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RESUMO 

As sociedades atuais vivem tempos de velocidade, individualismo, ausência de 
enraizamento histórico: em sintonia com o processo civilizatório do mundo ocidental 
contemporâneo profundamente marcado pelo paradigma da globalização. A poluição 
visual e sonora das grandes cidades é, ao mesmo tempo, a expressão da poluição 
dos sentidos e afetos humanos. Refletindo sobre esse processo, a tese argumenta 
em favor de uma formação pautada na “lógica do sensível” que tem na escuta perto 
da natureza (Lévi-Strauss) um de seus pilares epistemológicos fundamentais. Esta 
forma de pensar e viver reconhece na autoformação (Edgar Morin), e no exercício de 
construção, pelo sujeito, de suas próprias paisagens sonoras (Murray Schafer), dois 
operadores cognitivos capazes de nutrir os princípios da diversidade, da 
complexidade, da interdependência e do respeito à natureza (Fritjof Capra). No 
percurso argumentativo desta tese ganham ênfase os saberes da tradição, as 
práticas e conhecimentos produzidos pelas sociedades mais próximas da natureza 
as quais, por meio de estratégias cognitivas abertas e polifônicas, dão relevo às 
faculdades sensíveis e à complementaridade dos dois itinerários do pensamento: o 
simbólico/mitológico/mágico e o empírico/técnico/racional (Edgar Morin). Próxima de 
uma perspectiva autobiográfica, a tese apresenta-se na forma narrativa de um diário 
com evocações poéticas, filosóficas e musicais germinadas da escuta de uma 
paisagem particular, a Lagoa do Piató, localizada na região do Assu (Rio Grande do 
Norte) e, em especial, das narrativas e evocações de memória de um de seus 
moradores a quem poderíamos chamar de um “filósofo da natureza”, Francisco 
Lucas da Silva (Chico Lucas). Em seguida, são descritos os “não-lugares” (Marc-
Augé) dos cenários metropolitanos, problematizando assim os excessos de poluição 
sonora, visual e afetiva. Tendo como pressuposto uma educação complexa 
ancorada na indissociabilidade entre reforma da educação e reforma do 
pensamento, formação e autoformação (Edgar Morin), ao final, a tese propõe 
oficinas de experimentação da escuta sensível entre jovens e crianças no contexto 
escolar, apostando nas futuras gerações (Ilya Prigogine) para a refundação de um 
mundo mais justo e solidário. 

Palavras-chave: Educação – Escuta sensível - Complexidade - Saberes da Tradição
- Autoformação - Paisagens sonoras.  



RÉSUMÉ 

Les sociétés actuelles vivent des temps de vitesse, de l'individualisme, de l'absence 
d'enracinement historique: en harmonie avec le processus de formation de la 
civilisation du monde occidental contemporain profondément marqué par le 
paradigme de la globalisation. La pollution visuelle et sonore des grandes villes est, 
en même temps, l'expression de la pollution des sens et des affections humaines. En 
reflétant sur ce processus, la thèse discuter em faveur d'une formation réglée dans la 
“logique du sensible” qu'il a dans l'écouter près de la nature (Lévi-Strauss) un de 
leurs piliers épistémologiques fondamentales. Cette forme de penser et vivre 
reconnaît dans l'autoformation (Edgar Morin), et dans l'exercice de construction, par 
le sujet, de leurs propres paysages sonores (Murray Schafer), deux opérateurs 
cognitifs capables de nourrir les principes de la diversité, complexité, 
interdépendance et respect à la nature (Fritjof Capra). Dans le parcours argumentatif 
de la thèse gagnent emphase les savoirs de la tradition, les pratiques et les 
connaissances produites par les sociétés le plus proche de la nature qui, par des 
stratégies  cognitives ouvertes et  des polyphoniques, donnent importance aux 
facultés sensibles et à la complémentarité des deux itinéraires de la pensée : 
symbolique/mythologique/magique et empirique/technique/rationnel (Edgar Morin). 
Proche d'une perspective autobiographique, la thèse se présente dans la forme 
narrative d'un registre avec des évocations poétiques, philosophiques et musicales 
germées de l'écouter d'un paysage particulier, la Lagon du Piató, localisé dans la 
région de l'Assu (Rio Grande do Norte) et, en particulier, des récits et des évocations 
de mémoire d'un de leurs habitants auxlesquels nous pourrions appeler d'un 
“philosophe de la nature”, Francisco Lucas da Silva (Chico Lucas). Ensuite, ils sont 
décrits “non-place” (Marc-Augé) des scénarios métropolitains, en discutant ainsi les 
excès de pollution sonore, visuelle et de l'afection. En ayant comme estimé une 
éducation complexe ancrée dans non séparation il entre réforme de l'éducation et 
reforme de la pensée, de la formation et autoformation (Edgar Morin), à la fin, la 
thèse propose des ateliers d'expérimentation de l'écouter sensible entre des jeunes 
et des enfants sur le contexte scolaire, en pariant dans les futures générations (Ilya 
Prigogine) pour la reconstruction d'un monde plus juste et solidaire.  

Móts-clés: Éducation - Écouter sensible - Complexité - Savoirs de la Tradition - 
Autoformation - Paysages sonores.



ABSTRACT 

Societies nowadays live times of velocity, self centered, lack of historical roots, tuned 
with the “civilizating” process of the contemporaneous occidental world deeply 
labeled by the globalization paradigm. Visual and sonic pollution in major cities is, in 
a certain aspect, the expression of the pollution of the human senses and affection. 
Reflecting about this process, the thesis argues in favour of a formation based on the 
"logic of sensitive", whose has in listening close to the nature (Lévi-Strauss) one of 
the fundamental epistemological pillars. This way of thinking and living recognizes in 
the self-formation (Edgar Morin), by the subject, of their own sonorous landscapes
(Murray Schafer), two cognitive operators able to nourish the diversity, complexity 
interdependency and respect to nature principals (Fritjof Capra). In the argumentative 
pathway of the thesis are enphasased the traditional knowledgements, practices and 
knowledge produced by societies close to nature which, through of open and 
polyphonic cognitive strategies, give relief to the sensitive faculties and the 
complementarity of the two routes of thinking: the symbolic/mythic/magic and the 
empirical/technical/rational (Edgar Morin). Next to an autobiographical perspective, 
the thesis is shown as a narrative way of a diary with poetic evocations, philosophical 
and musical, sprouted of a particular landscape, the Piató Lake, located in the region 
of Assu (Rio Grande do Norte) and, in particular, from the narratives and memory 
evocations of one of its residents who we could be called a "philosopher of nature", 
Francisco Lucas da Silva (Chico Lucas). Then, are described the "non-places" (Marc-
Augé) of metropolitan scenarios, arguing the excesses of sonorous, visual and 
afetual pollution. Taking as a prerequisite the education complex, anchored in 
inseparableness of the reform of education and reform of thought, formation and self-
formation (Edgar Morin). At the end, the thesis proposes workshops on 
experimentation of sensitive listening among young people and children in the 
school, betting on future generations (Ilya Prigogine) for the rebuilding of a world 
more just and solidary.  

Keywords: Education – Listen sensitive – Complexity – Knowledge of Tradition – 
Self-formation – Sonorous Landscapes. 
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A aurora 

Criamos a época da velocidade, mas nos 

sentimos enclausurados dentro dela. Nossos 

conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos 

em demasia e sentimos bem pouco.  

Charles Chaplin
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Vejo-me de novo a folhear as páginas do livro A surpresa do mundo, de 

Teresa Vergani (2003). Ali, palavras parecem ter sido esculpidas sob o impacto da 

paixão, mergulhos de afeto e sabedoria. No percurso da leitura, paro em 

Transitando III: O homem segundo o “livro das mutações” (nós somos a carne dos 

textos que comemos), adaptação e síntese construída pela autora, a partir de um 

comentário de Jay Ramsay ao I Ching. Dessa síntese recolho alguns fragmentos. 

As coisas fluem, há um halo de mobilidade à sua volta. 
Estão rodeadas pela vastidão, como uma vaga. 
Vê-as de modo mais leve, mais meigo, mais generosamente atento, 
como se fosses um noivo à procura de um rosto a quem amar. 
Olhamos para o céu com a nuca, cheios do nosso próprio ruído, 
inexperientes. (...) 
Tudo está aberto diante de ti: 
abraça-o com os teus braços e olhos de guerreiro. (...) 
Podes moldar o espaço vivo à tua volta, 
Respirar um vento intenso e fresco como vinho. 
De todo o ar escorre brilho. Move-te e passa! (...)
Nada existe entre ti e a vastidão quando a terra se ergue nos teus 
pés! 
Que te mereçam um interesse ardente as mais pequenas coisas 
que contigo se cruzam cada dia. 
Ignoras a minúscula flor que transforma o deserto? 
Pisas o caracol que a chuva trouxe ao teu encontro?
Reparas no rumo que o pássaro toma ao levantar-se? 
Podes viver como se tudo importasse? 
Então hás de viver! 
O mundo continua a girar agarrado 
ao seu tesouro de conceitos ilusórios. 
A música é efêmera mas existe, 
benéfica, fecunda, impermanente. 
Sonda o significado verdadeiro de tudo 
o que deves levar, trazer ou transformar. 
Pouco há a aprender além do que já sabes: 
és humano e estás só. 
Age como um pássaro capaz de incendiar o próprio ninho. 
Vive, muda, canta e passa!  
(VERGANI, 2003, p.142-143)

 As motivações mais substanciais para a escritura desta tese encontram seu 

lugar nessa narrativa de Teresa Vergani. Ela explicita o sentido fundante do que 

designo como escuta sensível, a saber, como uma forma de pensar o mundo, 

argumento central que percorre as próximas páginas deste texto. Reporto-me a essa 
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escuta como uma abertura cognitiva para as diferentes vozes e situações da 

natureza, ligada e ao mesmo tempo distinta do mistério humano e do universo.  

É preciso experimentar uma espécie de perdição na contemplação das 

formas para libertar o olhar. No entanto, ainda “olhamos para o céu com a nuca, 

cheios do nosso próprio ruído, inexperientes” na mesma proporção em que o mundo 

que temos construído está cheio de ruídos e “continua a girar agarrado ao seu 

tesouro de conceitos ilusórios”. Nossa audição, o sentido mais primitivo de todos e 

pelo qual conseguimos adquirir noção de tempo, equilíbrio e orientação no espaço, 

está enfraquecida e atrofiada em nosso presente (CATUNDA, 1998). 

Observemos a dinâmica das grandes metrópoles do mundo contemporâneo, 

cujos cenários marcados pelo excesso de estímulos visuais e auditivos podem levar 

ao esgotamento dos sentidos. Cito como exemplo a cidade de São Paulo, minha 

terra natal, lugar onde morei grande parte de minha vida e onde repousam muitos 

dos meus afetos. É muito comum o transeunte percorrer as ruas do centro da cidade 

e se deparar com o som barulhento dos motores e buzinas dos carros em meio a um 

engarrafamento; caminhar na praça da Sé e ser contaminado por um turbilhão de 

informações sonoras advindas dos gritos dos camelôs sedentos por vender seus 

produtos, das caixas de som ressoando os cd´s piratas e das vozes proféticas dos 

pregadores da fé anunciando a volta do Messias; entrar num vagão do metrô lotado 

de gente e, se não ficar atento à voz de comando “Próxima estação: Santana”, 

perder sua vez de descer na estação de destino. Do mesmo modo que a poluição 

sonora invade os ouvidos, o olhar é capturado pelas imagens que desfilam nos 

painéis luminosos nas avenidas da cidade; pelas vitrines das lojas que exibem seus 

manequins, bonecos magros e esbeltos vestidos de roupas da última moda; pelas 

múltiplas imagens das telas de TV, produtos de venda nas lojas de aparelhos 

eletroeletrônicos dos shoppings e redes de supermercados. Nas épocas de festas, 

como é o caso das vésperas de Natal, esse movimento frenético se amplifica e, 

fatalmente, o transeunte que percorre as ruas – e que não acompanha o ritmo da 

pressa e do consumo – olha para o céu que não é azul, mas cinza, e fica em silêncio 

esperando a madrugada chegar para ao menos sonhar. 

A aceleração, afirma Dietmar Kamper, se transformou no “emblema da vida 

moderna”. O que acontece em São Paulo se repete em muitas cidades do mundo, 

como Nova York, Berlim e tantas outras. Kamper lembra um episódio que viveu ao 

chegar em Berlim, no começo dos anos 1980, quando contava cinqüenta anos de 
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idade. Ele procurava se orientar pelas ruas da cidade e olhava para as pessoas. 

Repentinamente, apareceu um senhor mais idoso caminhando mais rápido que ele e 

lhe disse: “Moço, você deve estar doente; você está caminhando muito devagar!”. O 

ritmo da pressa próprio de uma vida ativa, signo do mundo moderno não se coaduna 

com o ritmo da vida contemplativa, acrescenta Kamper, próprio dos ritmos originais e 

genuínos e que são mais vagarosos.  

Vivemos, sustenta Maria da Conceição de Almeida, a cultura da pressa. 

Contextualizando estas palavras pronunciadas por Teresa Vergani de que “os 

homens correm, enquanto as árvores crescem”, Almeida acrescenta que, 

diferentemente das árvores, que dependem do solo para viver e do processo de 

fotossíntese, os homens exibem trajetórias de vida que não incluem o enraizamento, 

a construção de laços afetivos e a dependência do outro (VERGANI apud ALMEIDA, 

2005, p. 32). A própria velocidade com que são vividas as experiências afetivas, 

como encontros fugidios e fugazes, demonstra situações de solidão e desapego.  

Do mesmo modo que roupas, carros, aparelhos eletrônicos, embalagens de 

produtos e quaisquer outros objetos de uso são facilmente descartados no nosso 

cotidiano, pessoas que um dia faziam parte da história singular de cada um de nós 

são esquecidas e desaparecem do nosso campo de memória afetiva. Essa história 

individual de desapego se repete mais amplamente no desenraizamento da própria 

história que foi sendo gerada coletivamente pelos nossos antepassados. “Sem 

raízes mais profundas, somos facilmente arrancados do solo de uma história 

passada que vai perdendo sentido, que não nos diz mais quase nada. As ruas de 

nossas cidades estão povoadas por crianças sem história, por homens e mulheres 

sem pertencimentos, desprovidos do sentido do futuro, descolados de qualquer 

território, com projetos reduzidos a sobreviver a cada dia” (ALMEIDA, 2005, p. 31). O 

uso que se faz das coisas e das relações está diretamente associado a uma adesão 

(in)voluntária de valores.   

Desse modo, podemos dizer que a poluição visual e sonora das grandes 

cidades se coaduna com a poluição da pressa; da falta de afeto, de apego e de 

enraizamento, que têm se expandido de modo vertiginoso no mundo 

contemporâneo. Essa poluição não somente esgota o campo sensorial dos nossos 

corpos, como também exaure os sentidos da vida humana. Estamos ensurdecidos. 

Como aquele transeunte dos grandes centros urbanos, eu também esperava 

o cair da tarde em São Paulo para que, enfim, a noite pudesse trazer de volta o 
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tempo da contemplação. Muitos desses momentos eram preenchidos de música e 

eu, sem uma consciência exata dos motivos geradores de tal expectativa, já nutria 

um desejo de escutar um silêncio que a cidade veloz não oferecia. Dessa maneira, 

era sempre à noite que reencontrava o meu equilíbrio e a minha orientação. 

Talvez essas palpitações, vivências e reflexões iniciais estivessem 

escondidas em mim quando iniciei a pesquisa de mestrado em 2003, que resultou 

na produção do texto de dissertação Música, Filosofia, Formação: por uma escuta 

sensível do mundo junto ao Grupo de Estudos da Complexidade – Grecom, ligado à 

Linha de Pesquisa Estratégias de Pensamento e Produção do Conhecimento, do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, Natal (2005).  

Eu ingressara no mestrado com um projeto inicial que consistia em discutir 

conceitos filosóficos a partir das temáticas sugeridas por canções de música popular 

brasileira. Estudando os textos e participando afetiva e efetivamente das reuniões do 

Grecom; dos seminários e fóruns promovidos pelo grupo; das orientações coletivas e 

individuais com Ceiça Almeida; dos grupos de estudos e das aulas que integram os 

programas das disciplinas da pós-graduação, fui percebendo logo no início que a 

epistemologia da complexidade me permitia mais livremente – sem perder o rigor – 

transitar entre os domínios da Música, da Educação e da Filosofia (área de minha 

formação universitária) e, ao mesmo tempo, não me deixar aprisionar pelos 

conceitos. Absorvo o alerta feito por Gaston Bachelard: “os conceitos são gavetas 

que servem para classificar os conhecimentos. (...) Para cada conceito há uma 

gaveta no móvel das categorias” (BACHELARD, 1979, p. 88). Entretanto, de forma 

aberta, os conceitos podem servir como ferramentas para fazer operar o 

pensamento, longe de pré-determinar o seu percurso por categorias e classificações. 

Nessa mesma direção, Gilles Deleuze no livro Conversações (1992) atenta para o 

fato de que os conceitos são invenções humanas, portanto, têm historicidade e são 

relativos às circunstâncias. Eles não preexistem, servindo muito menos para serem 

defendidos, e muito mais para facilitar o exercício de “singularidades que reagem 

sobre os fluxos de pensamento ordinários” (DELEUZE, 1992, p. 46).  

Eu havia descoberto que, para além do conteúdo das canções, a própria 

estrutura musical sugeria um novo estilo de pensar o mundo. Assim, a construção da 

dissertação seguiu o caminho das minhas afinidades intelectuais, afetos e desejos. 

Exercitando uma dialogia entre Filosofia, Música e Educação, eu pretendia contribuir 

para a proliferação de discursos filosóficos mais melodiosos e harmônicos que 
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viessem a mobilizar os alunos e fazê-los penetrar delicadamente no terreno arcaico 

das grandes interrogações humanas. Meu pressuposto era que a música toca a 

todos nós, independentemente de sermos músicos ou não. O argumento 

fundamental demonstrado na dissertação é que a arte musical expõe, mais 

diretamente do que a palavra e o texto escrito, vivências afetivas, físicas e psíquicas 

no sujeito e, ao desencadear estados de ser e experiências estéticas e éticas 

singulares, repercute numa formação humana mais totalizadora. A música é uma 

grande metáfora da vida humana. 

Exercitei essa proposição quando co-orientei, na metade do curso de 

doutorado, ao lado de Maria da Conceição de Almeida, a monografia intitulada 

Música: por uma pedagogia da alegria, de Evanildo Costa Santos, e que foi 

apresentada ao Curso de Pedagogia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 

UFRN, em 2006. Nessa pesquisa, o autor põe à mostra, por meio de suas práticas 

como educador e aluno, a importância da música no contexto escolar, contribuindo 

para a formação de sujeitos mais alegres, criativos, solidários e sensíveis. 

Artefato cognitivo que ultrapassa a experiência analítica e metonímica, a arte 

musical propicia deslocamentos imaginários e temporais de modo que o sujeito é 

levado a expandir seus sentidos e sua imaginação, a ampliar suas experiências, a 

acessar as essências dos fenômenos que não são traduzíveis por palavras. A 

melodia permite a experimentação dos estados de coesão, de conexão plena entre 

sentido e intenção, começo e fim. A música reata homem e natureza. Podemos dizer 

que a arte musical faz aflorar a audição interior, o encontro do sujeito consigo 

mesmo, produzindo o diálogo entre sua sensibilidade ética e estética, a ordem e o 

caos, o silêncio e o ruído, a repetição e a criação.  

Na dissertação, eu demonstrei como os pólos sujeito e objeto; homem e 

mundo; discurso científico e mito; ciência, arte e filosofia; vida e idéias são co-

tecidos nas vivências musicais. Porém, ainda me perguntava metaforicamente no fim 

da pesquisa de mestrado: Quais são as notas? Como deslocar os parâmetros dessa 

extraordinária experiência musical que sugere um estilo de ser e pensar o mundo 

para o nosso cotidiano, sendo que vivemos enclausurados numa sociedade 

embriagada de enorme desassossego, solidão, impaciência, individualismo, que não 

pára, que não escuta, que não vê? Como fazer da escola, que foi instituída como o 

lócus privilegiado da formação, espaço de experimentação de tempos mais 

vagarosos, imprescindíveis para a reorganização do padrão do conhecimento 
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humano? São essas questões que agora me proponho responder. Talvez sejam 

mais do que questões. Tudo isso configura uma pulsão, como uma música que 

nunca acaba. O que é dito na dissertação acerca da escuta musical hoje se amplifica 

numa concepção alargada de escuta do mundo, do lugar, do entorno do sujeito e de 

si mesmo. 

Esta tese de doutorado explicita o esforço de demonstrar que a escuta 

sensível é uma forma de pensar o mundo, que implica numa atitude diferenciada. 

Essa escuta encontra na “lógica do sensível”, propugnada e discutida por Lévi-

Strauss, uma escuta perto da natureza, o seu lugar primeiro de pertencimento. 

Sabemos que todo conhecimento é gerado a partir da experiência do sujeito. O 

modo singular com que cada um de nós lê, decodifica, representa, discursa, 

interpreta, imagina, sente, percebe, escuta, cheira, toca, apreende, absorve e se 

deixa tocar, é próprio da experiência humana. Hoje, entretanto, à exceção de 

algumas sociedades tradicionais que resistem aos ritmos do processo civilizatório do 

mundo contemporâneo, não se sabe mais o que é conhecer nesse sentido mais 

pleno de recrutar a experiência vivida, que Lévi-Strauss denomina de “ciência do 

concreto”.  

A cidade tem sido a morada da difusão do saber científico e da produção de 

conhecimentos distanciados dos saberes tradicionais produzidos pelas sociedades 

mais isoladas ou mais próximas da natureza. Observar e experenciar essas formas 

de conhecer ajudam a não ensurdecer esses outros cenários que a condição 

humana foi gestando ao longo do tempo. Eles apontam para estilos de vida e 

pensamento altamente complexos, que compreendem uma relação mais simbiótica 

entre o homem e o mundo e entre dois modos de estruturação do pensamento que 

se complementam: o simbólico/mitológico/mágico e o empírico/técnico/racional.  

