma Escola Estadual localizada no centro de

Aracaju, SE, em uma turma de 9º ano do ensino fundamental, constituída por

30 estudantes com idade entre 13 e 16 anos, residentes de localidades

próximas à escola. A quantidade de estudantes que participaram da atividade

variou entre 27 e 29. A escolha da turma se deu pelos seguintes aspectos: é

a maior turma da escola; quase todos da turma participam de outras

atividades dentro da escola e nos espaços externos, como: bandas de música,
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programa Mais Educação e atividades filantrópicas; logo, os envolvidos

poderão se tornar multiplicadores de rodas de conversas para promoção de

aprendizagem e das ideias nela construídas. As atividades foram compostas

de quatro etapas em contato com os estudantes e, entre elas, momentos de

planejamento e articulação. Na primeira etapa, chamada de coleta de

dados, os alunos responderam dois questionamentos por escrito, por meio

dos quais se observou os conceitos que os estudantes possuíam acerca do

termo meio ambiente e como eles concebiam o significado de impactos

ambientais, como também promover um primeiro contato direcionado para os

conceitos que se pretendeu enfatizar na roda de conversa. Vale salientar que

os questionamentos não foram precedidos de aula expositiva ou qualquer

atividade que conduzisse os estudantes ao aperfeiçoamento dos conceitos e

percepções sobre a temática. Dessa forma, tal instrumento objetivou

diagnosticar o posicionamento dos estudantes frente ao ou tema abordado

nas rodas, para assim subsidiar a condução das mesmas. Partindo dessa

primeira análise, foram planejadas três rodas de conversa (considerando-se

como uma etapa cada roda), que foram realizadas em momentos diferentes,

durante os horários das aulas de Ciências, e seguindo a sequência lógica dos

conceitos mobilizados nos questionamentos. Cada roda de conversa foi

conduzida respeitando o tempo de uma aula, sendo 50 minutos para cada

atividade. As atividades foram conduzidas considerando a participação ativa

dos estudantes, para tanto as intervenções por parte dos pesquisadores só

ocorreram quando as discussões extrapolavam o campo conceitual inerente à

atividade. A primeira roda foi direcionada à reflexão sobre o conceito de

meio ambiente. Essa etapa, por ser o primeiro contato dos estudantes com

esse percurso metodológico, foi precedida de explicação acerca da logística da

atividade. A roda foi iniciada com a exibição do documentário Ilha das Flores

– de Jorge Furtado, que consiste em uma apresentação cinematográfica que

discute o papel do ser humano no ambiente e as relações que esse ser

mantem com seus semelhantes através da apropriação do meio. O

documentário exibe uma variedade de ambientes em que o ser humano e

outros seres convivem. Após a apresentação foi lançada a pergunta: O que é

meio ambiente?

À medida que a discussão era construída, os pesquisadores traziam

conectivos que permitiam aos estudantes posicionarem-se frente ao conceito.

Após a realização da primeira roda de conversa, a segunda etapa foi
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planejada; essa por sua vez, teve como intuito permitir a análise do que