Trazer à tona esses cenários não implica em fazer uma apologia ao homem 

natural. Ao contrário, conforme argumenta Lévi-Strauss, podemos afirmar que o 

homem expressa a unidade de sua condição e, simultaneamente, as topologias 

arcaicas e modernas. Todo e qualquer conhecimento que a humanidade construiu 

ao longo do tempo tem sua sustentação numa única e mesma estrutura 

antropológica. 

O processo de complexificação da natureza, animado pela pulsão 
cognitiva que ultrapassa o utilitarismo, sustenta-se numa estrutura 
antropológica pendular que comporta, simultânea e dialogicamente, a 
humanidade e animalidade do conhecimento. Esta pulsão cognitiva é 
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certamente o que funda a constituição das sociedades humanas, sua 
historicidade, constitui a cultura, produz um ser leitor, interpretante e 
impressor de sentidos, vontades, desejos, produtor e consumidor de 
conhecimento (ALMEIDA, 2001, p. 35).

Para Almeida (2001), as diferenças na forma de produzir o pensamento e, 

sobretudo, na consolidação das sociedades antigas e atuais, podem ser 

identificadas no modo distinto de acessar as potencialidades cerebrais dos 

indivíduos e, em particular, à facilitação ou interdição desse processo na educação 

dos jovens e crianças. A trajetória histórica e cultural dessas sociedades mais 

próximas da natureza sinaliza modos extremamente sofisticados de resolver as 

incertezas e ambigüidades entre o cérebro humano e o meio, articulando com 

grande complexidade a simbiose entre o pensamento e o mundo.  

Referindo-se aos homens da era neolítica ou da proto-história, Lévi-Strauss 

argumenta que eles foram herdeiros de uma longa tradição científica. Seu 

pensamento mágico não deve ser reduzido a uma “sombra que antecipa” a evolução 

técnica e científica, pois tanto quanto a ciência, a magia é uma forma de 

pensamento. Magia e ciência são dois modos de conhecimento que não se 

diferenciam quanto à natureza de suas operações mentais, mas quanto às 

condições objetivas do seu aparecimento.   

[...] para elaborar as técnicas, muitas vezes longas e complexas, que 
permitissem cultivar sem terra, ou então sem água, transformar grãos 
ou raízes tóxicas em alimentos, ou então, ainda, utilizar essa 
toxidade para a caça, a guerra, o ritual, foi preciso, não duvidamos, 
uma atitude de espírito verdadeiramente científica, uma 
curiosidade assídua e sempre desperta, uma vontade de 
conhecer pelo prazer de conhecer, porque uma pequena fração 
apenas das observações e das experiências (às quais é preciso 
supor que tenham sido inspiradas, então, e sobretudo, pelo gosto de 
saber) poderiam dar resultados práticos e imediatamente utilizáveis 
(LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 35, grifo nosso). 

Longe de dispensar os resultados práticos obtidos com essas técnicas, cabe 

reforçar que uma atitude cognitiva atenta, firme, disciplinada, curiosa, interessada 

nas sutis distinções do fenômeno observado e desejosa de experimentar apenas 

pelo prazer de conhecer, é incitada pelos desafios do mundo sensível. Categorias do 

sensível, como o ato de cheirar, tocar, degustar, observar, examinar, sentir, ouvir, 

são acionadas na integração com o ambiente natural. Lévi-Strauss cita as 

impressões de um biólogo acerca da maneira com a qual um pigmeu das Filipinas 
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procurava identificar uma planta, demonstrando um modo específico de 

compreender os fenômenos do mundo. 

“O negrito está completamente integrado em seu meio e, coisa ainda 
mais importante, estuda sem cessar tudo que o cerca. Muitas vezes, 
vi um deles, incerto sobre a identidade de uma planta, provar o 
fruto, cheirar as folhas, quebrar e examinar uma haste, observar 
o habitat. E é somente depois de verificar todos esses dados, que 
declarará conhecer ou não a planta em questão”. (...)  
A extrema familiaridade com o meio biológico, a atenção 
apaixonada que lhe dão, os conhecimentos exatos a ele 
relacionados, têm, freqüentemente, impressionado os 
pesquisadores, pois demonstram atitudes e preocupações que 
distinguem os indígenas dos seus visitantes brancos (LÉVI-
STRAUSS, 1976, p. 24, grifo nosso). 

Se a exigência de ordem é um critério que subsiste à ação do cientista, a 

exaustiva atenção às relações entre as coisas, aos pequenos detalhes dentro um 

todo e às sensações experimentadas no decurso da experiência fenomenal 

praticadas por uma “ciência primeira” demonstram que essa ciência do concreto 

desenvolvida através de uma escuta perto da natureza está alicerçada nos mesmos 

critérios. Para que essa ordem não seja destruída, cada coisa cumpre sua função. 

Por isso, é preciso estar atento.  

Por meio da descrição dos passos ritualísticos da cerimônia do “hako”, dos 

índios pawnee, Lévi-Strauss mostra essa necessidade de atenção, por exemplo, em 

relação ao sentido do sagrado, referido por um pensador indígena quando dizia: 

“Cada coisa sagrada deve estar em seu lugar” (FLETCHER 2 apud LÉVI-STRAUSS, 

1976, p. 30).  

A invocação que acompanha a travessia de um curso de água se 
divide em várias partes, correspondendo, respectivamente, aos 
momentos em que os viajantes põem os pés na água, em que os 
mudam de lugar e em que a água lhes cobre completamente os pés; 
a invocação ao vento separa os momentos em que o frescor é 
percebido apenas pelas partes molhadas do corpo, depois aqui e ali, 
e, enfim, por toda a epiderme: ‘somente então podemos prosseguir 
com segurança’ (id. pp. 77-78). Como deixa bem claro o informante, 
“devemos dirigir um encantamento especial a cada coisa que 
encontramos, pois Tirawa, o espírito supremo, reside em todas as 
coisas e, tudo o que encontramos em nosso caminho pode socorrer-
nos (...). Fomos instruídos para prestar atenção a tudo o que 
vemos” (FLETCHER apud LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 30-31, grifo 
nosso). 
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Essa ciência regida pela “lógica do sensível” forma o “substrato de nossa 

civilização”, argumenta Lévi-Strauss. 

[...] os mitos e os ritos oferecem, como valor principal, ter preservado, 
até a nossa época, de uma forma residual, modos de observação e 
de reflexão que foram (e continuam sem dúvida) exatamente 
adaptados a descobertas de um certo tipo: as que a natureza 
autorizava, a partir da organização e da exploração 
especulativas do mundo sensível em termos de sensível. Esta 
ciência do concreto devia ser, essencialmente, limitada a outros 
resultados que os prometidos às ciências exatas e naturais, mas não 
foi menos científica e seus resultados não foram menos reais. 
Afirmados dez mil anos antes dos outros, eles são sempre o 
substrato de nossa civilização (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 37, grifo 
nosso). 

 Esses argumentos se aproximam da perspectiva de Henri Atlan, para quem a 

liberdade humana está implicada na experimentação de escolhas dentro de certos 

limites que nos determinam; o exercício especulativo do mundo por meio de formas 

do sensível é ativado conforme aquilo que é determinado pela natureza, ou seja, o 

sensível propicia que se pergunte aquilo que a natureza autoriza.

 Simultaneamente ao desenvolvimento de técnicas de lapidação da pedra, do 

ouro e do trabalho com o metal, para os quais foi necessário produzir estratégias 

extremamente sofisticadas, os nossos ancestrais nunca deixaram de praticar os 

seus ritos, crenças, mitos e magias, cujo valor reside na afirmação e evolução dos 

aspectos simbólico/mitológico/mágico do pensamento. Esses dois modos de pensar 

– o empírico/lógico/racional e o simbólico/mitológico/mágico –, como compreende 

Edgar Morin (1999), coexistem e são parasitados entre si. Renunciar a qualquer um 

desses pólos levaria os homens à morte e à sua desintegração social.  

 Edgar Morin observa que toda a linguagem que produzimos, seja através de 

palavras ou imagens, “reconstitui, apesar da sua ausência, a presença concreta dos 

seres, coisas e situações evocadas” (MORIN, 1999, p. 171). Designamos as coisas 

pela palavra com base nos signos e, ao mesmo tempo, as evocamos por meio dos 

símbolos. No primeiro modo, o pensamento empírico/técnico/racional domina. Ele 

diz respeito à objetividade do real. No segundo caso, é o pensamento 

simbólico/mitológico/mágico que, com as evocações da concretude da experiência 

subjetiva e das coisas, aparece. Esse se dirige à realidade subjetiva. Ambos 

constituem a unidualidade do pensamento. Nesse sentido, como bem ressalta Morin, 

se nas civilizações arcaicas os dois tipos de pensamento se combinam 

estreitamente, eles podem nas civilizações contemporâneas expressar a mesma 
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retroalimentação, uma vez que se trata de uma condição antropossocial fundamental 

e não ultrapassada.  

Deve-se, entretanto, compreender que o mito decorre não tanto de 
um pensamento arcaico ultrapassado, mas de um arqui-pensamento 
sempre vivo. Ele procede do que podemos designar arqui-espírito, 
não um espírito atrasado, mas um espírito anterior que, conforme o 
sentido forte do termo arqué, corresponde às forças e formas 
originais, fundamentais e dos princípios da atividade cérebro-
espiritual, lá onde os dois pensamentos ainda não estão 
separados. (MORIN, 1999, p. 186-187, grifo nosso). 

Os mitos não dissociam objetividade e subjetividade, a representação e a 

coisa representada, as imagens e as palavras, a invocação e a evocação, pois 

dizem respeito a um estado nascente de nossas atividades mentais (MORIN, 1999, 

p. 187). Estão na ordem da criação, da invenção, por isso libertam o pensamento. 

Nesse sentido, precisamos insistir no desenvolvimento de uma razão aberta e 

complexa que compreende a unidualidade das formas de pensar que parasitam a 

condição humana. No entanto, é no acionamento do caráter existencial, afetivo e 

subjetivo da realidade animado pelos mitos que podemos impedir a intoxicação do 

pensamento racional com racionalizações excessivas, ao mesmo tempo em que 

podemos tornar mais suportável a nossa realidade.  

Vivemos um tempo de congestionamento de informações, ensurdecidos no 

meio de um turbilhão de frases sem sentido, envolvidos pelo excesso de conceitos. 

Esse tempo precisa ser reconstruído através do encorajamento de uma escuta 

parcimoniosa, curiosa, cuidadosa, vagarosa, auto-reflexiva, imaginativa, afetiva, 

disciplinada, aguçada, atenta, firme, sensível e impulsionada pelo próprio prazer de 

pensar que uma escuta perto da natureza é capaz de promover. Talvez estejam aqui 

as bases das proposições defendidas pelo grupo de pesquisadores que, ao lado de 

Fritjof Capra (2006), propõem a desaceleração dos processos educacionais através 

da substituição da “fast school” por uma “slow school”.  

A “fast school” caracteriza-se pela exigência da assimilação rápida e precisa 

dos conhecimentos; pela avaliação de desempenho com base em critérios 

determinados por conteúdos específicos; pela imposição da passagem do aluno de 

um nível a outro sem o seu devido acompanhamento, e pela reprodução de uma 

lógica pragmática no interior do contexto escolar, que obriga os alunos e professores 

a atenderem determinadas metas e “prestarem contas” à instituição com resultados 

rápidos e adequados aos padrões esperados (HOLT, 2006). A esse modelo de 
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escola que tem imperado em nossa sociedade atual, esses pesquisadores se 

contrapõem, defendendo um novo conceito de escola: a “slow school” ou “escola 

desacelerada”. Assim como a expressão “slow food”, utilizada por Alice Waters 

(2006), referindo-se à prática de valores fundamentais como o cuidado, a beleza, a 

concentração, o discernimento e a sensualidade que estão envolvidos no ato da 

alimentação e que alteram formas de pensamento e comportamento, a expressão 

“slow school” também deve ser o lugar onde se nutram as mentes com valores que 

incluem a filosofia, o respeito à comunidade, à diversidade e à complexidade, e o 

exercício ético (HOLT, 2006). Para isso, é necessário vivenciar um tempo mais 

vagaroso de digestão dos conhecimentos e das experiências.  

A repetição própria das narrativas míticas deve servir como um alimento no 

nosso cotidiano, como uma música que vibra permanentemente em nossos ouvidos, 

suprimindo o tempo por meio de deslocamentos imaginários e temporais. A música e 

o mito têm em comum o fato de serem linguagens que transcendem o plano da 

linguagem objetiva. Uma obra musical ganha vida em cada leitura de uma partitura, 

em cada execução, em cada escuta. É, como diz Morin, um ato de regeneração. “E 

as obras vivem assim, de regeneração em regeneração, algumas morrendo por falta 

de apreço e por esquecimento, como acontece também aos deuses dos cultos 

abandonados” (MORIN, 2001, p. 154). Uma partitura não diz a música. “A partitura 

significa a música, mas não a representa” (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 123). A 

partitura precisa ser ouvida, executada. 

A organização dos sons informa a estrutura da matéria que está oculta. Nesse 

sentido, a música é um modelo que interpreta o movimento do universo, criando 

metafísicas que harmonizam mundo visível e invisível, dizendo da “espiritualidade da 

matéria” e encarnando “uma espécie de infra-estrutura rítmica dos fenômenos (de 

toda ordem)” (WISNIK, 1989, p. 29). Na mesma direção, se “tudo que vibra é som” 

(SCHAFER, 2001, p. 20), cabe enfatizar que a escuta das “paisagens sonoras” do 

mundo atual, ou seja, a escuta de “qualquer campo de estudo acústico, que pode 

ser uma música, um programa de rádio ou um ambiente acústico” (SCHAFER, idem, 

p. 23), é uma forma de trabalhar para o aperfeiçoamento das sociedades.  

Estamos todos envolvidos num universo que, no mundo atual, é 

profundamente marcado pelo excesso sonoro, em turbilhão. Se, como afirma Alice 

Waters (2006), somos o fast food que comemos, então nossa vida tem seguido o 

padrão do “rápido, barato, acessível”. Transpondo essa analogia ao fenômeno 
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sonoro, se os sons do mundo podem nos dizer o que somos, então estamos 

confusos, acelerados, barulhentos demais. Conforme argumenta Schafer, 

precisamos procurar uma maneira de tornar a acústica ambiental um 
programa de estudos positivo. Que sons queremos preservar, 
encorajar, multiplicar? [...] Clariaudiência, e não ouvidos amortecidos: 
eis uma idéia da qual não desejo ter a posse permanente 
(SCHAFER, 2001, p. 18). 

Historicamente, a paisagem sonora mundial evoluiu e, proporcionalmente, 

isso afetou o comportamento humano. No entanto, sendo uma paisagem sempre em 

transformação, é passível de ser aperfeiçoada, desde que as sociedades sejam 

ensinadas a ouvir com cuidado, a criticar a sua paisagem sonora e, de modo 

democrático, trabalhar para o seu replanejamento. As sociedades necessitam 

também averiguar, apurar, identificar a variedade de sons aos quais são 

continuamente expostas e, com essas informações, projetar uma paisagem mais 

coerente com as suas necessidades. A tecnologia, à medida que se diversifica, 

amplia e se desenvolve, traz consigo uma superabundância de sons ao mundo, sua 

homogeneização e, em conseqüência, o domínio e o monopólio de uma certa 

paisagem sonora que oculta e diminui a variedade de outros sons. Esses outros 

sons são justamente as “espécies em extinção” na contemporaneidade, em sua 

maioria, são os sons da natureza, que devem ser protegidos (SCHAFER, 2001).  

Escolher e preservar sons em meio à sua rica e abundante diversidade é 

proteger não só a natureza do meio ambiente, mas também a nossa arqué, aquele 

permanente estado nascente, ao qual se refere Morin, que antecede e anima 

constantemente toda e qualquer atividade do pensamento. Esse argumento mais 

amplo e, de certo modo, difuso recebe aqui uma ressignificação mais pontual no 

tocante à educação e à formação dos sujeitos. Trata-se de propugnar e sugerir uma 

escola que se transforme num espaço de experiências de uma sensibilidade mais 

aberta, plena, polifônica, diversa e múltipla.  

Se a escola é o lugar privilegiado de transmissão da cultura, ela não deve 

continuar a se restringir a uma única forma e a uma única linguagem de 

experimentação humana veiculadas pela cultura científica. Se temos vivenciado na 

escola apenas a monocultura do ritmo da velocidade, é preciso então que façamos 

imperar o outro ritmo, o “slow”, mais lento, e que inclui o tempo do vagar, do ruminar, 

do digerir conhecimentos com parcimônia, resistindo ao império da massificação dos 

sentidos, do pensamento e das atitudes. Permitir, suscitar, facilitar e mesmo impor a 
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complementaridade entre esses tempos do espírito distintos, entre velocidades do 

pensamento antagônicas, entre o “slow” e o “fast” poderá vir a prefigurar um dos 

valores essenciais de uma formação mais integral que prima pela diversidade.  

Parafraseando Teresa Vergani, nós não somente somos a carne dos textos 

que comemos, como também somos a carne dos sons que escutamos. As reflexões 

de Wisnik e Schafer suscitam o debate acerca da escuta como o exercício de um 

pensamento aberto às possibilidades que nossas paisagens atuais apontam. Não 

tomemos o atual estágio de desintegração de sentidos no qual a humanidade está 

mergulhada como um fato definitivo. Fontes vivas culturais, psíquicas, espirituais, 

sociais e afetivas se oferecem como possibilidades para que projetemos um mundo 

mais humano. “Muitas habilidades, saberes, estilos de vida e formas de pensar 

foram certamente julgadas inapropriadas, apesar de terem constituído importantes 

constâncias históricas que consolidaram o padrão da espécie humana” (ALMEIDA, 

2000, p. 11).  

Uma educação complexa, cujas proposições rediscutem a lógica do processo 

civilizatório atual e que se vale da construção de novas estratégias do pensamento 

que acolhem a multiplicidade de saberes fazendo germinar deslocamentos 

cognitivos, se oferece como uma aposta inadiável. Esses saberes são, nas palavras 

de Edgar Morin, reservas antropológicas da cultura. Talvez precisemos reafirmar que 

a educação deste século deva passar pela educação dos educadores. “Como fazer 

isso? Fomentando a identidade entre ciência e arte, ciência e tradição, estimulando 

a religação entre razão e sensibilidade” (CARVALHO, 2000, p. 6).  

O reconhecimento da riqueza noológica existente nos saberes da tradição, 

longe de se constituir numa atitude de mistificação, aponta para a indiscutível 

importância na abertura de canais do pensamento que fazem circular livremente o 

mito, a filosofia e a ciência, reconstruindo totalidades a partir das quais a 

comunicação entre diferentes culturas e modos de conhecimento é facilitada na sua 

raiz antropológica e que, de modo reduzido e igualmente significativo, retroagem na 

vida do sujeito fazendo-o acessar os distintos modos de pensar a si mesmo e ao 

mundo. 

A escuta sensível como uma escuta perto da natureza opera um lugar de 

resistência cognitiva ao tumulto das paisagens ocidentais e universais da atualidade, 

pois ela tem na tecnologia do pensamento da oralidade, referida por Pierre Lévy 

(1993), que é guiada pela repetição, própria dos mitos, um modo de produzir 
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totalidades, grandes narrativas da cultura (Michel Serres). Do mesmo modo, essa 

escuta opera como um modo de pensamento que está em sintonia com os ruídos 

das paisagens do mundo atual e que se constituem em reservas antropológicas em 

meio à barbárie da civilização. Não devemos suprimi-las, mas reorganizá-las em 

novos patamares de conhecimento.  

Para Pierre Lévy, podemos exercitar uma forma de pensamento mais polifônica 

e dialogal com o mundo através de uma inteligência configurada pela oralidade, pela 

escrita e pela informática, acionando esses três pólos do espírito de modo 

simultâneo e complementar. O exercício de uma escuta aberta e polifônica, 

promovida pela música e pela atenção acurada às paisagens sonoras atuais, 

também aponta para esse estilo de pensamento, que está em sintonia com uma 

educação complexa.  

 A estrutura pensada inicialmente para esta tese consistia em apresentar, em 

primeiro lugar, os cenários das metrópoles onde se identifica mais explicitamente a 

dificuldade do exercício de uma escuta sensível, seguidos da apresentação das 

idéias de Schafer e Wisnik, argumentando em favor da música e da escuta como 

operadores cognitivos essenciais para a preservação de nossas reservas naturais e 

culturais. Por fim, apareceria a experiência da pesquisa junto à comunidade 

escolhida para o estudo. Esse é o padrão dos trabalhos científicos, seu lugar 

comum. Seguindo os critérios consagrados de elaboração de texto científico, 

geralmente os pesquisadores começam por apresentar a estrutura de suas teses e 

dissertações, para em seguida percorrer a seguinte seqüência: uma introdução que 

passa pela revisão bibliográfica e pelas discussões dos autores para, somente 

depois, expor e refletir sobre a pesquisa que, de fato, se constitui na parte original do 

trabalho, em conhecimento novo construído. Ao final vem uma conclusão que 

encaixa, conecta e ajusta o que os autores disseram com os ‘dados’ da pesquisa. 

Invertendo esse padrão que, conforme Edgard Carvalho e Conceição Almeida, 

corresponde a fazer um percurso do “paleolítico aos nossos dias”, optei por 

apresentar em primeiro lugar a pesquisa vivenciada, a construção de conhecimento 

novo, as descobertas, os saberes que emergiram como faces desconhecidas até 

então para mim, a parte mais preciosa.  

 A atual estrutura da tese se apresenta então da seguinte forma: em primeiro 

lugar, no capítulo intitulado Lagoa do Piató: escuta de uma paisagem, descrevo a 

paisagem que escolhi para conhecer e experimentar a minha própria escuta, a 
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Lagoa do Piató, na região do Assu, Rio Grande do Norte, onde se configuram estilos 

de pensamento que incluem as categorias do sensível defendidas nesta introdução. 

Com base no livro Lagoa do Piató: Fragmentos de uma história, de Maria da 

Conceição de Almeida e Wani Fernandes Pereira (2006), a Lagoa do Piató chegou 

até mim. Neste capítulo, em estilo narrativo, eu apresento essa paisagem através de 

evocações. Às vezes, recruto minhas experiências passadas. Em outros momentos, 

trago para o texto autores como poetas, compositores, escritores, pensadores. Em 

outros momentos ainda, escuto meus interlocutores mais diretos, os moradores da 

comunidade de Areia Branca da Lagoa do Piató.  

No segundo capítulo, O ritmo da metrópole e o ritmo da vida: entre a perda e 

a restituição da escuta, descrevo o cenário dos ambientes das grandes metrópoles, 

como shopping centers, grandes avenidas e os centros urbanos, para melhor 

demarcar o que chamo de espaços de excesso de poluição sonora, visual e afetiva  

que se oferecem como mapas do paradigma da ocidentalização do mundo, nos 

quais uma escuta de si e do outro é praticamente negada. Em seguida, apresento 

algumas paisagens de comunidades isoladas, onde essa escuta é estimulada. Na 

direção dos argumentos de Edgar Morin sobre a necessidade de uma reforma da 

educação que passa pela reforma do sujeito, consciente de sua condição humana 

atrelada à identidade terrena, indico a importância do exercício da escuta sensível 

na formação humana e, em particular, no contexto escolar do mundo urbano.  

Em Para uma escuta sensível na escola, retomo as lições de escuta da Lagoa 

do Piató, identificando propriedades análogas às da estrutura musical e, em 

especial, do estilo de música modal. Essas propriedades, articuladas com os 

argumentos defendidos e minhas experiências aqui relatadas, se desdobram na 

forma de propostas experimentais para o contexto escolar. Acredito que é possível 

fazer desse espaço um lugar onde germinem experimentações de tempos análogos 

à dinâmica da natureza que são imprescindíveis para fazer aguçar a sensibilidade 

humana, com vistas a uma formação que dialoga com os padrões inscritos na 

totalidade do universo.  

A escola pode ser um lugar importante para gerar amplos pertencimentos, 

conduzindo experimentações que façam valer a unidade da diversidade de saberes 

e conhecimentos construídos ao longo do percurso histórico da humanidade. Mesmo 

assim, não há garantias de um mundo melhor no futuro, apenas a convicção de que 

foram tocadas as primeiras notas. 



A Lagoa do Piató: escuta de uma 
paisagem 

Antes então da instituição de qualquer 

experiência visual, antes de qualquer espetáculo, 

e dando ao espetáculo sua verdadeira dimensão, 

a paisagem é expressão, e, mais precisamente, 

expressão da existência. Ela é portadora de um 

sentido, porque ela é a marca espacial do 

encontro entre a Terra e o projeto humano.  

Jean-Marc Besse
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 É comum acontecer de experimentarmos admiração, empatia e carinho por 

coisas não diretamente conhecidas, mas que, por meio de outras pessoas, exercem 

sobre nós um grande fascínio. Assim, por exemplo, passamos a ter interesse por ler 

algum texto sugerido por alguém em quem acreditamos, a querer visitar algumas 

cidades sobre as quais nos falaram positivamente, e assim por diante. Os escritores 

são alguns desses mediadores da curiosidade e da apreciação apriorística. Um bom 

romance é capaz de duplicar as experiências dos seus personagens na vida do 

leitor, que pode vivenciar a dor, a alegria, a angústia, o sofrimento, os sabores e 

dissabores ali inscritos como se fossem situações vividas por ele mesmo. Por meio 

do processo denominado por Morin de projeção-identificação, podemos 

compreender melhor as dores e as alegrias de pessoas que comumente 

entendemos como alheias às nossas existências. Um livro também pode transportar 

o leitor para outros lugares, outros territórios, outras paisagens. Foi assim que, 

inicialmente, a Lagoa do Piató chegou até mim, pela leitura de cenários e paisagens 

descritos por Almeida e Pereira (2006). 

 Mesmo distante de uma escritura caracterizada pela apologia à natureza 

pura, selvagem e sem transformações, Lagoa do Piató: fragmentos de uma história 

(2006), com suas palavras, imagens, signos, relatos, afirmações, aspectos 

geográficos, personagens e sons intuídos foi produzindo em mim, sem que eu 

pudesse controlar, alguns flashes de uma paisagem rural extremamente bucólica. Eu 

imaginava uma lagoa de águas calmas, carnaúbas enormes com os olhos voltados 

para os céus, capim verde a dançar com a força do vento, canoas fixadas nas 

margens da lagoa, peixes a nadar, plantações de feijão, pequenas casas coloridas 

amontoadas umas às outras, poucos pescadores e agricultores a trabalhar, crianças 

com os pés e mãos cheios de terra a brincar ou então retornando da escola para 

suas casas... Toda essa paisagem era muito silenciosa e difusa. Nas minhas ilações 

não aparecia, entretanto, o canto dos pássaros.  

 Recebi o convite de minha orientadora para ampliar minha pesquisa tendo 

como referência também a Lagoa do Piató. Não é possível afirmar que somente o 

convite feito determinou minha ida à Lagoa. É mais certo dizer que houve uma 

congruência de razões. Ingressei no doutorado com o propósito de dar continuidade 
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ao estudo da estrutura musical inserida num projeto maior que vem sendo 

desenvolvido há mais de duas décadas na base de pesquisa à qual sou vinculada – 

Grupo de Estudos da Complexidade. Um eixo de pesquisa importante desse grupo 

tem como aposta fundamental aprofundar os conhecimentos e saberes tradicionais 

de comunidades locais e exercitar permanentemente o diálogo com a ciência, pois 

entende-se que essa aproximação é uma maneira de tornar visíveis as ações, os 

conhecimentos e as vidas de sujeitos que historicamente foram alijados da 

sociedade em geral. Além disso, temos consciência de que esses saberes agregam 

valores éticos e epistemológicos fundamentais para a construção de seres humanos 

e cientistas que dialoguem com a natureza, com o outro e com o universo. 

 Tendo como referências os estudos de Schafer, procuro identificar as marcas 

sonoras, os sinais sonoros e os sons fundamentais da comunidade Areia Branca, da 

Lagoa do Piató. Toda paisagem reúne marcas sonoras, sinais sonoros e sons 

fundamentais. Esses aspectos acústicos interligados constituem uma “paisagem 

sonora”, terminologia criada pelo autor. A marca sonora é o som cujas qualidades 

são significativas para uma certa comunidade, caracterizando assim a sua 

singularidade local. O sinal sonoro é aquilo que é ouvido de forma consciente e se 

constitui em recurso de aviso acústico. O som fundamental, diferentemente do sinal 

sonoro, é o som básico que não precisa ser ouvido conscientemente e que afeta 

profundamente o estilo de vida de uma comunidade. São os sons advindos da 

geografia e do clima de um determinado lugar, como a água, o vento, as flores, as 

plantas, as montanhas, os pássaros, os animais, os insetos.  

Ao analisar a paisagem sonora da Lagoa, tentando captar suas distinções 

significativas, identifico aqueles sons que condicionam o patrimônio natural e cultural 

local. Experimento por meio da apreciação dessa paisagem uma escuta dos 

aspectos simbólicos presentes nos sons fundamentais que, pela força dos seus 

arquétipos1, ligam a experiência singular desses sujeitos à experiência humana em 

geral, unindo o local ao universal. Com base no que podemos chamar de uma 

epistemologia sonora, apresento aqui o estilo de escuta de alguns interlocutores da 

comunidade, que têm na experiência do sensível sua forma mais plena de se 

comunicar com a natureza do mundo e do humano. 

                                                
1 Segundo C. G. Jung, arquétipo é uma forma preexistente e inconsciente que parece fazer parte da estrutura 
psíquica herdada e pode, portanto, manifestar-se espontaneamente sempre e por toda parte.  
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 Assim como a música, por seu caráter mais difuso, os sons têm a qualidade 

de penetrar mais diretamente na interioridade dos sujeitos. Somos invadidos pelos 

sons, e os sentidos aparecem na escuta de modo efetivo e rápido. A manifestação 

bruta do som é um fenômeno sonoro que implica em mais do que algo existente no 

tempo e no espaço. Acontece numa relação de interação dos aspectos visíveis e 

invisíveis, materiais e imateriais que constituem uma paisagem. O som é uma 

“presença sonora”. 

O som é compreendido primeiramente como sentido e não como 
significado. [...] O que vem a ser o sentido na forma como o 
compreendemos? O sentido resulta daquilo que não depende do que 
nós achamos que ele seja, é um existente que insiste em sua 
presença e não se sujeita ao que possamos pensar sobre ele – como 
ansiedade da morte, dor de cabeça, fome, desejo amoroso –, enfim, 
mundo dos índices, mundo em que irremediavelmente nós nos 
envolvemos com a força bruta. Um outro nome para ele, por sinal em 
nome de síntese, é existência (TOMÁS, 2002, p. 48-49, grifo nosso). 

 A escuta da paisagem da Lagoa do Piató é uma forma de narrar sua história 

que, pela presença do som na sua natureza essencial, envolve os sujeitos e os liga 

a esse lugar. É uma maneira de compreender as suas existências. 

 Veremos que, nas últimas décadas, modificações de toda ordem, advindas do 

processo de modernização agrícola, agrediram essa paisagem, causando extrema 

fragilidade nos estilos de vida da comunidade. No entanto, parece que esse 

processo se manteve na forma de reservas antropológicas em algumas pessoas, 

dando-lhes força para viver e compreender o mundo, sua história, a vida, o cosmo. 

Sentidos imputados aos acontecimentos da natureza, modos de interpretar e 

resolver problemas, de agir e de viver foram sendo mantidos e aperfeiçoados por 

alguns desses habitantes da Lagoa, um dos redutos vivos da história sem fim da 

colonização no Brasil, de invasões e de resistências, de fartura e de falta, de secas e 

cheias, mesmo que a designação “colonização” só apareça nos livros como restrita a 

um tempo que já passou. Autores como Sérge Latouche compreendem esse estilo 

histórico como sendo permanente até os dias atuais. Parece que a Lagoa do Piató é 

um desses lugares que, por meio de sua cultura, de sua gente e de sua terra, 

oferecem novas dobras no olhar de quem atravessa seus sinais. 

 Por se tratar de um lugar com pessoas que se relacionam de maneira 

simbiótica com a natureza, a Lagoa do Piató foi compreendida como oportunidade 
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privilegiada para eu ser capturada por esse estilo que, em relação complexa com 

meu estilo de ser e de estar no mundo, permitiria a construção de uma dialogia entre 

o novo e o antigo dentro de mim mesma. Esse processo é doloroso e nada simples. 

É difícil. Procuro mostrar a partir da experiência do sujeito imerso nessa nova 

paisagem que a dialogia entre o que se pensa saber e o que se pensa não saber só 

pode ser feita por ele mesmo.  

 Assim, foi feita a prazerosa, nem por isso fácil, aproximação entre eu e alguns 

dos moradores da Lagoa do Piató. Não há contato sem haver qualquer modificação, 

mesmo que disso não se tenha consciência. Atenta a essa aproximação e a tudo o 

que ela envolve, consciente do processo, tropecei nas falas e nos pensamentos, 

contaminada por uma enorme mistificação dos saberes construídos por essas 

pessoas. Confesso, sem culpa, que foi muito sedutor para mim o deslumbramento 

do outro que tende a cristalizar e sufocar o próprio pensamento. Não sendo possível 

nunca saber com exatidão como somos vistos, o que estaria significando para essas 

pessoas minha presença em sua casa? Não estariam elas experimentando os 

mesmos sentimentos que eu? Onde estaria a censura? 

Cada civilização tende a superestimar a orientação objetiva de seu 
pensamento; é, por isso, então, que ele nunca está ausente. Quando 
cometemos o erro de crer que o selvagem é exclusivamente 
governado por suas necessidades orgânicas ou econômicas, não 
reparamos que ele nos dirige a mesma censura, e que, a seus olhos, 
seu próprio desejo de saber parece melhor equilibrado que o nosso 
(LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 21). 

 Aos poucos, fui expondo meus pontos de vista e acreditando que somente 

vale a pena fazer uma pesquisa quando os interlocutores procuram se compreender. 

Percebi na experiência que meus gestos e minhas palavras ressoavam em alguns 

deles. Sendo assim, aprenderíamos muito uns com os outros. E foi de fato o que 

aconteceu. A troca de conhecimentos, idéias e vidas, sendo atualizada nos espíritos 

individuais, forma suas histórias singulares, suas verdades. No conhecimento de 

uma cultura diferente, o sujeito regenera sua própria cultura. Nisso, o sujeito revê 

permanentemente um fio que tece as duas culturas: uma verdade universal, cuja 

natureza é o desejo de verdade.  

 Além disso, adotei Chico Lucas como meu mestre. O respeito, e não a 

necessidade imposta, foi o critério dessa escolha. Retomando as palavras de Edgar 

Morin, talvez se referindo a si mesmo, “o autodidatismo não existe em estado puro. 
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Temos sempre necessidade dos outros. Se o autodidata chegar a ler os livros, ele 

sentirá sempre a falta de um ou de mais mestres que o terão guiado ou assistido” 

(MORIN, 2000, p. 193). 

 A narrativa desse cenário, em forma de diário, exibe o meu caminho, o 

caminho de alguém que decidiu conhecer uma comunidade rural para respirar 

livremente nas idéias e nas coisas. Como muitos outros universitários, recebi a 

educação formal sendo tolhida de exercitar aspectos mais sutis de minha 

sensibilidade e desestimulada a transitar com muita liberdade entre as coisas do 

espírito e da matéria. Decidi escutar de perto como funcionam outras lógicas de 

pensamento e outros modos de conhecer o mundo e a vida.  

 Há, segundo Jean-Marc Besse retomando Georg Simmel, uma violência 

praticada no mundo contemporâneo contra essa dimensão mais totalizadora do 

sujeito. A paisagem impõe que isso aconteça rompendo com a individualização das 

formas de vida na sociedade moderna. “Todos os pontos do espaço, as margens, os 

centros, o longe e o perto marcam essa insistência do infinito no finito que trabalha 

no interior da paisagem e a define” (BESSE, 2006, IX). Sendo assim, é fundamental 

a experimentação de paisagens coletivas e individuais para a formação ininterrupta 

da individualidade, e não do individualismo. Escutando o relato de alguém sobre o 

seu tempo de infância vivido na casa de um avô, por exemplo, revisito minha própria 

infância. Na experiência da paisagem rural, sou levada a participar da natureza e a 

explorar os aspectos sensíveis do conhecimento. O movimento que se opera é 

circular, pois produz a auto-escuta. O sujeito imputa os sentidos, atualiza, se 

regenera.  

 As delimitações espaço-temporais estão e não estão consideradas nessa 

autoformação, pois a paisagem permite o deslocamento do sujeito para outros 

tempos e outros espaços. Ela também exige que o sujeito diga por si, a partir da 

experiência vivida, o que é o seu ser no mundo. Ninguém pode fazê-lo, senão ele. A 

experimentação das paisagens do mundo imaginário e não imaginário impõe o 

processo de construção de paisagens próprias do sujeito que lhe fazem sentido. Isso 

é fundamental no processo da autoformação, pois restabelece o sentimento de 

tornar-se parte de um todo, mas que nasce da presença subjetiva íntima no mundo 

“por si, em si e para si”. 

Se faz sentido propugnar por uma ciência da inteireza, supõe-se 
igualmente lançar as bases para uma educação que facilite a 
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inteireza do sujeito. Assim, é importante redirecionar os horizontes 
pedagógicos e educacionais, com vistas à autoformação de sujeitos 
que se sintam autores de suas narrativas. Concebendo-se como 
construtores da realidade, os pesquisadores sentir-se-ão certamente 
responsáveis pelo discurso proferido e pela narrativa construída. 
Dessa perspectiva, a narrativa subjetivada e uma ciência da inteireza 
caminham lado a lado com uma ética da responsabilidade do 
cientista-educador (ALMEIDA, 2006, p. 297). 

 Retomar os encontros com a Lagoa do Piató foi um processo de

autonarração, como descrito por Elizeu Clementino de Souza, inscrito na 

subjetividade e estruturado no tempo da lembrança, da narração, da construção de 

associações, da imputação de sentidos para a experiência vivida, que englobaram 

significados individuais e coletivos de outras experiências e que, assim, foram 

construídos e revelados pelo próprio sujeito, construtor de sua formação (SOUZA, 

2006). 

A escolha do método pelo uso estratégico do diário2 teve sua origem a partir 

das reflexões de Remi Hess que, em Momento do diário e diário dos momentos,

mostra que essa prática é sempre subjetivada, fragmentada, múltipla, transversal, 

gerada a partir do acúmulo de conhecimentos e fonte de convergência entre o 

pensamento e o vivido. A tradição do diário utilizada na literatura é tão antiga quanto 

a prática do diário de pesquisa que remonta a 1808, com Marc-Antonie Jullien (1775-

1848), o primeiro escritor a sistematizar um diário de momentos, no qual ele 

propunha aos jovens escrever diários sobre a saúde, sobre a alma e sobre 

conhecimentos adquiridos a partir de leituras e encontros que, ao serem registrados, 

se constituiriam em saberes. Nesse contexto, acrescenta Hess, nem todos tinham 

acesso à escola e esse tipo de escrita aparecia como uma oportunidade de 

formação integral daqueles jovens. Hoje, assim como Hess, muitos pesquisadores 

na área de antropologia e educação adotam essa prática. 

 O diário tem como particularidade a redação pessoal feita no momento 

presente da vivência ou do pensamento, aceitando a espontaneidade dos 

sentimentos e o não distanciamento do diarista diante do conteúdo da escrita. É uma 

escrita feita para si, no entanto, o “si” se destina não somente ao autor, mas também 

ao coletivo.  

                                                
2 “Diário” (dia a dia) tem sua raiz na palavra inglesa diary e na italiana diário, que significam “journal”. O 
“journal”, em francês, quer dizer exercitar a escrita a cada dia do que interessa do momento e, ao mesmo tempo, 
o próprio cotidiano nacional, regional ou internacional, no qual podemos ler tanto as notícias do dia-a-dia quanto 
aquelas que escapam ao cotidiano. 
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Com efeito, mesmo se eu escrevo o diário apenas para eu mesmo 
ler, este “eu é um outro” (Rimbaud) entre o momento da escrita e o 
momento da leitura ou releitura. E é esta mudança que se operou em 
mim que eu avalio relendo meu diário. Da mesma forma que quando 
olhamos uma foto da nossa infância, nos reconhecemos e, ao 
mesmo tempo, avaliamos o quanto mudamos (HESS, 2006, p. 92). 

 O autor sujeito do diário é igualmente um escritor de fragmentos, porque 

respeita o limite dos acontecimentos que, aos seus olhos, não podem ser explorados 

exaustivamente em todas as suas dimensões. A escrita se desenvolve a partir do 

vivido, mas, se o tema reaparece, pode ser reconstituído abrindo novas 

interpretações e lembranças.  

 A escrita é transversal e múltipla, pois toma como seu interesse ora um 

pensamento, ora uma imagem (sonora, visual, tátil, olfativa, afetiva), uma emoção, 

um diálogo, um sonho. “Ele é então diverso por natureza. Mais que todas as outras 

formas de escrita, ele explora a complexidade do ser” (HESS, idem, p. 92).  

 À medida que esse diário se desenrola no contexto de uma viagem ou de 

uma pesquisa, a sua duração tende à intensidade dos acontecimentos e 

conhecimentos vislumbrados. No tempo da escrita, não é possível tomar distância. 

Na leitura, ele é descoberto e redescoberto abrindo novas fontes de interpretação e 

releitura. Assim, o diário faz a passagem entre a prática e a teoria.  

 Por fim, o diário antecipa. O cotidiano é observado minuciosamente e aqueles 

fatos ainda não compreendidos são descritos, mesmo que deles o diarista não tenha 

consciência no exato momento em que eles aparecem. Hess lembra que a releitura 

de um diário permite migrar de uma consciência comum dos acontecimentos a uma 

consciência filosófica. 

 Há formas singulares de diários. Tratando-se de um diário íntimo e pessoal, 

essa forma de escrita toma como conteúdo as vivências pessoais, fazendo emergir a 

multiplicidade da personalidade do autor. Por outro lado, um diário de viagem limita-

se ao período de uma ou várias viagens e registra o vivido. Os diários de bordo 

iniciados com as viagens marítimas fazem parte desse tipo e passaram a integrar a 

produção literária de muitos escritores, como Alberto Camus, e antropólogos, como 

Claude Lévi-Strauss (Tristes Trópicos, 1986). Há também diários de “viagem 

interior”, nos quais o autor escreve sobre suas jornadas dentro de si mesmo. Os 

diários filosóficos são redações feitas em torno de pesquisas a respeito de algum 
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tema, como foi o caso das meditações diárias do filósofo John Locke que, uma vez 

organizadas, resultaram na publicação de seus escritos (HESS, 2006).  

No percurso de uma pesquisa, o diário de pesquisa também aparece como 

fonte fundamental de informações. Vale como registro equivalente aos diários de 

campo utilizados, em especial, nas pesquisas etnográficas, que servem para anotar 

hipóteses, dúvidas, impressões, novos interesses de estudo. No contexto 

pedagógico, o diário de formação tem sido utilizado como prática de estudantes e 

professores como forma de lidar com dificuldades de ensino e aprendizagem. Na 

perspectiva do incentivo de tornar mais educativas as instituições pedagógicas, 

Hemi Hess tem utilizado o diário como um instrumento de análise da vida 

institucional desses estabelecimentos, identificando as contradições entre a 

experiência vivida e os projetos anunciados. Uma última modalidade de diário é o 

diário dos momentos, que Hess utiliza para escrever sobre vários momentos 

simultâneos de sua vida, mantendo assim dezoito diários em paralelo, incluindo os 

Momentos Pedagógicos, com o intuito de atingir grupos que compartilham das 

mesmas experiências educativas. Como afirma o pesquisador e escritor, 

O diário, quando tem como alvo um momento, é útil para uma 
comunidade de referência. O diário é uma forma de cercar um campo 
de coerência. Esta é uma pesquisa individual e coletiva. Quando se 
consegue identificar um novo momento a descrever, faz-se um 
progresso na consciência de si mesmo, mas também na consciência 
do grupo e na consciência do mundo (HESS, 2006, p. 98). 