seria, na visão dos estudantes, um problema ambiental, agora podendo ser

associado ao conceito de meio ambiente, conceito esse supostamente

aprimorado no momento anterior. Essa roda foi iniciada com a exibição do

curta-metragem “Homem: Este vídeo não vai te deixar indiferente”. Esta

exibição mostra ações abusivas quanto aos elementos que constituem o meio

ambiente, por parte de seres humanos, e também apresenta sobre a

transformação desenfreada dos recursos naturais em bens de consumo. A

discussão foi permeada pela reflexão sobre o que é entendido por problema

ambiental. A terceira roda de conversa foi sistematizada considerando-se as

duas etapas anteriores, de modo que com novos olhares sobre a concepção

de meio ambiente e de problema ambiental, essa etapa teve como objeto de

estudo o posicionamento do indivíduo enquanto pertencente ao meio

ambiente. Nessa fase, foi posto em debate o papel que cada um desempenha

para a garantia da diminuição dos problemas ambientais antes mencionados,

considerando-se agora o conceito de meio ambiente supostamente

aprimorado. Para a análise da percepção das rodas de conversa como uma

alternativa metodológica precursora da reflexão e aprimoramento de

conceitos, os áudios das três rodas de conversa foram registrados e

analisados. Desse modo a segunda etapa foi sistematizada considerando a

discussão ocorrida na primeira, e a terceira construída a partir da discussão

das duas anteriores. Os registros das gravações foram analisados a partir do

método de análise de conteúdo, compreendido como um conjunto de técnicas

que objetivam a busca de sentido das informações apresentadas pelos dados

e aplicado em pesquisas de abordagem qualitativa, difundido e estudado por

Bardin (1977). Esse método vai além da descrição dos textos, mas busca

entender a complexidade das informações e a intencionalidades nos discursos

elaborados pelos estudantes. As análises foram também realizadas à luz dos

teóricos que apresentaram a interação como precursora de desenvolvimento

de novas percepções sobre o tema e reflexão. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como o assunto das rodas de conversa giraria em torno do tema meio

ambiente, e, havendo a necessidade de entender como os alunos envolvidos

nesta pesquisa concebem esse termo, foi aplicada uma atividade escrita

contendo duas proposições. A primeira, “Para você, o que é meio ambiente?

”. A segunda tratava-se de uma questão objetiva, “Marque as alternativas

que você entende como problema ambiental.” As opções de resposta foram:
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lixo, esgoto, violência, som alto, animais abandonados, desmatamento,

queimadas, enchentes, pichação e propagandas visuais. Participaram dessa

etapa 29 estudantes. As respostas para a primeira questão não foram muito

variadas, sendo de três tipos. Cinco estudantes definiram meio ambiente

como local constituído por plantas, animais, florestas e seres vivos em geral.

Isso pode ser verificado em algumas respostas: “É o espaço de plantas,

floresta, animais e outros.” “Pra mim é o lugar onde tem ar puro, rios e

natureza.” Em outras sete respostas, os estudantes consideraram o meio

ambiente como um lugar sem problemas ambientais, quando afirmam, por

exemplo, “É um ambiente limpo, sem lixo, sem desmatamento, sem

problemas ambientais”. A maior parte deles, 17 estudantes, considerou o

ambiente apenas como “O lugar onde vivemos”. A partir desses resultados,

verifica-se a não existência de um consenso sobre o que é meio ambiente.

Isso se deve ao fato de cada um possuir sua própria concepção a respeito do

assunto. Reigota (2007) enfatiza que entre a comunidade científica não há

consenso de meio ambiente e supõe que nem mesmo fora dela isso deva

ocorrer. Ele considera a noção de meio ambiente uma representação social.

Por mais que os conteúdos, geralmente, sejam apresentados da mesma

maneira, cada um tem sua forma de interpretar, reconstruir e conceber.

Ainda assim, é de grande relevância discussões acerca deste tema, pois,

conforme Araújo (2004), tais discussões contribuíram para evolução do

conceito de meio ambiente, agregando elementos que dão novos significados

semânticos, ampliando para uma concepção mais abrangente incluindo

aspectos econômicos, políticos e sociais. Na segunda questão, dadas as

opções supracitadas, foram encontrados dois tipos de respostas. Onze

estudantes marcaram apenas lixo, esgoto, desmatamento, queimadas e

enchentes como sendo problemas ambientais. Os demais estudantes, além

dessas opções, assinalaram as demais (violência, animais abandonados,

pichação e propagandas visuais). Esses dados permitiram discutir nas rodas

de conversa sobre o que seriam os problemas ambientais e meio ambiente

numa perspectiva holística, pois, segundo Reigota (2007), deve-se considerar

tanto os elementos naturais quanto os aspectos sociais. Travassos (2004)

ainda contribui afirmando que é preciso desenvolver nas escolas o hábito de

entender o ambiente como um todo, não fragmentado, pensando nisso, foram

planejadas as rodas de conversa. A primeira roda de conversa, caracterizada

pelo primeiro contato dos estudantes com os pesquisadores e com a
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metodologia, foi precedida de uma explicação de caráter introdutório acerca

da logística da atividade. No primeiro momento, com a exibição do vídeo e

com a proposição: O que é meio ambiente?