  

 As próximas páginas deste capítulo não trazem impressos apenas os escritos 

de uma única forma de diário. É mais certo afirmar que há uma pluralidade de 

modos, tendo como pano de fundo a ordem temporal dos acontecimentos relativos 

às minhas idas à Lagoa do Piató, às quais chamei de encontros. Adoto o sentido 

referido pelo etólogo Boris Cyrulnik, para quem o encontro acontece entre os 

indivíduos como um campo de troca afetiva e gerador de vínculos, tornando possível 

a vida em sociedade. Tendo como base de suas interpretações os estudos 

decorrentes de pesquisas sobre o comportamento dos animais e, em especial, dos 

humanos, Cyrulnik afirma que o encontro é anterior à linguagem, ocorrendo no nível 

da sensorialidade, a partir dos significados que os gestos, ações e sinais dos corpos 

sugerem entre si quando se relacionam e dos sentidos que daí decorrem 

(CYRULNIK, 1995).  
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 Sobre o fundo temporal desses encontros, também viagens imaginárias foram 

evocadas. Como um tipo particular de metáfora, a evocação provoca no espírito o 

acesso livre ao mundo real e imaginário. Ela nasce a partir de um certo cheiro, um 

som, um toque, uma cor, uma palavra ou uma imagem que, ao surpreenderem, 

arrebatarem, comoverem o espírito humano, fazem com que ele penetre em suas 

paisagens interiores e/ou de outras pessoas. As evocações potencializam o 

esgarçamento das fronteiras epistemológicas por meio da experiência viva da 

paisagem pelo sujeito.  

 Por se tratar de um lugar de extrema beleza natural, a Lagoa do Piató captura 

o visitante e o faz pisar com seus próprios pés na T(t)erra. Leva o sujeito da cidade a 

rever seus paradigmas. A escrita do diário, porém, não se restringiu aos nossos 

encontros. Na sua leitura e releitura, feitas posteriormente, lembranças despertaram 

a retomada da escrita. Assim, a Lagoa é também uma experiência do pensamento 

que percorreu outras paragens existentes nas narrativas dos músicos, dos poetas, 

dos escritores, dos filósofos, dos cientistas, dos artistas que passaram a fazer parte 

como interlocutores na narrativa da pesquisa. 
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Dias 5 e 6 de agosto de 2006. 

Primeiro encontro: quando escutar é prestar atenção

Visão do cume de uma montanha

 Estava, pela primeira vez, viajando em direção à Lagoa do Piató e, no meio 

da estrada, avistei o imenso Pico do Cabugi, vista oportuna para me lembrar da 

experiência da subida de Petrarca ao monte Ventoux, interpretada pelo filósofo 

Jean-Marc Besse no livro Ver a Terra: seis ensaios sobre a paisagem e a geografia

(2006). 

Figura 1: Pico do Cabugi  
Foto: Paula Vanina Cencig 

O autor analisa a carta de Petrarca que contém o relato de subida ao monte. 

A finalidade de Petrarca teria sido a busca da “contemplação desinteressada”, 

intenção ideal da modernidade, cuja tradição filosófica repousava na idéia de uma 

estética relacionada à natureza como produto do pensamento teórico. Mas Besse 

conta que Petrarca revelou no seu caminho ascético as dificuldades encontradas 

pelo corpo físico. Ao chegar ao cume da montanha, ele não encontrou a pacificação 

de seu interior, o repouso sublime que lhe garantiria uma paz interior, uma situação 
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em que se reconciliaria consigo mesmo, ao contrário, experimentou a divisão da 

alma, uma espécie de desordem. Tendo prorrogado sua experiência sensível, ele se 

deixara envolver pelos meandros da confissão. O autor se refere a uma falta de 

fusão com o espaço e uma situação de perda, de queda. 

 O problema de Petrarca é o problema da curiosidade: “A curiosidade coloca, 

com efeito, o problema do controle do conhecimento e do olhar: por que procuramos 

ver e conhecer?” (BESSE, 2006, p. 10). A busca de sentir-se como um ser sublime 

na base desse ato curioso se frustra, uma vez que se vê na impossibilidade do 

repouso permanente. “Mas então como ser no espaço já que ele não pode 

realmente ser abolido?” (BESSE, idem, p. 15).  

 A experiência de Petrarca elucida muito bem uma questão ética: O sujeito 

vive o deslocamento porque intenciona ser verdadeiramente, negando o espaço. As 

armadilhas do pensamento teórico, fruto do paradigma moderno, separaram sujeito 

e objeto, homem e natureza. Porém, a natureza, mesmo apartada do sujeito e 

subjugada por seu olhar crítico e analítico, sempre o invade. Ao mesmo tempo, 

como traçar as marcas da singularidade humana nesse espaço?  

 Fiquei a imaginar como seria ver a paisagem que se abriria diante de mim no 

decurso daquela visita ao Piató. Experimentaria o mesmo que Petrarca? Sim e não. 

Não, provavelmente porque o meu desejo de me diluir nas coisas do mundo e, em 

particular, no universo natural e cultural da Lagoa, direcionava tal experiência a uma 

apreciação dos estados mais sutis e esquecidos de minha sensibilidade, e não aos 

recursos de uma confissão. Sim, pois tendo sido educada no paradigma da 

disjunção que funda de modo subterrâneo as idéias, teorias, doutrinas e ideologias 

(MORIN, 2003, p. 26), eu certamente cairia em armadilhas conceituais de análise 

das experiências dessa pesquisa. Mas pensei na escuta dos sons que serviria como 

o meu operador cognitivo de vigilância dos conceitos, facilitando a fruição dos 

sentidos.  

Sons da cidade

 Chegada à cidade de Assu. Passagem rápida. A cidade era diferente do que 

eu imaginava. Maior e mais barulhenta. Havia muita gente nas ruas. Escutei carros 

de som misturados com os sons das britadeiras manuseadas por trabalhadores. 

Tudo parecia ecoar no mesmo plano, sem perspectiva. Assu lembrava a paisagem 

“lo-fi” referida por Schafer, proveniente das mudanças tecnológicas promovidas pela 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 42

Revolução Industrial seguida da Revolução Elétrica, nos séculos XVIII e XIX, que 

trouxeram a inclusão das máquinas e os ruídos.  

 Schafer observou que, mediante registro gráfico, é possível analisar os sons 

projetados visualmente em termos de sua “assinatura”, cujas principais 

características são o ataque, o corpo, as mudanças internas e a queda. Sons de alta 

fidelidade apresentam essas propriedades. A tecnologia invadiu o mundo. Os sons 

da cidade de Assu estavam cedendo à horizontalidade. Não eram de alta fidelidade, 

e os sinais acústicos individuais eram ocultos por uma superabundância de sons de 

alta densidade. Tudo parecia homogêneo e diluído no cruzamento de variados sons 

de vozes, de instrumentos de trabalho e de caixas amplificadas. Aquelas britadeiras 

ecoavam em mim da mesma maneira que as máquinas referidas por Schafer. 

Sentia-me igualmente sem habilidade para identificar a altura dos sons ou qualquer 

outra mudança mais significativa.   

 Esse ruído das próteses e dos implantes existente nas cidades, inclusive em 

Assu, teria somente um efeito ensurdecedor? O que esse som caótico de um dia de 

sábado em Assu teria a me dizer, além do fato de que, como tantas outras 

paisagens “lo-fi”, houve inclusão de tecnologia, aumento populacional, ampliação do 

consumo e do comércio e repetição e redundância nos sons? Eu estava de 

passagem em Assu, mas ainda voltaria para lá e, talvez, viesse posteriormente a 

responder a essas questões.  

Paisagem singular

 Chegamos ao ponto de encontro, o mercado “Golinha” que, curiosamente, 

possui a denominação de uma ave. Lá estava Chico Lucas à nossa espera. 

Sorridente, como em muitos dos retratos do livro Lagoa do Piató: Fragmentos de 

uma história (2006). Eu, ao contrário dos meus companheiros de viagem, Conceição 

Almeida, os pesquisadores do Grecom Wyllys e Ednalda, e o Sr. Raul, motorista, 

nunca estive em Assu e na Lagoa do Piató.  Depois dos cumprimentos de afeto e 

alegria, Ceiça disse a Chico Lucas sobre as intenções de minha presença, ao que 

ele respondeu com sabedoria, de forma leve e segura: “Então, é ela é que vai 

escutar os sons da natureza”. No primeiro instante, senti respeito por Chico Lucas, 

seguido de cumplicidade. Ele escutara os meus segredos. Sim. Eu desejava 

conhecer a paisagem da Lagoa como aqueles homens descritos no livro, que são 

“mais afeitos às longas caminhadas para o trabalho, [que] sabem ler a natureza, a 
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linguagem dos bichos, os segredos da mata” (ALMEIDA; PEREIRA, 2006, p. 108). 

Desejava saber como era esse lugar por meio das falas, idéias, visões, significados, 

sentidos e percepções daquela comunidade. No entanto, eu sabia, como afirma 

Conceição Almeida, reiterando os argumentos de Edgar Morin, que “todo sujeito se 

modifica a partir de uma experiência de conhecimento, que subentende o tratamento 

de informações que estão à sua volta e chegam até ele. Essa experiência é 

intransferível mesmo que possa ser partilhada. O processo cognoscente é na sua 

essência egocêntrico: o sujeito conhece em si, por si, para si. Ninguém pode 

conhecer no lugar do outro ou para o outro” (ALMEIDA, 2003, p. 43-44). Como toda 

experiência de conhecimento, toda paisagem é singular. Chico Lucas sabia disso.  

O caminho

 O caminho entre Assu e a Lagoa se faz de asfalto e de terra, marcando de 

modo tênue e agradável a passagem da cidade para o campo. Como é bom se 

despedir, mesmo temporariamente, daquele espaço urbano em que tudo é mais 

comprimido, e perceber seus sons cada vez mais distantes, se apagando, 

apagando!... Uma estrada de terra seca e muito estreita abre uma nova paisagem 

diante de mim. É luminosa, silenciosa e misteriosa... Os ruídos do motor do carro 

vão sumindo aos poucos dos meus ouvidos, cedendo lugar ao silêncio da 

imaginação. Tudo está mudo. Como seriam essas terras no tempo dos primeiros 

antepassados?  

O vazio do silêncio se preenche de gritos de mulheres e crianças indígenas 

que correm desesperadas no meio da mata à procura de um abrigo. Os homens 

lutam com o que podem. Alguns resistem e ainda permanecem. Outros se vão. O 

fogo se alastra pelas aldeias. O vento uiva. Rapidamente tudo se transforma em 

cinzas. E todos viram terra. A terra miraculosa dos antepassados arde sob o sol. 

Nesse chão repousam histórias que contam o destino humano. É como se ouvisse 

claramente as palavras ditas no poema de Cecília Meireles captando meu espírito e 

eu sentisse igualmente o espírito desse lugar através de um mecanismo 

transubjetivo me conduzindo a uma realidade antropológica universal. 
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Cântico XXIV

Não digas: Este que me deu corpo é meu Pai.  

Esta que meu deu corpo é minha Mãe. 

Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te 

fizeram 

Em espírito.

E esses foram sem número. 

Sem nome. 

De todos os tempos. 

Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. 

Todos os que já viveram. 

E andam fazendo-te dia a dia 

Os de hoje, os de amanhã. 

E os homens, e as coisas todas silenciosas. 

A tua extensão prolonga-se em todos os 

sentidos. 

O teu mundo não tem pólos. 

E tu és o próprio mundo. 

(MEIRELES, 1982) 

Figura 2: O caminho  
Foto: Paula Vanina Cencig

 Somos a “continuação de um fio que se constrói no invisível” e que vai sendo 

completado por nós, como diz o filósofo Daniel Munduruku, filho do povo indígena 

munduruku e escritor de muitas obras relativas à educação (2005, p. 24). Lembro-

me dessa invocação dos índios norte-americanos Sioux. Eles acreditam na força dos 

“seres de espírito” que se manifesta nos ventos, nas folhas, nas pedras e no pôr-do-

sol e se estende na existência humana, promovendo a sua capacidade de 

contemplar a beleza e de agir com sabedoria, dignidade e gratidão. 

Invocação dos índios Sioux

Ó Grande Espírito, 

Tua voz eu escuto 

No soprar dos ventos. 

Tua vida eu sinto palpitar 

No universo imenso. 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 45

Escuta-me! A Ti eu venho 

Como um dos teus filhos. 

Sou pequeno e fraco. 

Confio na tua força e 

Na tua sabedoria! 

Peço-te que me transformes em beleza 

E que meus olhos não cessem de contemplar 

O rastro vermelho do pôr-do-sol. 

Que minhas mãos tratem com dignidade 

Tudo o que criaste 

E que meus ouvidos 

Estejam atentos à tua voz. 

Dá-me sabedoria, 

Para que eu possa compreender 

Tudo o que ensinaste ao meu povo 

E a verdade que escondeste nas folhas 

E nas cavidades das pedras. 

Com gratidão, 

Mãos puras e olhar sincero, 

Possa minha vida se apagar 

Na tua presença 

Como o sol se põe! 

(MUNDURUKU, 2005, p. 9-10) 

 O fio referido por Munduruku parece ser o mesmo que foi remendado, 

costurado, continuado por Cecília Meireles no Cântico XXIV e pelos índios Sioux em 

sua invocação, a saber, aquilo que expõe a totalidade aberta do humano onde 

circulam as diferentes culturas. É o espaço invisível do “lugar sem lugar” que se 

atualiza nas potencialidades de um poeta, de um escritor, de uma cultura, e que as 
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faz se comunicarem entre si, além de si e através de si expondo sua unidade 

diferenciada. É o tempo vivo. Nesse instante, comungamos o mesmo, o humano, 

mas também o diverso e o inumano. 

Qual é o nome desse pássaro?

 O céu como um grande véu azul cobre majestosamente essas terras e suas 

nuvens brancas são pequenos rastros de algodão. Suntuosas, verticais, eretas, de 

enorme estatura, as carnaubeiras esbanjam elegância. O vento ameno e delicado 

toca levemente suas folhas. Num momento ou outro, eu vejo um pássaro a voar por 

esse céu. Às vezes, são revoadas de passarinhos a dançar no manto azul. Sinto 

uma pequena tristeza por não saber identificar, chamá-los por seus nomes. Sou o 

homem moderno que, como diz Schafer, não sabe dizer o nome dos pássaros não 

por razões de lexicografia, mas porque eles correm riscos de extinção. Como 

perceber o que está deixando de existir? Como saber de algo que não se conhece? 

Talvez, se eu visse um pássaro preto sobrevoando aquele céu, eu o reconheceria.  

 Meu pai criava um pássaro preto. Ele era lindo! Suas penas brilhavam! Uma 

vez, voltando da escola, avistei um pássaro igual ao do meu pai perdido no fio de 

uma calçada. Tive dúvidas se seria o mesmo. Somente me aproximei dele e logo 

caminhei em direção a nossa casa. Lá estava a gaiola aberta sem ninguém. O 

pássaro encontrado perto do asfalto era o pássaro do meu pai. Quando voltei para 

ver se ainda estaria naquela calçada, já não estava mais lá. Sentia tristeza por não 

saber ao certo se ele sobreviveria, pois se acostumara com o mundo da gaiola. 

Alguém o teria levado para sua casa? Ao mesmo tempo, eu experimentava alegria, 

pois me vinha a imagem do pássaro preto do meu pai a voar sozinho, com liberdade 

pelas ruas agitadas de São Paulo!  

 Lembro-me de Antoine de Saint-Exupéry que, em Terra dos homens, diz 

lindamente “a História, escrita depois, engana. (...) Certamente as vocações ajudam 

o homem a se libertar: mas é igualmente necessário libertar as vocações” (2006, p. 

124). De que valem certos impulsos da infância se não forem estimulados ao longo 

de uma vida? Não há garantia de que mais tarde resultem na consciência mais 

uterina do sujeito, de sua complexidade integralmente biológica e cultural, como 

aquela referida por Edgar Morin. A “consciência humanística e ética de pertencer à 

espécie humana, que só pode ser completa com a consciência do caráter matricial 

da Terra para a vida, e da vida para a humanidade” (2003, p. 39). As palavras de 
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Michel Serres dizem muito bem a fórmula que tem imperado em muitas das ações 

humanas: “Existo e penso a partir de um lugar onde nada me diz respeito” (2005, p. 

61).  

 Imagino que há coisas a aprender com o homem que vive nessas terras e que 

tem uma relação mais íntima com a natureza matricial da condição humana, feita de 

animalidade e de humanidade. Ele sabe ouvir os sons desses pássaros por meio do 

movimento mais sutil de suas asas, captando suas formas, suas expressões, seu 

comportamento, sua sonoridade, seu canto! 

O ranger suave da porteira

 O motor do carro continua trabalhando. Ele não pára. É quase meio-dia e 

ainda sinto a brisa da manhã. O brilho do sol ilumina os campos da mata verde e os 

telhados das pequenas casas espalhadas por ali. Elas não estão coladas umas às 

outras como as casas da cidade. Algumas estão no meio da estrada, outras nos 

arredores. Todas esparsas. Parecem guardar mais segredos.  

 Cada coisa dessa natureza ecoa como um som, registrando no espaço sua 

“assinatura”, com seu volume, densidade, fragrância, musicalidade singular. O 

espaço oferece a perspectiva. À medida que atravessamos a estrada de carro, 

avisto um terreno que parece ter sido traçado pelas mãos do homem. É o terreno 

cercado de paus e arames, bem cuidado, que guarda a família de Chico Lucas. No 

centro dele, um grande espaço aberto é animado por bois, vacas, cabritos e 

bezerros. Árvores de médio porte sombreiam algumas das casas daquele terreno. 

No fundo, a Escola, uma grande casa amarela. Na frente, a casa de Chico Lucas. No 

alpendre, crianças em pé, na expectativa da visita: são os netos. Escuto a batida 

suave de uma porta, um som conhecido de fazenda, de sítio, de vida rural... É a 

porteira azul daquele amplo território sendo aberta para nós, dando o aviso de nossa 

chegada. 
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Figura 3: O terreno  
Foto: Silmara Lídia Marton 

O relógio de pulso

 Fomos recebidos por dona Maria, esposa de Chico, seus filhos e netos com 

intensa alegria e simpatia! Parece que estou ouvindo neste instante a voz aguda do 

pequeno Mateus gritando do alpendre da casa: “Ceiça!”. Desde a nossa chegada até 

o fim dessa viagem, o encontro exalou afeto, cordialidade e cumplicidade.  

 Vejo Mara, uma das filhas do casal, sempre presente com seus gestos 

hospitaleiros, levando nossas malas para o seu quarto, cuidando dos objetos 

perdidos pela casa. Com os olhos vigilantes e atentos, ela acompanhava todos os 

movimentos. Continuamente, me lembrava de pegar um objeto ou outro que eu 

esquecia pelos cantos. Ora uma toalha seca no varal, ora o gravador, ora o relógio 

de pulso que terminei deixando no seu quarto e que ela somente não me lembrou de 

pegá-lo antes porque já havíamos retornado a Natal. Foi Mara quem ligou dias 

depois avisando sobre o objeto esquecido. 

 Esquecer o relógio era um bom sinal. Durante nossa estadia de dois dias na 

Lagoa, eu não sabia do tempo cronológico marcado no relógio, pois me guiava pelos 

eventos sonoros da casa, como o aviso da hora do café da manhã, quando se ouvia 

do quarto as louças sendo retiradas da cristaleira na sala de jantar, o chuá-chuá da 

água sobre os pratos na pia, a voz do locutor do rádio e os passos das mulheres na 

cozinha... Eu ia acompanhando o ritmo dos anfitriões, me seguindo por eventos 

como esse e pelos sons fundamentais anunciados pela luz do dia, pelo cair da tarde, 

pelo anoitecer. Mas esquecer o relógio, me alertaram depois, poderia ser também 

um indicativo de um processo psíquico interpretado pela psicanálise por muitas 

confabulações. Por exemplo, me disseram que deixar o relógio, um marcador do 
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tempo, talvez pudesse significar meu desejo de permanecer mais longamente 

naquele lugar. De fato, na mesma proporção em que me sentia à mercê do tempo da 

natureza, eu experimentava um tipo de sensação rara de liberdade e, 

simultaneamente, de proteção. Tudo isso me atraía àquela imensidão da Lagoa do 

Piató.  

A delimitação de território

 Dona Maria é uma pessoa especial, uma senhora muito trabalhadora! A todo 

tempo, de dia até à noite, eu a vejo na cozinha preparando os alimentos. Naquele 

espaço, ela governa soberana e espontaneamente. Suas filhas a acompanham em 

seus afazeres ora lavando louça, ora cortando legumes ou preparando um cuscuz, 

lavando arroz, cozinhando o feijão colhido da várzea. Lá elas parecem fluir mais do 

que em outros cantos da casa. Algumas vezes, cuidando para não ser indiscreta, eu 

escutava da sala um constante murmúrio de vozes femininas na cozinha e ia 

timidamente para lá junto delas. Na superfície dos nossos primeiros contatos feitos 

de silêncio e comentários curtos e dispersos, eu penetrava num território 

(des)conhecido.  