a turma manifestou um silencio, e após a segunda tentativa de obtenção de

respostas, as primeiras poucas manifestações dos estudantes trouxeram

concepções como: “A natureza equilibrada em alguns aspectos”, “as árvores

lá”, “os carros”. Essas representam uma concepção primeira, oriunda de uma

impressão construída a partir de uma vivência no meio social, sem

direcionamento específico, proveniente de informações obtidas de forma

indireta, da mídia, da própria escola em momentos como projetos ou

situações análogas. No entanto, mesmo tais entendimentos já são carregados

de contradições entre os posicionamentos. Essas concepções são, seguindo a

abordagem de Vygotsky (1934), provenientes do convívio de sua história

social e fruto de interações diretas ou indiretas. Os alunos foram então

questionados se eles fazem parte do meio ambiente. Essa indagação é

precursora do entendimento que eles tinham sobre a sua própria inserção no

meio, sendo parte dele. As manifestações obtidas foram em suma: “Não sei

dizer”, “Eu concordo”, “Ele perguntou a ela se ela era, no caso, um animal,

meio ambiente”. "Ai no caso eu respondo sim”, “A gente pode dizer que a

gente também é meio ambiente porque a gente também se decompõe. Que

quando a gente morre, vai tudo sumindo assim aos poucos. Vai voltando tudo

para a terra novamente, né?

”, “A gente é meio ambiente”, ainda foram registrados sinais gestuais de

negação, discordando da nova concepção que era construída. Momento

carregado de controvérsias, munido pela resistência de alguns estudantes à

aceitação dos novos posicionamentos, mas também de silêncio de alguns,

mais observadores, ao contemplarem as controvérsias. É a heterogeneidade

de discursos que Bakhtin (1997) enfatiza e classifica como preponderante ao

desenvolvimento humano, e que conduz, ao que o mesmo denomina

polifonia, caracterizando a multiplicidade de vozes que dão origem ao

dialogismo. Após essa mobilização, foi feita a seguinte indagação: “Aqui é o

meio ambiente?

Aqui faz parte do meio ambiente?

” Essa pergunta provocou agitação e diversidade de posicionamento, tal como

o questionamento anterior. “Faz”, “Faz não”, “Sei não, só sei que, faz”,

havendo necessidade de aprimorar o debate, foi feita uma intervenção:
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“Como é que eu sei que é o meio ambiente?

”, que obteve os posicionamentos: “Meio ambiente para mim é tudo que

existe no mundo”, “Tudo que está dentro da terra”. Nessa etapa, foi posta a

discussão a visão de totalidade, agregada a superação de meio ambiente

como natureza sem intervenção humana, e também a noção de interação

entre os fatores bióticos e abióticos. Nesse momento, os discursos se

expuseram em defesa de seus pontos de vista, e novas formas de dizer algo a

respeito iam surgindo à medida que a discussão ia se aprofundando.

Pontualmente, algum estudante que estava em silêncio até então, colocava

uma consideração. Isso expõe a riqueza que as diferenças proporcionam,

pois, o discurso contínuo do estudante que se expressa muito, subsidia o

discurso pontual do que se expressa pouco, que por sua vez, em seu discurso

pontual, enriquece o discurso daquele que se manifesta mais. Ainda nessa

análise, pode-se atentar para o terceiro sujeito, aquele que não se expressa,

que nutre-se apenas dos discursos maiores ou menores dos outros

participantes, mas, inserido na situação de diálogo, tem a oportunidade de

enriquecer suas concepções. Seguindo esse questionamento, os estudantes

originaram outra discussão, agora com a premissa de que o meio ambiente

caracteriza-se pelo espaço que é cuidado pelo homem, que foi modificando-se

para o espaço que é agradável, e culminou na concepção de agradável ou

cuidado e por fim, converteu-se para o espaço natural ou preservado, mas

que meio ambiente constitui todo o espaço, independentemente da condição

de interferência. Essas concepções podem ser notadas nas falas dos

estudantes: “Aqui onde a gente está é um ambiente, só que depende como a

gente vai cuidar dele, se a gente cuidar dele melhor vai ser também bom para

a gente, ou se a gente vai cuidar ruim e vai prejudicar todo mundo”, “Como é

que eu sei que meio ambiente?