 Observando dona Maria constantemente na cozinha e rodeada de suas filhas, 

sinto como que uma mistura de estranheza e familiaridade. Não sou mãe, mas 

compreendo a importância da maternidade na vida de uma mulher. Cozinho, mas 

pouco. Uma sabedoria interior me diz que somos muito parecidas. Encontramo-nos 

naqueles fios aos quais se reporta a filósofa africana Isabel Marnoto: 

Há pontos estratégicos onde os fios da teia se prendem e, embora 
fale por mim, julgo que estes pontos são comuns à maior parte das 
mulheres. A casa, o jardim (que pode ser, só mesmo, um vaso numa 
varanda), os filhos e um saber. O amor, fundamental, encontra-se, tal 
como o considero, nos quatro pontos anteriores. E excede-os e voa. 
(...) 
Mesmo as mulheres que nunca tiveram filhos têm a sabedoria 
nublada da maternidade. Ou que nunca tiveram casa mas sim uma 
barraca, ou que em vez de jardim, fora da porta desconjuntada há 
meio metro quadrado de terra com salsa e malmequeres. Há uma 
complexidade muito vivenciada que, em geral, falta aos homens e 
que se poderia traduzir por cor e calor de uma teia com seus fios 
mais fortes do que o aço. (...) 
O mundo não se explica com especializações quando do caminho se 
afastam todos os saberes que se julga não lhes dizerem respeito. E 
depois, quando nunca mais ou pouco a eles se torna. (MARNOTO, 
2003, p. 178-179). 
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 Cada ambiente da casa parecia conter um universo cultural distinto, com 

pequenas variações. Na sala de estar, a TV ligada e nem sempre com 

telespectadores sentados no sofá. No alpendre, os bate-papos entre os homens ou 

com amigos e vizinhos. Imagino que muitas idéias foram fermentadas ali. Muitas 

trocas de conhecimento entre ciência e tradição devem ter ocorrido naquele 

cantinho, o alpendre. Era comum observar num momento ou outro um filho de Chico 

Lucas, de modo atento e silenciosamente, sentar entre nós e participar das 

conversas. A sala de jantar, exceto nos horários do café da manhã, do almoço e do 

jantar, era o espaço em que todos transitavam. Pareciam ser as crianças aquelas 

que, em tempo integral, corriam livremente entre todos os ambientes da casa, do 

quintal dos fundos até o grande quintal da frente da casa.  

O quintal redondo

  Meus movimentos no interior da casa se guiam por um mapa sonoro. Escuto 

muitos pios agudos que vêm de um canto ainda inexplorado. É o canto alegre dos 

passarinhos dando boas-vindas aos visitantes. O território do quintal dos fundos se 

abre para mim. Como é reconfortante percorrer esse terreno habitado pelos 

pequenos bichinhos redondos voadores! Tudo em volta calmamente cede a esse 

instante e tudo se arredonda. O filósofo Gaston Bachelard, ao citar os versos do 

poeta Rilke, descreve sensivelmente a esférica sonoridade do pássaro que 

arredonda o céu. As imagens não se justificam pela percepção das formas, mas elas 

se revelam num sentido fenomenológico.  

...Esse trinado redondo de pássaro 

Repousa no instante que o engendra 

Grande como um céu sobre a floresta seca 

Tudo vem docilmente se acomodar nesse trinado 

Toda a paisagem parece aí repousar.  

(RILKE apud BACHELARD, 1974, p. 511) 

Diz Bachelard que “as imagens da redondeza plena nos ajudam a nos 

congregar em nós mesmos, a nos dar a nós mesmos uma primeira constituição, a 

afirmar nosso ser intimamente, pelo interior. Porque vivido a partir do interior, sem 

exterioridade, o ser não poderia deixar de ser redondo” (BACHELARD, 1974, p. 
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508). Ali estava o ser na sua absoluta expressão nos passarinhos e em mim. Todo o 

quintal me abrigava num círculo, numa unidade. No centro, uma grande árvore. 

Árvore, sempre no meio 

De tudo o que a cerca 

Árvores que saboreia 

A abóbada dos céus. 

(RILKE apud BACHELARD, 1974, p. 
512). 

Figura 4: Quintal dos fundos 
Foto: Silmara Lídia Marton 

  

Diz novamente Bachelard que “Em torno de uma árvore sozinha, meio de um 

mundo, a cúpula do céu vai arredondar-se seguindo a regra da poesia cósmica” 

(1974, p. 511). Os galhos daquela árvore eram braços e pernas entrelaçados, um 

ser em movimento e em toda a sua plenitude! Ah! Aquele quintal com seus pássaros 

e uma árvore resguardava sons fundamentais preenchendo vazios, absorvendo 

formas e me recordando da conexão originária e profunda entre todas as coisas. O 

nome dela é imbuzeiro, ou umbuzeiro. Essa árvore servia também como um grande 

hotel, lugar onde repousavam, à noite, as galinhas.

O que você vai ser quando crescer?

 Lembro-me da curiosidade despertada pelo gravador mp3 nos netinhos de 

Chico Lucas e dona Maria. Quando eles viram aquele aparelho que eu usaria para 

fazer os registros sonoros da Lagoa do Piató, Tetê, Mateus, Annie e Artur  me 

rodearam e ficamos brincando de gravar suas falas para depois ouvi-las. Recordei-

me de momentos de minha infância quando, com outras crianças, brincava de contar 

histórias no gravador. Eram histórias feitas no improviso. Uma vez inventamos uma 

história de terror, uma adaptação de Chapeuzinho Vermelho. Uma criança corria 

pela floresta escura fugindo de um homem mau, até que ela encontrou uma 

pequena casa. Ela gritava, gritava, mas ninguém respondia. Uma de nós começava 

como narrador e terminava como personagem da história. Sua voz ia se alterando, 

ora ficando grave, ora ficando aguda. Ora ela era o homem mau, ora se 
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transformava numa criança. À medida que a história ia se desenrolando, eu fazia a 

sonoplastia batendo portas, fazendo uivos para imitar o vento, simulando choros, 

imitando passos ligeiros no chão...  

 Nós ficávamos absorvidas inteiramente naquelas histórias, de tal modo que 

tudo ao redor se esvanecia diante dos nossos olhos. Só queríamos saber da 

brincadeira. Aquele estado de envolvimento profundo fazia com que nos 

tornássemos o próprio som, a própria fala do personagem. Essa latência, quando 

alimentada e reforçada, pode se estender por toda a vida de um sujeito, se não 

cortarem suas asas. “Podemos nos tornar aquilo que estamos fazendo”, diz o 

músico Stephen Nachmanovitch (1990). Podemos nos tornar aquilo que fizemos um 

dia. Hoje, uma das crianças que me acompanhavam nessas recriações é 

historiadora.   

Figura 6: Artur e o gravador mp3
Foto: Silmara Lídia Marton

Figura 5: Mateus, Tetê e Annie
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Um sino, o chocalho

 Escuto toques de sinos. Serão os sinos de uma igreja? Esses toques que 

agora escuto parecem avisar sobre algum acontecimento. Não possuem o timbre 

grave dos sinos de igreja. São mais agudos, finos e diminutos. Vou ao grande 

quintal à frente da casa de Chico Lucas. Vacas, bois e cabritos com seus pingentes 

e colares no pescoço caminham enfileirados em direção ao grande poço d´água 

retangular a poucos passos da porteira. Os pingentes nada mais são do que sinos, 

mas diferentes dos cristãos. Ao mesmo tempo, como os outros, avisam sobre algo. 

Eles estão sinalizando o momento em que os bichos matarão sua sede. Todos estão 

juntos ao redor do poço a beber água. Os pequenos cabritos berram com alegria, 

grudados nos mais velhos. A família está lá reunida, pais e irmãos. Compreendi o 

poder atrativo daquele som, pois ninguém se perdera no caminho. Através do 

barulho de um chocalho, os filhotes seguiram seus pais. O galo canta.  

Figura 8: Mãe e filho
Foto: Paula Vanina Cencig 

Figura 7: Ao redor do poço
Foto: Silmara Lídia Marton 
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“Presto atenção a tudo desde quando era criança” 

 Depois do almoço, a caminhada com Chico Lucas e o doutorando Wyllys 

Farkatt até a vazante. Um terreno desconhecido agora se abriria para mim. Talvez 

eu viesse a compreender nos passos longos daquela caminhada o significado mais 

preciso do que seja ler os sinais da natureza. Sigo os outros dois estudiosos 

silenciosamente. O vento penetra leve e livremente pelos poros dos campos e pelas 

entranhas da terra. O campo de mato verde-claro dança ao som da música do vento 

paralisando o meu olhar. Ele parece um grande tapete macio, uma pintura em 

movimento!  

 Seguimos o ritmo das observações de Chico acerca de um determinado sinal 

ou de um certo aspecto da paisagem. Entre uma carnaubeira e outra, o nosso 

anfitrião pára a caminhada momentaneamente para nos introduzir nos mistérios do 

feminino e do masculino das carnaúbas. Ele mostra que pelas frestas dos troncos 

podemos identificar quando uma carnaúba é fêmea e quando é macho. Por um bom 

tempo da caminhada, eu somente fixo meus olhos nas carnaubeiras, deslumbrada 

com a idéia de identificar o seu sexo. É uma grande descoberta para mim! Nas 

linhas daqueles troncos uma história foi traçada. Chico Lucas, ao contar que através 

dos insetos se dá o cruzamento dessas árvores, parece saber dos detalhes mais 

sutis de uma grande narrativa. Wyllys absorve com empatia as palavras de Chico, 

parecendo compreendê-las intimamente e eu, tateando pequenos pontos no interior 

daquele universo da carnaúba, obscuramente somente vejo uma rede de interações, 

sem saber distinguir cada fio. Lembro-me de uma passagem do livro da Lagoa, que 

gosto de chamar de “O livro azul”, na qual Ceiça Almeida faz referência aos 

intelectuais da tradição: “Eles distinguem, mas não separam nem opõem as coisas e 

fenômenos do mundo: relacionam, procuram semelhanças, observam as relações de 

repetição e variação entre ‘sinais’ expressos por distintos domínios do meio 

ambiente” (ALMEIDA; PEREIRA, 2006, p. 112 e 113). Percorrer esses domínios 

exige a flexibilidade e leveza de um pássaro, de uma bailarina. Os pensamentos 

precisam voar, dançar, sem perder o foco, com rigor.  
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Figura 9: Wyllys seguindo os passos de Chico Lucas 
Foto: Paula Vanina Cencig 

“Presto atenção a tudo desde quando era criança”, diz Chico. Eu tento 

acessar pelo espaço silencioso de suas palavras o que ele quer dizer. O caminho 

me apontará mais alguns sinais. Um pássaro sobrevoa nossas cabeças. É o tetéu. 

Chico me apresenta àquela ave como aquela que dorme como raposa, pois fica 

sempre atenta. Acrescenta que os pássaros se comunicam por seus diferentes 

cantos. Eles se dividem durante o dia e à noite voltam sempre para o seu ninho. 

Escuto uma voz feminina e familiar em minha memória. Minha mãe dizia que como 

pombas, à noite, voltamos para nossas casas. Pensei também que os pássaros se 

organizam no aspecto conjugal como fazem os casais de humanos. Chico Lucas não 

somente me leva a prestar atenção nos comportamentos das aves, como me conduz 

a pensar nos laços sociais existentes no mundo dos homens.  

 A partir de um estudo feito por ornitólogos, que resultou na classificação de 

cantos de pássaros em oito tipos básicos (cantos de prazer, de angústia, de 

plumagem, de alerta, de defesa territorial, de vôo, de ninho e de alimento), Schafer 

observou certas similaridades com as reproduções humanas; por exemplo, os sons 

das buzinas dos carros que imitam os cantos territoriais dos pássaros, as sirenes de 

polícia imitando cantos de alerta, tão presentes na vida moderna da paisagem 

urbana.   

 A conversa com Chico Lucas me levou a pensar também num aspecto mais 

fundamental: na similaridade como expressão da universalidade da natureza 
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corporal (SERRES, 2005, p. 62). Revestimo-nos da cultura por meio de nossa 

linguagem, nossos costumes e nossos instrumentos e terminamos por esquecer que 

somos um corpo, uma espécie.  

 Intimamente eu via em Chico a figura do tetéu, prestando atenção a tudo.  

 O tapete verde e macio que se estendia ao lado da trilha, a formosura das 

carnaubeiras e a dança do tetéu não teriam sido um espetáculo a ser assistido e 

admirado, mas uma paisagem me obrigando docemente a refletir.  

Figura 10: O tapete verde 
Foto: Paula Vanina Cencig  

A Lagoa

  Continuamos na trilha. Sigo em estado de silêncio profundo, extremamente 

vulnerável e sensível ao que está por vir. Avisto um imenso lago povoado de 

carnaubeiras. Fico perplexa ao ver tamanha verticalidade naquelas árvores fixadas 

na liquidez das águas. Umas se direcionam para um lado, outras para o outro, e 

ainda outras se mantêm retinhas, mas todas seguem para cima. Têm seus olhos no 

céu! Tudo se expressa numa musicalidade extremamente suave... Elas dançam 

tímidas ao sabor dos ventos, como se ainda desejassem não mais paralisar os olhos 

do estrangeiro diante de sua exuberante presença. Na superfície das águas, uma 

canoa repousa. Ela parece coexistir com a quietude e a lentidão das águas, num 

movimento aparentemente inexistente. O barulho da mente vai aos poucos 

sumindo... Eu não estava a contemplar apenas um cenário, mas experimentava em 
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ritmo lento e contínuo uma espécie de abrigo involuntário, uma unidade inexprimível. 

“O silêncio não é o vazio, o sem-sentido; ao contrário, ele é o indício de uma 

totalidade significativa” (ORLANDI, 1997, p. 70).  

Figura 11: Lagoa  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Esse profundo silêncio da Lagoa me permite compreender o estado de 

calmaria de tantos outros diferentes rios do mundo, com suas linguagens sonoras 

singulares a envolver escritores, poetas, viajantes, homens e mulheres que vivem 

nos seus arredores. Um diálogo sutil entre homem e natureza se estabelece, como 

dizia Schafer ao se referir ao livro Morte em Veneza, de Thomas Mann, reportando-

se às águas dos canais de Veneza recortadas pelas gôndolas.  

A água batia, com um chape, contra a madeira e a pedra. O grito do 
gondoleiro, meio advertência, meio saudação, era respondido, do 
silêncio do labirinto, como que num estranho acordo (MANN apud 
SCHAFER, 2001, p. 39).



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 58

Mergulhar no ritmo lento das águas é como ouvir uma mensagem que fala 

aos ouvidos do nosso coração. Nessa passagem, Daniel Munduruku conta sobre 

uma situação de sua vida em que aprendera com seu avô Apolinário a olhar para 

dentro de si mesmo através do ato de olhar para um rio. 

Sempre que eu vinha da cidade para a aldeia chegava muito agitado, 
confuso, inquieto. O velho ficava observando meus movimentos de 
forma muito discreta, não deixando que eu percebesse que ele 
observava meus modos. Num determinado momento ele me 
convidou para tomar banho no igarapé que corria perto da aldeia. Fui 
sem atentar para nada que fosse anormal no seu comportamento. Ao 
chegar ao rio, ele me pediu que fosse até uma pequena queda 
d´água, sentasse numa pedra e observasse todos os movimentos 
que o rio fazia. Entendi menos ainda o que pretendia. Enquanto 
permaneci ali, ele não se moveu do seu lugar. Acocorou-se na parte 
baixa do rio e jogou água sobre seu corpo com as mãos em concha. 
Vez ou outra olhava para mim e apontava para a água como que 
dizendo que eu também devia olhar para ela.  
Passaram-se muitas horas. No final, em vez de estar cansado por 
estar numa posição pouco cômoda, sentia uma estranha paz 
percorrer meu corpo. Então, ele se levantou e me chamou dizendo: 
“Hoje você aprendeu algo novo. Nunca se deixe levar pelo barulho 
interior. A gente tem que ser como o rio. Não há empecilho no mundo 
que o faça sair do seu percurso. Ele caminha lenta, mas 
constantemente. Ninguém consegue apressar o rio. Nunca ninguém 
vai dizer ao rio que ele deve andar rápido ou parar. Nunca apresse o 
rio interior. A natureza tem um tempo e nós devemos seguir o 
mesmo tempo dela” (MUNDURUKU, 2005, p. 21-22).   

Figura 12: Carnaubeiras na Lagoa
Foto: Paula Vanina Cencig 
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 Ao sentar diante de um rio, de um riacho, de uma cachoeira ou dessa Lagoa, 

o padrão dos nossos sentidos se altera. O olhar se converte em escuta. A escuta se 

converte no auto-olhar. Não será isso produzir conhecimento? Não será isso 

reapresentar para o sujeito em forma de reflexão aquilo que lhe é dado a ver e 

experimentar? Não é isso um aspecto da autoformação? 

No silêncio da noite

 Nesse mesmo alpendre em que durante o dia dialogaram saberes distintos, 

agora repousam nas redes os nossos corpos cansados e ao mesmo tempo 

satisfeitos com as descobertas da Lagoa. A natureza toca a sua nota fundamental. É 

o vento a assoviar lentamente tocando os campos, as folhagens das árvores, o 

mensageiro do vento... Que mensagem trará esse vento? Dizia o velho Apolinário 

que o vento sempre pode trazer as notícias 

dos espíritos, pois ele vem de muito longe. 

“Soprando suavemente, o Vento, o irmão-

memória, vem trazendo as histórias de outros 

lugares” (MUNDURUKU, 2005, p. 35). O vento 

resguarda um poder divino. No entanto, se não 

há coisas que se interponham no caminho do 

vento, dificilmente ele pode ser ouvido. Por 

isso, é preciso ficar atento aos sutis 

movimentos de uma folha, de uma nuvem, de 

um objeto para escutar o vento e se abrir a 

sua escuta. Assim, sentimos como que se 

houvesse a presença de uma força metafísica.  Figura 13: Silêncio da noite
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Figura 14:O alpendre  
Foto: Paula Vanina Cencig 

Quando brincam de empinar pipa, as crianças têm o costume de chamar o 

vento assoviando. Lembro de uma canção de Dorival Caymmi que diz assim:  

Vamos chamar o vento 

Vamos chamar o vento 

(alguém assovia no mesmo tom da canção, como se estivesse chamando o vento). 

Vamos chamar o vento 

Vamos chamar o vento 

(alguém assovia novamente e o ritmo da canção se acelera). 

Vento que dá na vela 

Vela que leva o barco 

Barco que leva a gente 

Gente que leva o peixe... 

(Música: O vento. CAYMMI, D. Intérprete: Mônica Salmaso. In: “Voadeira”. Eldorado, 
p1999. 1 CD. Faixa 2). 

Muitas vezes, o vento responde aos anseios de quem o chama fazendo com 

que as pipas passeiem no ar e os barcos naveguem no mar. Ele acontece nas mais 

diversas vozes, como no tilintar do mensageiro do vento, pendurado num caibro do 

alpendre, e que se move nas ondas sonoras do silêncio da noite.  

 O silêncio da tarde não foi bruscamente interrompido pela entrada da noite. 

Ao contrário. Ele fluiu. Na escuridão dessa paisagem calma e distante, no entanto, o 

silêncio em consonância com o som do vento é ainda mais audível, instalando-se na 
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morada do espírito. Essa musicalidade permite uma espécie de arrebatamento, 

próprio da experiência mística.  

 Recordo da relação que o filósofo contemporâneo Santiago Kovadloff, em O 

Silêncio Primordial (2003) faz entre a escuta musical e a leitura de uma mensagem 

bíblica. O ato de ouvir uma música é para ele um ato de comunhão com o 

indecifrável, inacessível, imponderável – o silêncio – que o crente experimenta, mas 

é incapaz de explicar. “Seu ser, catapultado por uma presença que excede toda 

compreensão externa à sua experiência, é receptor de uma mensagem cujo sentido, 

no entanto, se impõe. Com ele partilha o ouvinte musical a condição de arrebatado” 

(KOVADLOFF, 2003, p. 66).  

 As paisagens naturais são extremamente musicais. Elas têm o poder de 

produzir melodias que afetam nossa vida simbólica, pois permitem essa comunhão 

com o todo. Em lugares como esses, respiramos, tomamos fôlego. Encontramos o 

tempo de recuo necessário para guardar silêncio. 

 Infelizmente, no contexto histórico-social do mundo contemporâneo, como 

observa Eni Puccinelli Orlandi (1997), há uma ideologia dominante da comunicação 

que evita a todo o custo o silêncio. Há uma expectativa de que, produzindo sinais 

aparentes, sejam eles audíveis e/ou visíveis, possamos controlar ou sermos 

controlados por outrem. Uma pessoa calada é vista como alguém sem sentido. 

Dessa maneira, para que não corra o risco de perder sua significação, ela fala. 

“Atulha o espaço de sons e cria a idéia de silêncio como vazio, como falta. Ao negar 

sua relação fundamental com o silêncio, ela apaga uma das mediações que lhe são 

básicas” (ORLANDI, 1997, p. 37).  

 A fala categoriza o silêncio, impondo-lhe divisões, formas, racionalizações e 

regras. Sendo o silêncio ligado ao movimento primeiro dos sentidos, ao pensamento 

que vagueia, à fluidez e dispersão das imagens, tende a escapar do discurso que 

obriga a repetição e o aprisionamento das idéias. 

Do século XIX para cá se acelera a produção de linguagens e a 
contenção do silêncio. As palavras se desdobram indefinidamente 
em palavras (na maior parte das vezes, ecos do mesmo, sem sair do 
lugar).  
O silêncio, mediando as relações entre linguagem, mundo e 
pensamento, resiste à pressão de controle exercida pela urgência da 
linguagem e significa de outras e muitas maneiras (ORLANDI, 1997, 
p. 39). 
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 O silêncio é o lugar de emergência dos nossos sonhos, como afirma 

Munduruku. Contemplando as estrelas, imaginando o universo que nos envolve, 

observando os gestos dos mais velhos, aprendemos o verdadeiro sentido da palavra 

educação, que na cultura munduruku significa arrancar o que há de dentro de nós 

para fora. Para isso, é preciso silêncio. Ele permite fazer sonhar. Através do sonho, 

como dizia Carl Gustav Jung,  

penetramos no ser humano mais profundo, mais geral, mais 
verdadeiro, mais durável, mergulhando ainda na penumbra da noite 
original, quando ainda estava no Todo e o Todo nele, no seio da 
natureza indiferenciada e despersonalizada. O sonho provém dessas 
profundezas, onde o universo ainda está unificado, quer assuma as 
aparências mais pueris, as mais grotescas, as mais imorais (JUNG, 
2006, p. 497). 