”, “Souber dar valor, cuidar, estar bem cuidado”. Ocorreu uma intervenção:

“Mas se seu não cuidar, ele continua sendo meio ambiente?

”, e as falas foram: “Continua, só que não agradável.”, “É do mesmo jeito.”,

Nesse trecho, mesmo com a manifestação de alterações nos discursos,

pode-se perceber resistências de alguns estudantes às concepções de meio

ambiente como sendo uma paisagem sem intervenção humana. Para análise

do aperfeiçoamento parcial dos discursos, foi retomada a seguinte questão:

“Alguma coisa aqui, não é da natureza?

”. Tal pergunta proporcionou agitação de maior parte da turma, que foi
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tomada por conversas paralelas ligadas ao questionamento. Nesse momento,

se percebe a construção mútua da capacidade de argumentação lógica

proposta por Warschauer (2001), e os manifestos passaram a ser expostos:

“De certo modo tudo vem da natureza, a gente extrai minerais e um monte

de coisa, o senhor perguntou se o seu banheiro tem meio ambiente, tem, que

a gente extraiu da natureza para botar lá”, “Tudo que existe aqui foi extraído

da natureza”, “No caso, tudo o que a gente está sentado, a gente está

tocando, a gente está vendo, foi extraído da natureza”. “Foi transformado

nisso daqui que a gente está vendo, na mesa, flores de mentira, o vidro, a

cadeira, as paredes...” (Grifo nosso). Vale registrar um novo conceito:

transformação, que surge em meio à interação, à permuta de discursos entre

os atores. Assim, o vídeo inicial é retomado e é lhes solicitado que façam

relação da discussão com ele, assim argumentam: “Tipo, a natureza leva à

poluição também, a natureza não são só coisas boas, também tem... tipo, os

móveis da casa…”, “Tipo o que a gente constrói”, E manifestam-se ainda

sobre a transformação dos ambientes conforme os interesses humanos,

aspecto a ser trabalhado na próxima roda de conversa. Ao final, a pergunta

inicial foi novamente lançada: O que é meio ambiente?

O que proporcionou agitação na turma e manifestações de incompletude

como: “Ninguém respondeu certo”, Cabe atentar para a colocação dessa

estudante, que exprime a expectativa de que se chegue a um conceito

comum, o que remete ao envolvimento dos estudantes com a atividade. Sem

resposta concreta, a atividade foi encerrada, gerando agitação e expectativa.

A segunda roda, munida pela intenção de obter o posicionamento sobre o

que são problemas ambientais, foi iniciada com a exibição de vídeo “Homem:

Este vídeo não vai te deixar indiferente”, e a interrogação: O que o vídeo

mostrou?

teve como retorno as seguintes descrições: “O homem mata a cobra”,

começa a destruir o meio ambiente para satisfazer as necessidades que ele

tem, e isso acaba prejudicando o meio ambiente, ou seja, ele pega, mata as

cobras, para fazer calçado, para fazer roupa”. “Nós mesmos seres humanos,

as vezes acha horrível quando vemos poluição, mas nós somos os primeiros

culpados, a gente usa os animais que estão em extinção, não cuida da água,

deposita lixo. Por isso que acontece muita desgraça, por que isso está

acontecendo”. Assim, semelhante ao conceito de meio ambiente, eles

incorporam argumentos provenientes de suas vivências. Então, para
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confrontar com os questionamentos solicitados na primeira atividade,

pediu-se para descreverem o que são problemas ambientais. Algumas das

respostas foram: “É algo que a gente destrói a natureza, agride os rios, o

ambiente”, “Poluição dos rios, Poluição do chão, vai acumulando cada vez

mais, e …”, “Descarte incorreto”, “Problema ambiental é tudo aquilo que

atinge a natureza.”, “A fumaça dos carros”, “Violência contra os animais”, “O

descarte inadequado de objetos eletrônicos”. Alguns diálogos direcionados a

uma visão total, mas munidos das percepções construídas no seio das

relações sociais, assim as colocações feitas pelos estudantes eram aceitas

pelo grupo. Dessa forma foram trazidas questões para análise e provocação:

Uma planta quando plantada em um local, ela pode ser problema ambiental?