 Quanto mais exuberante é uma paisagem natural, maior é o fundo silencioso 

e onírico a partir do qual podemos esboçar nossas vidas e os sentidos de nossas 

existências. Adormeço na rede invadida por um grande sentimento de gratidão.  

Figura 15: Luz na escuridão  
Foto: Paula Vanina Cencig 

A fazenda

 “Escuta o arrastar na cozinha. É o aviso para a hora de comer” – me diz Chico 

Lucas. Tão atento quanto eu aos sinais sonoros, ele nos chama para tomar o café 

da manhã. O interior da casa está preenchido de sons. É cedo e a TV já está ligada. 
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Da sala, também escuto a voz do locutor de rádio. Distante da cidade aquele lugar 

não está livre das tecnologias. Saio em direção ao lado de fora da casa e vejo que 

aqui a paisagem sonora se modifica completamente. Não há ruídos, chiados e nem 

barulhos, mas somente pios de passarinhos, mugidos de bois e vacas, o cocorococó 

das galinhas... Não saberia traduzir sua linguagem. Mas, Chico Lucas parece saber. 

Na véspera, lembro que ele nos disse sobre o burro. “Quando ele relincha, é porque 

está chamando a fêmea para o acasalamento. O galo, quando canta, está dizendo 

para não invadirem o seu território”. Seu canto simboliza poder. 

Figura 16: O galo  
Foto: Paula Vanina Cencig

Caminho em direção à porteira. Esse som dos bichos, o céu azul e o cheiro 

da terra fresca me transportam por alguns segundos a um tempo de infância.  

 Eu tinha quatro anos. Morávamos eu, minhas irmãs e meus pais em Ribeirão 

Preto, interior de São Paulo. Sempre que podíamos, viajávamos até a fazenda onde 

meu tio Nico, irmão do meu pai, morava e trabalhava. A fazenda ficava próxima da 

cidade de Bebedouro (SP). Para mim, fazer aquela viagem era uma alegria, pois eu 

podia experimentar novas e diferentes aventuras. Tomava banho de bacia, comia 

comida feita à lenha, caminhava livremente pelas estradas de terra até a represa, 

passeava de carroça com meus primos, chupava manga à vontade... Lembro como 

ficava paralisada ao contemplar meu tio que, com extrema sutileza e paciência, 

preparava habitualmente o fumo para o seu cigarro de palha. Fazia isso em 
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profundo silêncio e grande concentração. Ninguém gostava de perturbá-lo naqueles 

momentos, pois parecia submerso em estado de meditação. 

 Meu tio e seus filhos mais velhos plantavam e colhiam laranjas. Saíam 

diariamente de madrugada para trabalhar, voltando somente às dez horas da manhã 

para o almoço. Depois da sesta, retornavam à lavoura. Quando era próximo das 

cinco horas da tarde, voltavam juntos para casa, com seus rostos suados e 

avermelhados de tanta exposição ao sol, mesmo que protegidos com grandes 

chapéus de palha e lenços nos pescoços. Eles retornavam cansados e, ao mesmo 

tempo, sorridentes. Dez anos se passaram e voltamos a Bebedouro. A fazenda já 

não existia mais. Ouvimos dizer que houve um grande incêndio que destruiu o 

laranjal. Meu tio e sua família haviam se transferido para a cidade. Suas vidas 

mudaram completamente. Aquela paisagem onde vivia o meu tio secou, mas ficou 

de uma certa forma dentro de mim, na memória dos cheiros, das imagens, dos 

sabores e dos sons de uma experiência sensível da natureza. Essa experiência é 

renovada aqui na comunidade de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. 

Tão distante no espaço e no tempo daquela outra fazenda da minha infância, e ao 

mesmo tempo tão perto! 

O baobá

 O passeio no barco a motor construído por Chico Lucas dura quase vinte 

minutos. Pela duração, podemos ter a dimensão do quanto a Lagoa é imensa. 

Imensa e imponente como o mar. Suas águas claras batem violentamente no casco 

do barco. Contempladas a distância, elas parecem muito calmas e profundas. No 

caminho, somos surpreendidos pela beleza das carnaubeiras e pelos movimentos e 

cantos de pássaros como o gavião-da-serra, o gavião-de-Assu, o martim-pescador e 

muitos tetéus. Ao longe, na outra margem da Lagoa, para onde segue o barco, 

avisto o Curralinho, uma das construções mais antigas do local, que guarda a 

memória dos antepassados. Séculos atrás moraram nessa casa muitas africanas 

escravizadas que, sob o julgo de seu senhor, um comerciante de escravos, eram 

obrigadas a engravidar seguidas vezes para que seus filhos viessem também a 

servir de mercadoria. Hoje, moram no casarão do Curralinho, cujas paredes ainda 

mantêm sinais do passado, o senhor Vavá e sua esposa, Régia. No momento de 

nossa visita, Vavá prepara o tradicional queijo de coalho que, logo depois, nos é 
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oferecido quentinho, cortado em pedaços, acompanhado de uma cachaça. Um 

momento muito especial. 

 Ao lado do casarão há um enorme e velho baobá. Suas muitas raízes se 

entrelaçam fazendo sinuosas curvas, que se desdobram formando novas raízes. A 

árvore faz o meu olhar se perder. Sigo os passos ao redor do seu tronco 

extremamente largo e robusto. Não consigo resistir à idéia de abraçá-lo. Ele expira 

tempo, história, resistência. À sua volta, carneiros, vacas, bois, bodes e bezerros 

passeiam tranqüilos. O sopro do vento é forte, alto e intenso movendo seus 

chocalhos em sintonia com as folhagens no chão e as folhas da velha árvore. As 

vacas não param de mastigar seu alimento predileto, o mato. As folhas de uma 

bananeira ao lado da casa também dançam ao sabor do vento. Sobre um outro pé 

de árvore, o pé-de-algaroba, se estende um lindo pássaro com cor de ferrugem que 

se chama socó. Com sua crista vermelha, me faz lembrar o galo de campina. Mas 

eu não saberia o seu nome se não tivesse continuado minha caminhada por aquelas 

terras ao lado de um outro leitor da natureza. Ele se chama Artur, um dos netos de 

Chico Lucas. 

Figura 17: O baobá  
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Artur e o canto dos pássaros  

A educação existe onde não há a escola, e por toda parte podem 
haver redes e estruturas sociais de transferência de saber de 
uma geração a outra, onde ainda não foi sequer criada a sombra de 
algum modelo de ensino formal e centralizado. Porque a educação 
aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. A vida que 
transporta de uma espécie para a outra, dentro da história da 
natureza, e de uma geração a outra de viventes, dentro da história da 
espécie, os princípios através dos quais a própria vida aprende e 
ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser (BRANDÃO, 
1981, p. 13, grifo meu). 

 Nos momentos que passei ao lado do menino Artur, pude conhecer um 

universo de coisas que não aprenderia na escola, e muito menos na cidade. Mesmo 

freqüentando a escola, Artur mostra que adquiriu outros saberes não advindos de 

um processo formal de aprendizagem, guiado pelo ato de decorar teorias, conteúdos 

e informações. Seu conhecimento nasce da relação com a natureza, das situações 

do dia-a-dia com os adultos, aprendendo a fazer junto as atividades dos mais 

velhos. Parece decorrer de um processo gradual do uso dos sentidos, da imitação, 

do ato de fazer, de espiar, de simular através dos jogos e das brincadeiras. Na 

convivência com o avô, aprendeu a sabedoria da comunidade. 

 Por intermédio de Artur percebo mais claramente que o mundo dos pássaros 

é extremamente singular. Seus modos de vida, gêneros, cores, formas e cantos são 

sua “assinatura”. Artur me conta sobre o pássaro “cajaca” e o pássaro “jaçanã”. Diz 

que o filhote fêmea do “cajaca” faz seu ninho nas telhas das casas. Já o pássaro 

“jaçanã” tem esse nome porque a palavra “jaça” advém do seu papo branco e “nã” é 

devido às suas asas cinzentas. Ele diz ainda que esse pássaro tem as pernas 

amareladas.  

 Assim como seu avô, Artur é atento à sexualidade da natureza. Diferencia os 

pássaros macho e fêmea, assim como os peixes. “Pois é... Se você conhecer a 

fêmea, aí ela já tem o rabo diferente. É mais claro que o do macho. Tem o graúna... 

e todas as outras espécies de pássaro que são diferentes do macho. (...) Porque o 

peixe fêmea, quando já está desovando, dá para saber que é fêmea. O macho já 

não desova”. Enquanto caminhamos, somos surpreendidos por um cabrito que 

acabara de fazer xixi. Artur pára e comenta: “Quando eles nascem com um 

negocinho aqui – se referindo aos caroços no pescoço do cabrito – se for fêmea, só 

pode de dois, se for de três, enjeita”.  
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 Ele volta a falar com orgulho dos pássaros e me informa sobre as 

características do chupa, do chupa-cajú e da sibita. “A sibita tem o rabo meio 

grande; o chupa é amarelado e tem um bico assim meio grande e o chupa-cajú já é 

maior do que o chupa”. Pergunto: “Como eles cantam?”. Ele responde imitando os 

cantos dos pássaros e mostrando nitidamente suas singularidades. Através de sua 

imitação, percebo que o canto da sibita é mais grave que o do chupa, enquanto o do 

chupa-cajú inicia mais agudo, em volume baixo e, gradativamente, aumenta com 

grande intensidade.  

 A fala humana, argumentam muitos estudiosos, teve sua origem a partir da 

imitação onomatopaica dos sons naturais do mundo, cujo propósito teria sido 

exercitar os músculos da boca e da garganta, divertir-se com a produção dos sons 

(JESPERSEN apud SCHAFER, 2001, p. 68). Hoje, mesmo muito revestidos de 

extrema tecnologia, repetimos esse padrão de aprendizagem, mas fora de sintonia. 

No entanto, quando escuto o canto de Artur, sou transportada para os primeiros 

sons da infância da humanidade.  

Figura 18: O sorriso de Artur  
Foto: Paula Vanina Cencig

A caminho de casa

 Na volta da visita ao Casarão, Chico Lucas nos diz: “Um morador é cego. O 

filho do dono tem um olho. O dono tem dois. Quem cuida disso aqui sou eu 

(enquanto diz, olha na direção do seu barco). Se eu deixar para um filho, cuida 

diferente. Se deixar para um estranho, não cuida direito”. Chico cuida do seu 
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território. Lembro-me do galo, que com o seu canto também cuida para que não 

invadam o seu terreno. Ambos estão sempre atentos. Prosseguimos a viagem com 

segurança. O barco, agora, era conduzido pelo avô e pelo neto.  

 Chegamos à casa de Chico na hora do almoço. No rádio pendurado na sala 

de jantar toca uma canção do Roberto Carlos. “Você foi a mentira sincera, 

brincadeira mais séria que me aconteceu...” Dona Maria nos convida à mesa e 

novamente somos agraciados com sua comida preparada com cuidado e afeição. 

Seguimos de volta a Natal e sinto que essa estrada seria novamente percorrida por 

mim. 

 Alguns dias depois desse primeiro encontro, chega às minhas mãos por 

intermédio de Ceiça este pequeno trecho: 

 Na antiga China, um certo príncipe procurou o mestre para aprender a relacionar-se 

com outras pessoas. O mestre deu-lhe um exercício. O príncipe deveria ir à floresta para 

ouvir os sons que ali se manifestavam. O príncipe dirigiu-se à floresta e por um ano ficou 

ouvindo os sons. Voltou ao mestre e disse: “Mestre, pude ouvir o canto dos cucos, o roçar 

das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido 

das abelhas e o barulho do vento cortando os céus”. Quando terminou a explicação, o 

mestre mandou-o de volta à floresta para ouvir tudo o mais que fosse possível. Por longos 

dias e noites o príncipe esteve sozinho na floresta, ouvindo, ouvindo. Mas não conseguiu 

distinguir nada de novo. Certa manhã, sentado entre as árvores da floresta, começou a 

distinguir sons vagos, diferentes de tudo que já tinha ouvido e sem pressa passou horas e 

horas ouvindo pacientemente. Quando retornou ao templo, o mestre lhe perguntou o que 

mais ele tinha conseguido ouvir e então o príncipe disse: “Quando prestei mais atenção, 

pude ouvir o inaudível – o som das flores se abrindo, do sol aquecendo a terra e da grama 

bebendo o orvalho da manhã”. O mestre acenou com a cabeça em sinal de aprovação. 

 Atenta apenas à concretude dos sons, a escuta pode reduzir o olhar. Os sons 

dizem muita coisa. Mas é preciso estar muito atento para ir além. Durante a estadia 

na Lagoa do Piató, capturada pela concretude dos sons, em muitos momentos corri 

o risco de me desviar de outros elementos daquela paisagem – a textura, o aroma, a 

cor, os gestos, as ações, as falas, as interpretações, a musicalidade, o silêncio – que 

juntos constituem a base primordial que produz uma escuta ampliada no sujeito, não 

restrita aos ouvidos, mas que caminha pelo seu corpo inteiro. A natureza expande os 

sentidos do corpo e os sentidos da alma. Por isso, é preciso escutar “prestando 
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atenção” como um exercício lento, paciente e disciplinado. E o silêncio é a condição 

indispensável para esse encontro consigo mesmo, esse lugar secreto, possibilidade 

de regeneração.
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Dias 23 e 24 de setembro de 2006. 

Segundo encontro: quando escutar é percorrer paisagens afetivas 

 Novamente somos um grupo de cinco pessoas a caminho do Piató, mas 

numa configuração diferente. A pesquisa da Lagoa, iniciada em torno de 1986 por 

Conceição Almeida, se estende até hoje, inspirando novos pesquisadores da 

universidade, de áreas de conhecimento distintas, a continuar a escritura dessa 

paisagem cultural do mundo. Desta vez, o grupo é formado por Ceiça, Wani, Paula, 

eu e o senhor Raul, motorista.  

 A cidade parece menos agitada. Isenta da expectativa de encontrar uma área 

urbana do interior bem pacata, como no primeiro encontro, os ruídos me parecem 

um pouco mais familiares, apesar de repetitivos. Chico Lucas não está no mesmo 

mercado (o ponto de encontro), mas um senhor nos avisa que ele já esteve por lá e 

pedira que esperássemos por sua chegada. Logo voltará. Foi o que aconteceu. 

Chico se aproxima de nós com uma camisa azul clara marcada por várias dobras de 

roupa nova. Ele conta que havia caído café em sua outra camisa e decidiu comprar 

uma nova para nos receber. Lembrei-me de minha infância, quando minha mãe dizia 

que eu e minhas irmãs devíamos usar nossas melhores roupas para eventos 

importantes. Naquela época, o grande evento era a missa de domingo. Penso 

comigo o quão delicada é a atitude de Chico Lucas. 

Saberes da madeira e outros saberes

 Antes de nossa partida à casa de Chico Lucas, somos por ele conduzidos à 

serraria, há poucas ruas de distância do centro da cidade. Na calçada, em frente à 

oficina, encontra-se a sua mais recente obra, um barco de madeira semi-pronto, 

encomenda do prefeito de Assu. Fico absorta nas laterais do barco. Suas linhas 

seguem uma curvatura precisa. Como ele teria feito aquilo? Chico explica como 

construiu ele mesmo cada compartimento do barco, detalhando sobre as medidas e 
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os materiais utilizados. Tudo indica que foi feito com muita ciência, paciência e 

cuidado. Seguro dos futuros resultados da sua obra, ele garante orgulhoso que 

poderá carregar até vinte pessoas, peso equivalente a quase 1.200 quilos. Entramos 

na serraria, uma pequena oficina ocupada por serrotes, máquinas, ferramentas e 

pedaços de pau. Somos recebidos por dois homens – marceneiros e serralheiros – e 

algumas crianças. 

Figura 19: Chico Lucas e o barco  
Foto: Paula Vanina Cencig 

Chico fala sobre um evento ocorrido com um daqueles senhores. Diz que ele 

teve o dedo da mão cortado por uma faca de tirar macambira, em 1951. O 

marceneiro acrescenta que um certo médico, naquela época, queria “torar” o resto 

de sua mão. Continua Chico que graças a um outro homem chamado Chico Martim, 

que usou sebo de carneiro capado para costurar o dedo, aquele senhor não perdera 

a sua mão inteira. O procedimento se mostrou bastante eficaz. Chico Martim usou 

um tipo de intervenção medicamentosa acessível, por meio de um conhecimento 

específico, que resulta do contato com propriedades curativas animais e do 

conhecimento de suas qualidades medicinais, não familiares à cidade, e muito 

menos à cultura da medicina institucionalizada. Como observa Almeida, na mesma 

direção de Lévi-Strauss e da filósofa indiana Vandana Shiva,

Daí a expressão de Lévi-Strauss de que “as plantas servem antes 
para pensar, do que para comer”. Para esse autor, “as espécies 
animais e vegetais não são conhecidas na medida que sejam úteis; 
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elas são classificadas úteis e interessantes porque são primeiro 
conhecidas”..  
Essa maneira de falar sobre o pensamento e os saberes da tradição 
se estende ao conhecimento das qualidades medicinais dos animais 
identificadas pelos habitantes da Sibéria, tanto quanto por 
numerosas populações brasileiras que se valem de uma ciência 
botânica natural para curar suas doenças. Daí porque Vandana 
Shiva, nos livros Biopirataria e Monoculturas da Mente, defende com 
vigor o direito de propriedade intelectual sobre os saberes por parte 
das populações que os produzem (ALMEIDA, 2006, p. 112). 

 Percorrendo a oficina, Chico nos apresenta às máquinas ressaltando suas 

finalidades. “Esse aqui é o desempenho. Esse outro é o desengrosso porque ele 

desengrossou a madeira ali. Aquela é plaina. Essa aqui é tupia. E essa outra? Uma 

maquinazinha muito simples essa aqui. Você bota a peça quadrada e torneia, 

fazendo cama. Isso aqui é de tornear. Faz aqueles desenhos na madeira. Aquelas 

peças coloniais são feitas aqui nessa máquina”. Um garotinho intervém mostrando 

saber que aquela máquina também teria outras finalidades: “Faz peão!”. “Quem aqui 

sabe jogar peão?” – pergunta Paula. “Eu!” – responde uma das crianças. Naquele 

instante, Paula e as crianças param para conversar sobre modos de brincar com 

peão, seus nomes e formatos. 

 É importante notar que a criação de certas expressões lingüísticas como 

“desengrosso” decorre de uma exigência de ordem prática e intelectual. É preciso 

encontrar uma palavra que precisamente designe a função da coisa, como no caso 

da máquina de desengrossar madeira. Atestamos assim, como argumenta Lévi-

Strauss, que para toda cultura não faltem termos que podem ser criados para 

designar certos seres e coisas, conforme sua necessidade. Em A Ciência do 

Concreto (1976), o autor mostra que, sob o argumento tendencioso de que nem 

todas as culturas teriam aptidão ao pensamento abstrato, omitimos a riqueza de 

abstração do vocabulário lingüístico criado e utilizado por culturas diferentes da 

nossa que, de sua parte, encontram para cada coisa, para cada espécie um termo 

específico que designe suas propriedades. Ele cita o exemplo da língua chinuque. 

Assim o chinuque, língua do noroeste da América do Norte, faz uso 
de palavras abstratas para designar muitas propriedades ou 
qualidades dos seres e das coisas. ‘Este procedimento’, diz Boas, ‘é 
nela mais freqüente do que em qualquer outra língua que eu 
conheça’ (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 19). 
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 Ao fim da visita, conhecemos o senhor Nio que, conforme Chico Lucas, faz a 

manutenção das máquinas. “Ele amola a navalha, emenda serra. Interessante! E as 

serrarias que têm aqui nessa região vêm tudo aqui para ele amolar serra e navalha. 

Só ele que sabe fazer. Porque tudo precisa de um grau. Se eles não amolarem, se 

deixarem a navalha redonda, não dá para plainar. Uma navalha dessa como a do 

desengrosso, se ficar cheia de camaleão, não dá. O trabalho dele, como o meu, é 

perfeito. É ele quem amola”. Enquanto Chico faz sua apresentação ressaltando a 

importância da atividade do senhor Nio, este escuta de modo calmo e silencioso. Ao 

redor, observando variados formatos de madeira, alguns já talhados com suas 

curvas e desenhos, outros totalmente lisos, percebo que um trabalho cheio de 

minúcias e paciente tem sido feito por aqui. Entretanto, somente funciona porque 

cada parte tem que fazer a sua parte. O que seria do peão, do barco e de quaisquer 

outras daquelas peças sem o trabalho do senhor Nio?  

 Nos curtos instantes da visita, conhecemos um pouco mais a cultura da 

região, escutando a respeito de saberes específicos de medicina, algumas 

expressões lingüísticas, diferentes aplicações da madeira e sobre técnicas e 

estratégias de conhecimento dos adultos, com os quais as crianças têm tido a 

oportunidade de partilhar. Essa arte de lidar com a madeira constitui como que 

materialidades que subjazem às paisagens sonoras da região. 

Figura 20: Silmara e Chico Lucas  
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Frutos da terra

 A casa de Chico Lucas está diferente. Parece mais colorida e mais nova. No 

meio de uma paisagem coberta de pequeninas casas brancas e muitas delas 

desgastadas pela ação do tempo, ela se destaca com sua cor azul. É um lar entre 

outros e, ao mesmo tempo, único. Chico nos conta que Mara, dias antes de nossa 

chegada, pintou toda a casa, e sozinha. O carro se aproxima do alpendre e, de lá, 

Mateus nos recebe com o sorriso de sempre, aberto, alegre e extasiado. Com suas 

mãos levantadas para o alto, dá boas-vindas aos visitantes. 

 Como de costume, logo após o almoço, tomamos uma xícara de café na porta 

do alpendre da casa3. Enquanto conversamos com Chico Lucas sobre a cultura do 

açúcar, do mel, do feijão, do melão e da pinha, percebemos seu domínio no 

conhecimento da agricultura, desde os cuidados do plantio ao aproveitamento dos 

alimentos. Não somente isso. Ele faz críticas pontuais e bem fundadas quanto ao 

descaso das indústrias, comprometidas apenas com fins meramente lucrativos. Em 

dissonância com a tecnologia dessas indústrias que utilizam agrotóxicos e adulteram 

sementes, ele mostra que sua comunidade tem uma consciência muito clara no 

sentido de preservar a natureza e sua diversidade, haja vista os cuidados tomados 

no plantio, no cultivo e na colheita das sementes para manter os alimentos no seu 

estado natural, com seu sabor original e seus nutrientes, importantes não somente 

para alimentar os seres humanos, mas também para alimentar os outros animais.  

 – Paula, nós temos aqui na nossa região a nossa cana-de-açúcar. O nosso 
açúcar é fabricado aqui na nossa região, em todo o Agreste, no Rio Grande do 
Norte, enfim. Como o nosso solo é muito fértil, não usamos muito adubo, nem 
tampouco agrotóxico. A folha da cana as pragas não gostam dela. Veja bem, uma 
planta altamente rica em açúcar, mas a folha dela é sugada, não tem nutriente até 
para o próprio inseto. Digamos que é um açúcar quase original. É claro e evidente 
que eles botam o cal para limpar e ele fica um pouco alterado. Mas, enfim... É 
riquíssimo! Você faz dele o mel da cana-de-açúcar, você faz o açúcar, você faz a 
rapadura... 

– O mel? – pergunta Paula. 
– Mel é de cana-de-açúcar sim, o mel de engenho, porque lá no engenho é 

onde se fabrica o açúcar e a rapadura. Aí você diz: ‘Mas, basta só o açúcar das 
frutas’. Qual é a fruta da nossa região que nós estamos fabricando, a fruta doce? O 
melão. Nosso cabo verde não é fértil para dar melão. Para você ter o melão original, 

                                                
3 O café, conforme os estudos de Manuel Rodrigues de Melo, quase sempre é tomado no terreiro, no alpendre, ou 
na porta do oitão da casa. É também motivo de aglomeração entre os vizinhos. Essa prática provém do tempo 
colonial, quando se tomava café torrado na hora. Manuel Rodrigues de Melo nasceu em 1912, em Macau-RN. 
Era filho de agricultores e criadores. Quando menino, nadou muito no rio Assu. Foi membro da Academia 
Norte-Rio-Grandense de Letras. Era considerado por Luís da Câmara Cascudo o “cronista da Várzea do Açu”. 
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doce, ele dá no barro de várzea, barro de lagoa, num solo argiloso. Ele dá um melão 
bom. Mas o que é que a gentileza faz? Eles procuram essas chapadas, esses 
tabuleiros de areia, e plantam melão. E aí, adulteram ele. Botam muito adubo 
orgânico e muito inseticida que mandam praga no melão. Você, então, vai comer um 
melão daquele muito doce, mas muito adulterado, muito alterado. Quer dizer, aquilo 
não é um doce original. 

– Então, o senhor está falando que o açúcar é menos adulterado do que o 
açúcar do melão? 

– Do melão e do próprio mamão.  
– E a pinha? 
– A pinha é riquíssima, porque sempre a produção dela aqui na nossa região 

dá no período de invernoso e não dá muita praga, a não ser a mosca branca que 
ataca ela. 

– Mas ela não tem adulteração? 
– Não. 
– Outra: o mel, a gente só tem o mel puro que é o mel de abelha que, 

inclusive, a própria medicina recomenda ele. O próprio diabético pode comer mel de 
abelha, porque a abelha fabrica com a matéria-prima original, pura. 

– É difícil dizer hoje. Que nem o senhor estava falando da manteiga de 
garrafa, será que o mel também não é alterado? 

– Com certeza, porque na época da flora, a abelha fabrica com o açúcar que 
ela retirou da flor para fabricar o mel de abelha. E agora que eles estão fabricando 
sem a abelha ter flor? O que é que eles fazem? Eles preparam um cheiro no açúcar, 
faz aquele melaço para elas comerem aquele açúcar e daí fabricar o mel. Aquele 
mel não é natural. Mas os fabricantes, os donos de comércio fazem isso para eles 
não perderem a exportação e o comércio deles. 

– Tudo na vida tem um período de nascer que respeita um ritmo, um ciclo de 
vida. – Ceiça comenta.

 Os comentários de Chico revelam parte da agressão praticada no sertão 

nordestino e que não é um fenômeno isolado. Como discute Vandana Shiva (2003), 

muitas comunidades e civilizações inteiras distribuídas pelo planeta vêm sendo 

destruídas do ponto de vista de sua diversidade natural. Além disso, essa é uma 

questão que não se restringe à agressão ao patrimônio natural, mesmo que o inclua. 

Afeta, principalmente, a diversidade existente nos padrões de pensamento e de vida 

dessas comunidades. Diz respeito ao seu patrimônio cultural e aos seus direitos 

intelectuais. É, portanto, uma questão de natureza axiológica.  

 No mundo contemporâneo, como sublinha Shiva, predomina uma perspectiva 

monocultural que ocupa primeiramente a mente e depois é transferida para o solo. 

“As monoculturas mentais geram modelos de produção que destroem a diversidade 

e legitimam a destruição como progresso, crescimento e melhoria”. Em função disso, 

padrões de comportamento e de produção que se valem da uniformidade e, política 

e logicamente, da destruição da diversidade natural e cultural têm sido gerados com 
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o intuito de sustentar um tipo de progresso que só interessa a alguns e exclui 

enorme parte da humanidade do nosso planeta, alienando-a de suas fontes de 

riqueza material e cultural. 

 O desaparecimento de milhares de diversas espécies ocorre na mesma 

proporção do desaparecimento dos saberes locais, resultantes da adoção de uma 

política do sistema dominante de globalização do mundo ocidental, que é fundado 

nas bases do capitalismo comercial e cuja lógica inclui inerentemente dominação, 

colonização e desigualdades. Mesmo atendendo, de modo restrito, a uma 

determinada cultura ou classe, tal sistema se arvora ao direito de ser tomado como 

universal e superior a quaisquer outros. Assim, no plano intelectual, os outros 

saberes locais são apagados do cenário mundial, tornados invisíveis, sem 

legitimidade, relegados ao âmbito da não-ciência, considerados menores e 

primitivos, ao passo que o conhecimento do Ocidente é visto como o “científico”, 

válido, superior e universal, tendo como respaldo os conceitos teóricos difundidos 

entre os intelectuais do Ocidente na era moderna sobre o que seria ciência e não-

ciência. 

 Diferentemente do que se propaga mundialmente, enfatiza Shiva, a 

monocultura aplicada na silvicultura e na agricultura, proveniente de uma 

monocultura mental que protege o mercado e a indústria, oferece enorme 

vulnerabilidade e falta de alternativas. É uniforme, retira da terra a sua diversidade 

que lhe garantiria sustentabilidade e capacidade de renovação. No mesmo sentido, 

afirma Edgar Morin, “toda a monocultura destrói as associações vegetais, 

proveitosas para cada um e para todos, reduz a fauna, empobrece e esteriliza a 

terra. A partir daí, o processo de degradação da complexidade está em marcha onde 

quer que progrida a homogeneização monocultural” (MORIN, 2002, p. 91). 

 O paradigma da monocultura do cultivo da terra também gerou novos 

problemas, como a aquisição de pesticidas para a proteção das sementes diante de 

pragas e doenças, degradação do solo e aquecimento global, causados pela 

liberação de fertilizantes químicos. Além disso, os pesticidas desregulam as 

retroações existentes nos ecossistemas. “Os pesticidas tornam-se poluentes das 

plantas que deveriam proteger, dos rios e dos lagos onde deságuam, dos animais 

que se alimentam dessas plantas, dos animais que se alimentam desses animais e, 

claro, dos consumidores humanos dessas plantas e desses animais” (MORIN, idem, 

p. 92). Experiências feitas nos campos do Himalaia e em regiões do semi-árido de 
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Karnataka mostram que a introdução da biotecnologia e da revolução genética 

destruiu a diversidade ecológica, instaurando a homogeneização, centralizando 

poderes sobre a terra e sobre os recursos e destruindo outras formas de 

pensamento e de vida locais aí existentes. 

 Argumenta Shiva que precisamos questionar as ideologias que atendem ao 

crescimento e progresso das empresas transnacionais e à proliferação de grandes 

mercados e capitais, pois eles afetam outros modos de vida e de pensamento do 

planeta, concentrados, quase integralmente, no Terceiro Mundo.  

 Experiências de resistência importantes têm ocorrido entre muitas populações 

do mundo inteiro: o movimento ecológico em Chipko, por exemplo, que está 

envolvido não somente nas causas pelos recursos, mas também pela legitimidade 

de seu saber local e de suas interpretações filosóficas acerca da natureza; as 

mulheres camponesas de Garhwal e de Karnataka que, ao cultivar plantas com 

maior teor nutritivo para as suas famílias, resistem às ações da Revolução Verde 

voltadas para a tentativa de trocar essas mesmas plantas por outras de valor 

comercial, e à sua ideologia que as declara como plantas “inferiores” e “primitivas”; a 

marcha das camponesas das aldeias Barha e Holahalli, em Karnataka, que no dia 

10 de agosto de 1983, arrancou milhões de mudas de eucaliptos do viveiro florestal, 

substituindo por sementes nativas e protestando contra a ideologia da silvicultura 

científica. Somados a essas ações, ativistas e grupos difusos têm se envolvido e 

comprometido com as causas que reconhecem o valor da biodiversidade e sua 

importância para o planeta. Chico Lucas e sua família, com a manutenção de 

técnicas de agricultura tradicionais e da transmissão desses conhecimentos de 

geração em geração, também se integram a essas experiências e aos argumentos 

de Shiva. A fala seguinte de Chico parece assegurar que, se o homem age em 

conformidade com a natureza, ela dá frutos. A natureza tem o seu próprio ritmo, 

suas leis. 

– Olhe, Ceiça, esse feijão que nós comemos agora no almoço é totalmente 
natural, quer dizer, ele não foi adulterado em nada porque havia na vazante, e lá ele 
se criou, e lá a terra foi fértil e deu para ele dar. Ele já tem outro sabor, não 
tem?Aquele que a gente compra no mercado, que é de irrigação, que é fabricado, 
que a terra é adubada com agrotóxico, você não sente nenhum sabor do feijão. 

Quando perguntado sobre o nome do feijão, Chico Lucas mostra que, para 

cada nome, há uma história. 

– E esse feijão, qual é o nome que se dá pra ele? – pergunto. 
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 – Olha, cada região dá um nome diferente. Nessa região do Oeste ele se 
chama feijão macaça, que é o feijão-de-corda, porque é um feijão de rama, que dá 
muita rama. Macaça porque é justamente um nome indígena. O índio encontrou a 
semente dele na mata, e deu o nome de macaça. 

– Má caça? – pergunta Paula. 
– Porque ele foi caçar e não matou nenhuma caça. Encontrou aquele pé-de-

feijão bem vargeado, apanhou aquelas vargens de feijão, chegou em casa, debulhou 
e botou no fogo. Quando foi na hora do almoço, só tinha aquele feijão. Aí a mulher 
disse: ‘Fulano, venha comer! A má caça já está pronta!’ Porque ele não encontrou 
uma caça de verdade. Assim, ficou o nome de feijão macaça. O que eu conheço 
dessa história é o que mamãe contava, o que os avós e tataravós dela contavam. 
Que o nome do feijão é atribuído à história do caçador que não encontrou a caça, 
encontrou a mata só de feijão, apanhou a vargem e trouxe. Comeram e daí 
continuaram a plantar e a comer. 

 A “Mãe-Terra” é reverenciada porque dela extraem tudo o que precisam para 

viver. Dela retiram o alimento do corpo e o alimento do espírito. Assim, a terra é 

coberta de sacralidade. Como observa Munduruku,  

os povos indígenas trazem uma coisa em comum: uma mensagem 
de amor pela Mãe-Terra, de apego às raízes ancestrais transmitidas 
pelos rituais; um profundo respeito pelo caminho da natureza, 
buscando caminhar junto com ela através de um conhecimento das 
propriedades que nos oferece e com as quais sustenta cada povo, 
como uma mãe amorosa que alimenta sempre seus filhos 
(MUNDURUKU, 2005, p. 61). 

 Esse início de conversa com Chico no alpendre da casa ressoa como uma 

velha canção nos meus ouvidos. A canção a que me refiro foi composta por Milton 

Nascimento e Chico Buarque e se intitula O Cio da Terra. Diz assim: 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. 

Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel.

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra a propícia estação, e fecundar o chão.

(NASCIMENTO, M.; BUARQUE, C.. Intérprete: Milton Nascimento. In: “A Arte de 
Milton Nascimento”: Universal, p1988. 1 CD. Faixa 18). 
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Paisagens musicais

 O rumo da conversa segue em direção a uma das paisagens agrícolas 

afetivas de Chico, a vazante. 

– Domingo eu passei o dia todo trabalhando, mas de manhãzinha, eu fui para 
a vazante plantar um capim. Eu sou assim, eu não fico em casa sem fazer nada, 
tendo o que fazer. Então, eu acho que é melhor ir para os meus afazeres do que ir 
para a casa do vizinho, ir para um bar ver os outros beberem ou arengarem. Eu fujo 
disso. Então, eu vou para a vazante, porque lá eu estou no meio da multidão, porque 
eu fico lembrando das coisas antigas, enfim, de vocês, todo mundo... E fico lá 
concentrado com meu trabalho.  

 A musicalidade de suas palavras é preenchida de emoção. Seus olhos se 

direcionam para nós e um segundo olhar, mais interior, está voltado para outro lugar 

e outro tempo: a vazante. Não é simplesmente um meio onde ele vive boa parte do 

seu dia, mas um “corpo vivo”, no sentido empregado pela bióloga Elisabet Sahtouris. 

“A Terra, incluindo a humanidade, tornou-se um único corpo vivo, e não uma 

formação de pessoas e outras criaturas, vistas contra o pano de fundo de um 

ambiente” (SAHTOURIS, 1998, p. 14). Lá o homem sabe e sente que está no meio 

de uma multidão. Os pássaros, os peixes, as águas, as carnaubeiras lhe fazem 

companhia. A terra lhe serve as condições para o seu trabalho de plantio, cultivo e 

colheita no dia a dia. Encontra o tempo e o lugar para pensar e recordar o passado. 

Por meio do pensamento, se integra aos outros. Os outros tempos revividos na 

vazante são tempos de afetos. Esse sentimento de integração com o todo, de 

pertencimento a um lugar e a uma história porta sentidos. Não há solidão. Pulsa. A 

paisagem sentida por Chico na vazante lembra a paisagem de Dardel e comentada 

por Besse. É “expressão da existência”. 

Antes então da instituição de qualquer experiência visual, antes de 
qualquer espetáculo, e dando ao espetáculo sua verdadeira 
dimensão, a paisagem é expressão, e, mais precisamente, 
expressão da existência. Ela é portadora de um sentido, porque ela é 
a marca espacial do encontro entre a Terra e o projeto humano 
(BESSE, 2006, p. 92).
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Figura 21: Vazante  
Foto: Paula Vanina Cencig 

A vazante evoca em Chico Lucas as paisagens musicais e afetivas dos 

tempos do engenho, dos carros-de-boi, dos aboios, dos cantos dos vaqueiros, do 

seu avô... 

– Quando veio oito horas, eu senti fome e vim em casa tomar café, fiz o 
lanche e fiquei sentado esperando o café. E daí vi passando uma festa em Minas, no 
Globo Rural, e um carreamento só de carro-de-boi. Era carro-de-boi com as rodas 
de madeira, eram quatro bois pra puxar aquele carro. (...) É tão bonito! E o carreteiro 
que é prático lá... Tem comunidade lá que usa carro-de-boi para trabalho, em 
canavial, para colher fruta e tudo. E aí, eles tangendo o carro-de-boi... Tem aquela 
música que eles cantam. Tem o tom de partida e o tom de chegada. É muito bonito 
aquilo, as coisas de antigamente... Aí, me pegou pelo pé. O capim ali cortado para 
eu plantar, e eu fiquei aqui observando... Isso é muito bonito, é muito lindo uma 
coisa dessa! Aqui no tempo do meu avô, tinha carro-de-boi, tinha engenho, tinha 
tudo e funcionava. Eu ainda andei em carro-de-boi do meu avô. Antigamente, tinha 
fazenda, o vaqueiro tangia a boiada com aquele aboio bonito, sabe, aquelas 
cantarolas de vaqueiro e hoje não existe mais isso. Agora, hoje o que é que se vê. 
Por exemplo, eu tenho dez bois aqui para vender. Eu chamo o comprador, vem o 
caminhão, bota na carregadora e carrega, quer dizer, não tem mais nenhuma festa, 
nem um tom de partida e nem de chegada. As coisas de antigamente eram lindas! E 
aí não tem. Por exemplo, para se fazer uma amostragem regional aqui é muito difícil: 
cadê o vaqueiro, o boiador? Não tem. Cadê o vaqueiro para tanger a boiada de 
estrada? Não tem, como era antigamente. 

Diz respeito a um tempo da fartura de plantio, do engenho de mel, da 

rapadura e das casas de farinha que não existem mais. Na ausência dos tempos 

como esses recordados por Chico Lucas, difíceis, contudo fartos, poetas e 

compositores por intermédio de suas obras de arte procuram reproduzir a 
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sonoridade dessas paisagens, com seus sinais sonoros como o “tom de partida e de 

chegada” e os seus personagens.  

 A música é um dos melhores registros permanentes dos sons do passado. No 

cd intitulado “Missa do Vaqueiro”, Populário do Nordeste, há canções que 

homenageiam um vaqueiro chamado Raimundo Jacó, que foi assassinado nas 

caatingas do alto sertão do Araripe, em Pernambuco. As causas de sua morte são 

desconhecidas. A missa é um acontecimento religioso dedicado à sua memória, 

sendo anualmente celebrada no 3º domingo do mês de julho. Em uma das canções, 

podemos perceber pelo conteúdo da letra a convergência do sofrimento com a 

alegria, dos modos rudes com os mais delicados e um profundo sentimento religioso. 

A música é introduzida no estilo fanfarra com muitos toques de tambores 

acompanhados de trompetes imitando as trompas de caça. Depois, suavemente, o 

som do órgão acompanhado do canto dos pássaros cede a uma voz masculina que 

declama estes versos:  

Vaqueiro, meu irmão vaqueiro 

Pareces feito de pétala 

Feito de couro 

E no entanto tens voz e tens coração 

Tua valsa é um lamento triste 

Mas também sabe se alegrar 

Teu coração não anda se derramando 

Mas quando ama, ama 

Agradeço a Deus 

Que te fez como te fez 

Mudar só para melhor. 

Depois, como numa ladainha, um coro masculino canta: 

O vaqueiro do meu sertão 

Não despreza o teu gibão 

Nosso destino é marcado 

Pela providência divina 

Assim se achou nas colinas 
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Raimundo Jacó assassinado 

Seu nome serviu de fama 

Luiz Gonzaga gravou 

E o padre João celebrou 

Uma missa em corado 

Os santos também sentiram 

Enviaram os poetas ouviram 

E os nordestinos aplaudiram 

Uma toada de gado 

Os santos sentiram tanto 

Que derramaram seu pranto 

Raimundo Jacó nesse canto 

Por nós é homenageado. 

Como no aboio, eles terminam cantando: 

Ê, ê, vida de gado,  

Ô, ô, ê, ê! Háááá!!!! 

(Música: Vaqueiro, meu irmão vaqueiro. CÂMARA, D. H. Intérprete: Quinteto 
Violado. In: “Populário do Nordeste I. Missa do Vaqueiro”: Fundação Quinteto 
Violado, p2000. 1 CD. Faixa 2). 

 Patativa do Assaré, nascido em Serra de Santana, no sertão do Ceará, em 

1909, foi um poeta que, saudoso das antigas tradições, escreveu poemas sobre as 

farinhadas antigas e sobre as moagens de cana e os carros-de-boi puxando as 

moendas. Segundo ele, eram situações de muita alegria e animação. Um desses 

poemas se chama Ingêm de Ferro, no qual o poeta mostra que prefere a sonoridade 

e poesia das moendas de cana, feitas pelos bois, à força e energia de máquinas 

motorizadas provenientes do progresso. Diz assim: 

Ingêm de ferro, você 

com seu amigo motô 

sabe bem desenvorvê 

é munto trabaiadô 

argúem já me disse até 
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e afirmo que você é 

progressista em alto grau; 

tem força e tem energia 

mas não tem a poesia 

que tem um ingêm de pau. 

(...) Ingém de pau! Coitadinho! 

Ficou no triste abandono 

E você, você sozinho 

Hoje é quem tá sendo dono 

Das cana do meu país 

Derne o momento infeliz 

Que o ingém de pau levou fim 

Eu sinto sem piedade 

Três moenda de sodade 

Ringindo dentro de mim. 

 Nesse tempo Chico era criança. Sua infância mostra, em concordância com 

as histórias de muitos outros meninos e meninas de sua idade e que cresceram 

junto à natureza sensível, que por meio de situações de aprendizagem, 

gradualmente foi adquirindo sabedoria e conhecimento na convivência com os mais 

velhos, imitando nos próprios gestos a fazer as mesmas coisas, com os mesmos 

modos e ferramentas. Essa fase de ensaio permite que a criança seja aos poucos 

admitida, aceita no mundo dos adultos.  

... todas as relações entre a criança e a natureza, guiadas de mais 
longe ou mais perto pela presença de adultos conhecedores, são 
situações de aprendizagem. A criança vê, entende, imita e aprende 
com a sabedoria que existe no próprio gesto de fazer a coisa
(BRANDÃO, 1981, p. 15). 