Algumas das respostas: “Não”,“Depende do local”,“No caso, se plantar na

calçada, no meio da pista, no asfalto, o carro vai passar como?

”. Quando a violência foi colocada como sendo problema ambiental, a maioria

respondeu que não seria. Entretanto ocorreu explicação do tipo: “Se for

violência na pessoa é uma coisa, agora violência ambiental já é outra”. Assim,

houve uma intervenção: Então violência de uma pessoa com uma outra na

rua, é problema ambiental?

A resposta à essa pergunta mostrou a turma dividida entre argumentos

favoráveis ou contrários. “Não, não é problema do ambiente. Se a gente ser

humano, somos uma violência para o nosso planeta”, “Eu não acho”, “Não é

problema ambiental, é problema social”, “corporal”, “Está no ambiente, mas

não vai prejudicar o ambiente”. Posteriormente, sem intervenção, a

heterogeneidade de discursos, reforçada por Bakhtin (1997), conduziu os

discentes à elaboração mútua de novos argumentos: “Nós somos parte do

ambiente”, “Mas eu acho assim, é um problema social, porque, tipo, eu não

vou matar uma pessoa para fazer roupa para alguém, ou para fazer um

calçado…”. Em seguida, com a proposição de uma situação problema que

coloca o indivíduo de frente uma situação onde uma onça estaria para atacar

outra pessoa, e o indivíduo que estava observando essa situação possuiria

uma espingarda e uma só bala, aí perguntou-se: a quem você salvaria?

Tal questionamento conduziu a diversas possibilidades, que na construção de

argumentos, permitiu a empatia ao perceber os outros pontos de vista e

amadurecer o seu, o que corrobora com Warschauer (2001). Tais

possibilidades apresentadas pelos discentes conduziram a uma importante

concepção em relação ao tema tratado: A agressão ambiental acontece em
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decorrência de interesse pessoal ou de determinados grupos. A última

discussão da roda iniciou com a proposição da pichação como sendo um

problema ambiental, o que gerou agitação por parte da turma e

posicionamentos contrários, terminando mais uma vez, sem definição, mas

com evolução das manifestações e envolvimento de estudantes. A terceira

roda foi a consolidação das discussões e direcionou para a observação do

aperfeiçoamento dos argumentos e o posicionamento dos estudantes sobre

esse percurso metodológico. Assim, foi solicitado de cada um a sua concepção

sobre o conceito de meio ambiente, e, à medida que os alunos iam se

colocando, a turma era questionada acerca da colocação de cada um.

Sucintamente, a discussão foi permeada pelo seguinte viés: A concepção da

maioria foi que meio ambiente consiste na totalidade de espaços que

encontram-se “ao redor”, com ou sem intervenção humana. À medida que

eram indagados frente a essa concepção, foram sendo apresentadas

colocações como: “Somos também”, “Sabe por que a gente é meio ambiente?

Por que se o meio ambiente é tudo aquilo que é vivo ou não vivo, a gente é

vivo, então a gente faz parte do meio ambiente”, “É tudo aquilo que existe,

que tem vida e que não tem vida”, que representam a maior parte das falas.

Ainda, pretendendo propor uma visão de meio ambiente em aspecto amplo e

o entendimento da necessidade de todos os elementos que o compõem como

imprescindíveis ao equilíbrio, foi questionado: “Se, em um determinado local

onde habitam abelhas, e vou lá e retiro aquelas abelhas, elas tinham algum

papel ali?

”, “Uma árvore que está em um local, se ela for retirada, que problemas pode

causar?

” “A retirada de uma árvore e plantio de outra de outra espécie, que

problemas pode causar?

” Essas indagações conduziram a turma a uma sequência de proposições:

“Por que as abelhas, quando elas vão, pousam em uma flor, elas pegam o

pólen, e quando elas vão batendo as asas, o pólen via caindo, e cada vez

mais vais nascendo mais flores, e do mel delas, a gente aproveita, outros

animais também comem”; “Problemas, é, como todo mundo sabemos, as

árvores, elas transpiram o gás carbônico que a gente solta e soltam o gás

oxigênio, a diminuição de arvores podem causar um problema”; “Se tirar uma

planta de um lugar para colocar outra, não vai fazer a mesma função”. Essas

colocações, provavelmente já construídas pelos indivíduos em outros
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contextos, e que foram inseridas na roda de conversa através das

provocações de debate, trouxe à tona essa visão de totalidade e inter-relação

que deve ser atribuída ao meio ambiente, para que se entenda que a

interferência humana, em qualquer escala, agride o meio. Assim, esse

posicionamento pôde ser construído coletivamente, através do debate

proporcionado pela atividade. Nessa perspectiva, para encerrar a atividade,

os estudantes foram indagados sobre problemas ambientais de aspecto mais

urbano, para consolidar a visão de totalidade e permitir a sensação de

inserção dos estudantes no meio ambiente, sentindo-se parte do meio. Para

tanto foram questionados sobre os problemas como som de carro alto e

pichação. O primeiro foi interpretado por toda a turma como sendo problema

ambiental, e essa interpretação foi catalisada pela colocação de alguns, como:

“O som alto para as pessoas e para o meio ambiente, assim incomoda,

então”, “para os animais, tipo, para o meio ambiente [...]incomoda, então

prejudica ali, a audição, se prejudica e prejudica os outros, e o ambiente”. A

pichação, manifestada por poucos como problema ambiental, foi objeto de

intenso debate ao final da roda de conversa, grande parte da turma

apresentou posição favorável sobre essa prática como problema ambiental,

entretanto contradições puderam ser registradas nesse debate: “Você pegar

uma tinta e você fazer uma obra de arte não é uma poluição, mas se você

pegar uma tinta e pichar qualquer coisa com qualquer besteira é uma

poluição”, “Para mim não é, porque é a mesma coisa de você pegar uma tinta

e pintar uma casa, como todas as casas são pintadas, então se for assim

todas as casas estão poluindo também”, “pintar é uma coisa, você pegar uma

tinta e pintar uma casa toda, e você pegar uma tinta e só fazer um risco é

totalmente outra”, “pichar é uma coisa e fazer uma obra de arte é outra”.

Esse embate ainda ganhou outra direção: “Isso é agressão ambiental porque

está afetando o ar”, “é problema ambiental, porque tem certas pichações

agridem aos próprios seres humanos, como falta de respeito ou alguma coisa

assim, que diz respeito aos próprios seres vivos”. Com essa última fala, o

aspecto social foi percebido, o que não ocorreu na primeira roda, fazendo

menção à aquisição de novas visões e reflexões. Assim, entende-se que o

aperfeiçoamento dos conceitos antes diagnosticados pôde ocorrer, uma vez

que, à medida que as discussões eram postas, os estudantes envolveram-se e

fomentaram os outros a participar, os conceitos de totalidade, interação e

inserção do homem, puderam ser percebidos ao longo das rodas de conversa,
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o que enaltece tal prática como promissora. Então essa multiplicidade de

sujeitos e de discursos apresentada por Bakhtin (1997), permitiu o mútuo

aprimoramento dos posicionamentos dos estudantes perante tais conceitos

antes entendidos em suas individualidades. Logo, de forma peculiar, pode-se

considerar a roda de conversa como precursora de habilidades de

comunicação importantes ao desenvolvimento dos indivíduos, segundo os

pressupostos apresentados por Warschauer (2001). Ainda é pertinente

retomar a Vygosky (1934) para reforçar essa relação fundamental entre

pensamento e linguagem, que conduz ao desenvolvimento de ambos.

CONCLUSÃO Tomando como subsídio as premissas apresentadas por

teóricos que argumentam sobre a interação social como catalisadora de

desenvolvimento, aquisição de habilidades comunicativas e aprendizado

mútuo, norteando-se pela percepção do aperfeiçoamento das visões e

representações dos estudantes durante as atividades, entende-se a roda de

conversa como alternativa metodológica que conduz à reflexão e

argumentação, tendo um caráter democrático e dialógico, onde todos os

sujeitos participam da construção coletiva de um determinado saber.
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