– Eu fui uma pessoa que, desde os sete anos de idade, aqui não tinha escola 
e meu pai era trabalho, trabalho, trabalho. E eu fui um menino muito ativo e tinha 
vontade de tudo que um homem fizesse, eu queria fazer também. Então, eu queria ir 
para o roçado. Meu pai ia para o roçado com os trabalhadores e eu ia atrás com 
uma carga d´água para botar lá para os homens beberem água. E minha enxadinha 
estava ali quando eu ia botar água no pote, eu ia trabalhar com eles. Aquilo era uma 
alegria para mim, estar no meio deles, porque eu ia virar homem. Para uma criança 
de sete anos de idade, qual é a influência que isso tem? Queria fazer o que os 
outros estavam fazendo. Enfim, fui uma criança que não fui muito divertida, porque 
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passava o dia todo trabalhando, queria trabalhar... E à noite? Já pensou no meu 
tempo, aqui não tinha energia, as casas distantes uma da outra, a gente tomava 
banho, jantava, seis horas armava a rede, passava a noite dormindo. Quer dizer, à 
noite não, porque quatro horas da manhã, mamãe escolhia o milho e a gente ia para 
o moinho para moer o milho, que também não tinha fábrica de Vitamilho. Então, a 
gente comia o cuscuz de milho, aquele cuscuz gostoso, original. Era o milho que se 
botava de molho e se moía para fazer o cuscuz para a gente levar para a roça, para 
de nove horas comer aquele cuscuz com rapadura, comida forte, para passar o dia 
no cabo da enxada. Aí botava a panela de feijão-de-corda no fogo. De vez em 
quando, meu pai botava a panela de feijão no local e eu é quem ia atiçar fogo na 
panela, com aquele feijão com costela de boi dentro. Quando a gente ia comer, era 
uma comida saudável. A mistura que a gente botava dentro era cuscuz ou farinha, 
não tinha arroz, não tinha macarrão, não tinha nada. Mas, aquele feijão, aquela 
feijoada tinha tudo, porque a gente ia comer e se sentia forte. Muitas das vezes 
quando a gente chegava em casa de cinco horas, tomava banho, não queria nem 
jantar porque não estava sentindo fome. E quando era lá pelas oito horas da noite, 
se tomava uma coalhadinha, era o suficiente. 

São também situações de aprendizagem aquelas em que as pessoas 
do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e 
significados: na turma da caçada, no barco de pesca, no canto da 
cozinha da palhoça, na lavoura familiar ou comunitária de mandioca, 
nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias 
religiosas (BRANDÃO, idem, p. 15). 

Os atos de plantar, cultivar, colher, cozer e comer o alimento não servem 

apenas para satisfazer as necessidades do corpo, são também carregados de 

significado. Há um envolvimento do corpo-mente e dos afetos no trabalho e no lazer. 

Como argumenta Morin, o conhecimento racional-empírico-técnico sempre vem 

associado ao conhecimento simbólico, mítico, mágico ou poético, pois a condição 

humana é caracterizada por uma unidualidade originária que compreende, ao 

mesmo tempo, sua determinação biológica e a cultura (MORIN, 2003).  

 No mesmo sentido, a experiência do homem do campo condicionada pela 

proximidade com as coisas no seu estado de natureza permite que sua cultura seja 

investida de ampla significação, pois ele sabe do caminho percorrido por uma 

semente até a mesa da refeição, do qual ele e sua família participaram, e graças às 

ações da natureza viva. 

 A conversa vai chegando ao fim. Tenho a impressão de que Chico não deixa 

fios soltos em suas falas. Ele os costura de modo que sempre podemos retornar a 

algum fio. Digo isso porque voltamos às suas paisagens musicais, e assim, às 

lembranças de sua mãe. Chico Lucas diz emocionado: 
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– Eu gosto muito da seresta. Tem aí um cidadão que canta umas poesias que 
mamãe cantava. Quando ele canta, eu não me agüento não... Porque vem aquela 
recordação num ponto em que a gente chega à emoção e chega até a chorar. Eu 
sou assim. 

 Nessa mesma tarde, Chico leu para nós alguns versos escritos com sua letra 

e que ele mesmo compôs. Segue o manuscrito registrando sua simplicidade e que 

recorda esse momento partilhado com ele, no alpendre de sua casa:

 Conhecimento não se traduz em acúmulo e registro de informações e 

conteúdos adquiridos por intermédio da educação escolar. Se assim fosse, muitas 

situações de aprendizagem que remontam ao estágio de infância de todos os grupos 

humanos, desde comunidades isoladas às sociedades mais complexas, seriam 

desconsideradas. O conhecimento que foi sendo construído no curso da história da 

espécie caracteriza-se por um “conjunto que abriga competência (aptidão para 

conhecer), atividade cognitiva (pensamento) e saberes” (ALMEIDA, 2005, p. 29). A 

escola, legitimada como o lugar da geração e transmissão do conhecimento 

científico, é uma invenção recente das sociedades humanas ocidentais.  
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Figura 22: Chico a caminhar  
Foto: Paula Vanina Cencig 

Em Uma ciência perto da natureza (2006), quando se atém ao tema 

“Aprender com a tradição”, Almeida propugna por um diálogo de complementaridade 

entre o conhecimento da tradição e o conhecimento científico. Segundo Almeida, as 

escolas e universidades, lugares oficiais de transmissão de conteúdos científicos e 

da domesticação do pensamento, muito podem ganhar com a diversidade de 

métodos de leitura, classificação, hierarquização dos fenômenos do mundo 

praticados pelo que denomina ‘intelectuais da tradição’. Esses têm demonstrado, 

através de sua criatividade, que podem responder a desafios com os quais nem a 

ciência, talvez, possa lidar. Como afirma Almeida, “as formas de conhecimento não-

científicas são capazes de articular um número maior de relações na direção das 

totalizações do que os níveis de especializações temáticas que a ciência consegue 

apreender” (2001, p. 81).  

 Desde o início desse segundo encontro, temos acompanhado Chico Lucas 

em suas diversas atividades. Através de seus relatos, ganham para mim mais 

visibilidade as palavras contidas no livro azul. Nas memórias de sua infância, no seu 

cuidado com a terra e com os alimentos, nos conhecimentos das práticas agrícolas, 

na sua habilidade e capacidade inventiva, haja vista a construção de barcos a motor, 

na sua aguçada sensibilidade em sintonia com os movimentos da natureza, temos a 
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expressão da vida de “um velho pescador”, cujos conhecimentos, mesmo que o 

incluam, estão além do ato de pescar.  

Das rezas aos pássaros

 É manhã de domingo. Acordo repetindo em minha mente a sonoridade das 

orações e hinos cantados pelas mulheres no Ofício de Nossa Senhora ocorrido na 

noite anterior. “Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai! Deus vos salve, Virgem, 

Mãe de Deus Filho! Deus vos salve, Virgem Esposa do Divino Espírito Santo! Deus 

vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade!”  

Em todas as noites de sábado, as mulheres se reúnem para cantar e rezar na 

capela da comunidade, pela qual é responsável uma moça chamada Sinhana. Ela 

preserva a capela, organiza os eventos e coordena os encontros. Além disso, 

Sinhana cuida de dona Lica, uma das senhoras de idade mais avançada da 

comunidade. Enquanto a ladainha da véspera se repete nos meus ouvidos, me 

lembro de dona Lica que, compenetrada, acompanhava a reza e Sinhana, dotada de 

grande liderança, coordenava o ritual. As mulheres que desempenham funções de 

autoridade nos assuntos religiosos parecem ser muito respeitadas na Lagoa, sendo 

que a religião cumpre um valor de extrema importância na vida dessas 

comunidades. As mulheres têm uma vida familiar e, ao mesmo tempo, estão 

integradas a um universo mais amplo, mais coletivo. À luz do dia, não as vejo na 

paisagem aberta. Muitas estão ocupadas com os afazeres da casa. Somente à noite, 

na capela, vejo que há muitas delas na comunidade. 

 A manhã inicia com muito trabalho. Dirijo-me à cozinha a qual, como de 

costume, é preenchida de sons. Márcia, filha de dona Maria, está lavando louça na 

pia. Dona Maria está preparando o cuscuz. No quintal redondo da casa, um dos 

filhos de Chico Lucas cava terra ao redor do embu. Ele me diz que diariamente 

repete essa atividade, cujo objetivo maior é matar a sede da grande árvore. “Ela já 

tem quinze anos de vida!” Na sala, o rádio toca uma canção da Jovem Guarda: 

“Quando você se separou de mim, quando minha vida teve um fim...” Annie corre 

com seus pezinhos pequenos e velozes pela sala. Lá fora, os bois e as vacas 

seguem em direção ao poço d´água. Novamente tocam os seus chocalhos, ora mais 

agudos, ora mais graves. Ao longe, um boi come afoito as palhas de um coqueiro. À 

distância, avisto mais um dos filhos de Chico Lucas e dona Maria. Ainda não sei o 

seu nome. Vejo que ele, pacientemente, cuida dos animais no pasto. As galinhas, 
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bodes, bezerros, cabritos e crianças se misturam na paisagem, cuja orquestra de 

vozes e cantos é múltipla e extremamente harmoniosa.  

 Caminhamos com Chico Lucas novamente até a vazante. Ele segue mais 

adiante e, logo depois, retorna pilotando seu barco a motor. A paisagem sonora é 

comovente. Os pássaros que ali cantam, agora com mais intensidade e nos seus 

mais variados solos, cumprimentam o seu companheiro de todos os dias, Chico. É 

uma linda paisagem em movimento! Realmente não há solidão por aqui. Durante o 

passeio, avisto um pica-pau pendurado na árvore. Com o seu canto miúdo e 

estridente, parece que me chama para conversar. Do barco, avistamos o conhecido 

pássaro do sertão, o carcará, que na região é também chamado de pássaro-pavão. 

Suas asas são grandes e ele voa cheio de coragem em busca de um alimento. O 

senhor Raul o aponta com as mãos e Wani, em estado de contemplação, repete 

como a canção: “Parece um gavião!”. A letra desta canção metaforiza muito bem 

esse espírito de obstinação presente no sertão.  

Carcará  

Lá no sertão 

É um bicho que avoa que nem avião 

É um pássaro malvado  

Tem um bico volteado que nem gavião 

Carcará  

Quando vê roça queimada 

Sai voando e cantando 

Carcará 

Vai fazer sua caçada 

Carcará 

Come inté cobra queimada 

Quando chega o tempo da invernada 

No sertão não tem mais roça queimada

Carcará mesmo assim não passa fome 

Os burrego que nasce na baixada 

Carcará 

Pega, mata e come 

Figura 23: O vôo do carcará 
Foto: Paula Vanina Cencig  
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Carcará  

Não vai morrer de fome 

Carcará 

Mais coragem do que o homem 

Carcará  

Pega, mata e come 

Carcará 

É malvado é valentão 

É a águia de lá do meu sertão 

Os burrego novinhos não podem andar 

Ele puxa no umbigo até matar 

Carcará 

Pega, mata e come 

Carcará 

Não vai morrer de fome 

Carcará  

Mais coragem do que o homem 

Carcará 

Pega, mata e come. 

(VALE, J. do; CÂNDIDO, J. Intérprete: 
Maria Bethânia. In:. “Diamante 
Verdadeiro”: Sony BMG, p1999. CD 
duplo. CD 2. Faixa 10). 

Figura 24: Carcarás no topo da árvore 
Foto: Paula Vanina Cencig 

 No caminho, nos deparamos com uma plantinha chamada “vive-morre”. Ela é 

tão diferente! Vive permanentemente fechada. No entanto, quando se toca nela com 

as mãos, ela se abre inteiramente. “Ela é tóxica?” – pergunta Paula. Ao que Chico 

responde: “Ela não é tóxica para o gado, e sim para o cavalo. O animal da região 

come essa plantinha e a gente caminha por aqui e não tem nadinha. Mas, por 

exemplo, lá na Várzea não tem esse mato. Os animas de lá que chegam aqui, um 

cavalo, por exemplo, ele passa a noite pastando dentro do cercado, e se a gente 

botar a sela nele e for viajar, campear, ele é sujeito a ter um ataque cardíaco e 

morrer na hora”. 
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 A experiência do gado que se alimenta da plantinha “vive-morre” indica um 

tipo de acordo mútuo entre as espécies pelo qual nenhuma delas evolui sozinha; 

elas co-evoluem aprendendo a harmonizar o seu comportamento com o de outra 

espécie, dentro da mesma espécie e em conexão com o meio circundante. Faz 

sentido a afirmação de Sahtorius:  

Passou-se mais de um século após a publicação da teoria de Darwin 
para que compreendêssemos que meios ambientes não são lugares 
prontos e acabados, que obrigam seus habitantes a adaptar-se a 
eles, mas ecossistemas criados por seres vivos para seres vivos, 
mesmo que não intencionalmente. Todos os seres vivos que 
pertencem a um ecossistema, de bactérias microscópicas a grandes 
plantas e animais, estão em trabalho constante, equilibrando a vida 
entre si, enquanto transformam e reciclam os materiais da crosta da 
Terra (SAHTORIUS, 1998, p. 100-101). 

Terra de sempre  

 A hora da partida para Natal se aproxima. Recordando suas caminhadas com 

o biólogo Wyllys, o qual discutiu em sua tese de doutorado em educação sobre a 

importância dos saberes da tradição no que diz respeito à ecologia e ao ecossistema 

na região, Chico Lucas explicita suas preocupações com a intensiva devastação da 

mata e com o desaparecimento da Lagoa. 

– Foi o que eu disse a Wyllys nas andanças que a gente fez e ele falou sobre 
a pesquisa dele. Lá na Serra, que eu chamo de Aba da Serra, a Divisa da Serra, é o 
nome científico que eu dou à Chapada, o que foi que os proprietários 
fizeram?Desmataram a mata. Mas era para eles usarem a consciência deles para 
pelo menos a água da Serra não desmatar, não tirar a madeira para fazer a lenha 
porque é aquilo ali que segura, porque tem carreira d´água. Se desmatou, é claro e 
evidente que a enxurrada vai trazer todo o assoreamento para dentro da lagoa e a 
Serra, daqui a mil anos, vai desaparecer e vai tirar a Chapada. Vai zerar tudo. Essa 
chapada era toda coberta pelo mar. Como eu terminei de dizer a você, os rios foram 
aterrando. Vamos dizer que eles levavam 1% de assoreamento antes da invasão do 
homem. Hoje, estão levando 1000%, 1000%.... e aí... (...) 
 Todo dia o desmatamento aumentando cada vez mais, só vejo devastação. 
Canos e mais canos. E agora que a Lagoa Piató está na mira, tá entendendo? Todo 
mundo atrás de uma gleba de terra para desmatar e botar uma bomba para puxar a 
água e fazer um lotinho.  

– E as espécies que vivem disso estão diminuindo, com certeza... – eu 
comento. 

– Claro! Eu lembro que chegava aqui entre 3 e 4 horas, e o sol baixava ali.. 
Essa cerca aqui do Chico ficava amarela de canário! Ficava lindo ali! – diz Wani. 

– De canário. Isso não existe mais. Pronto, elas viram isso aqui. Isso não 
existe mais. Está em extinção. Há um bocado de ano que não vejo um canário 
porque eles terminaram pegando. Botavam o visgo onde eles pousavam para dormir 
e acabou total. – acrescenta Chico. 
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 O paradigma moderno tem como uma de suas principais características a 

perspectiva materialista guiada por critérios de ordem instrumental e utilitária. A 

natureza é considerada como objeto do consumo, que serve para ser explorada, 

transformada, dominada, manipulada, comprada, vendida, utilizada. Portanto, ela 

deve atender a um mercado, e em curto prazo. Esse tipo de ação ultrapassa a 

afirmação de uma visão antropocêntrica que determinaria o uso da natureza em 

função dos interesses do homem, o que também não se traduz numa relação 

harmoniosa. Temos a proliferação da destruição da lógica da vida, que envolve 

todos os seres e elementos que integram o ecossistema, dentro do qual a morte faz 

parte de um ciclo natural, e não provocado, como vem se intensificando no momento 

atual, na era da tecnocratização, guiada pela lógica da rentabilidade, do 

“descartável” e dos desejos do presente desconectados dos sonhos do futuro. Como 

observa Morin, “os programas tecnocráticos, fixados em objetivos isolados e 

rentáveis no mais curto prazo, quebram as retroações reguladoras, dilaceram e 

degradam, por vezes até a morte, as eco-organizações” (MORIN, 2002, p. 91, grifo 

nosso).  

 Dentro dessa mesma lógica, não precisamos nos ater somente às práticas 

tecnológicas para perceber como o homem acredita ter direitos de propriedade 

exclusiva sobre a natureza e para fins utilitários. Basta observar a experiência do 

homem comum.  

 Num dias desses, vejo um adolescente pescar à beira da praia de Piratininga 

(Niterói-RJ). Não usa ferramentas muito sofisticadas para a sua pescaria. Ele 

improvisa uma garrafa plástica de refrigerante e nela enrola um extenso fio. Na 

ponta, prende alguns mariscos encontrados na beira da praia para servirem de isca. 

Depois de muitas tentativas, ele pesca um peixe bem pequeno, que desesperado se 

mexe rapidamente tentando se safar da isca. Manifestando decepção com o 

tamanho do bicho, o adolescente solta o bichinho e ainda não satisfeito, joga-o 

violentamente sobre as pedras. O peixe morre no mesmo instante. “Não presta”. A 

atitude desse garoto não é incomum. Ao contrário, muitos adolescentes e crianças 

de nosso mundo contemporâneo têm esse tipo de comportamento, aprendido com 

os adultos, e que é decorrente de uma falta de consciência que não se nutre do 

sentimento de pertencimento a um mesmo planeta vivo.  

 Como argumenta Sahtouris, existe uma “ética natural” na qual estão inscritas 

todas as espécies. Suas variadas configurações e seus ecossistemas são testados 
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pela natureza. Mas, caso sejam incapazes de se manterem compatíveis com todas 

as demais, essas espécies não sobrevivem. Sendo assim, ao tomar mais do que 

precisa, a espécie humana destrói essa ética baseada na “compatibilidade mútua”, 

afetando o planeta do qual depende para a continuação de sua existência. Nós 

somos uma espécie recém-chegada na Terra e a única a conceber visões de 

mundo. Se, por um lado, em comparação a outras espécies, temos pouca 

experiência de vida, por outro lado, podemos decidir por idéias e práticas que 

respeitem essa dinâmica orgânica da natureza.  

Nós, humanos, como espécie, temos que aprender rápido a ajustar 
harmoniosamente nossos estilos de vida ao resto da natureza. (...). 
Toda e qualquer nova ordem, lembram-me continuamente os anciãos 
indígenas, tem que basear-se em uma ordem muito mais antiga – 
nas leis da natureza (SAHTOURIS, idem, p. 13). 

 A humanidade fez tantos esforços para conhecer o mundo, mas ainda está 

longe de obter a sabedoria da Terra. Temos dificuldade de perceber que tudo pulsa, 

que tudo está “aberto diante de nós”, que tudo é vida. Dotado de um profundo 

sentimento de unicidade com a natureza, Chico Lucas parece compreender esse 

laço invisível, esse ritmo que coordena a “dança de Géia”. Ao fim do nosso segundo 

encontro, ele mostra que os valores fundamentais da vida humana precisam ser 

aprendidos com as outras espécies. “A gente tem que fazer que nem o beija-flor. A 

gente faz a parte da gente”.  
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Dias 15 a 18 de novembro de 2006. 

Terceiro encontro: quando escutar é acompanhar o ritmo da natureza 

  

Éramos apenas uma dupla a caminho do Piató: eu e Paula. Dessa vez, a 

estadia foi mais longa, estendendo-se de quarta-feira até o sábado. Nossa intenção 

era compartilhar situações cotidianas da comunidade, acompanhar o ritmo de suas 

atividades e experimentar o tempo da Lagoa.  

 Paula também é pesquisadora do Grecom. Ela concluiu sua pesquisa de 

mestrado cujo tema foi O menino é o pai do homem, argumentando que a 

emergência das estratégias de pensamento tem como origem primordial o tempo 

das brincadeiras da infância, que é muito marcado pela invenção. Nas variadas 

circunstâncias dessa viagem, compartilhamos idéias, impressões, dúvidas... Muitas 

vezes, as questões geradas por cada uma de nós visavam a interesses em comum 

de pesquisa, sendo que o modo distinto de olhar, sentir e escutar as coisas ia 

gradualmente aumentando nossas perspectivas e redirecionando o caminho dos 

nossos estudos. Além do mais, no rumo dos acontecimentos, como na direção do 

vento, a experiência em si foi gratificante, extrapolando os interesses de pesquisa. 

Valeu a pena!  
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Figura 25: Silmara, Annie e Paula  
Foto: Paula Vanina Cencig 

A rachadura da árvore

 Chico Lucas nos recebeu num ponto-de-encontro diferente, a serraria. Depois 

de um dia dedicado ao trabalho minucioso com o barco, ele nos guiou até sua casa 

com a mesma disposição e carinho. Logo nos primeiros instantes da caminhada em 

direção à Lagoa, somos surpreendidas por uma carnaubeira muito alta, cujo tronco 

está rachado desde suas raízes até os galhos. A rachadura é imensa! Chico Lucas, 

já familiarizado com a velha árvore de noventa e um anos de idade, conta para nós 

sobre sua história. Diz que ela foi cortada ao meio e que isso provavelmente ocorreu 

quando tinha cinco ou seis anos de idade. O corte, seguido da retirada de uma 

determinada massa, serviu para alimento e, em especial, para fazer cuscuz e 

farinha. O que chama a atenção na história dessa árvore é a sua capacidade 

inventiva para se recompor, como acrescenta Chico. “Porque a raiz ainda teve 

condições de se restaurar. Isso faz com que a gente diga que ela é uma planta 

medicinal. A gente corta, tira o choro dela para sair... É claro e evidente. Ela tem o 

antibiótico dela”. 
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Figura 26: Rachadura da árvore  
Foto: Silmara Lídia Marton 

 A viagem de barco a motor é também acompanhada de outras orquestras. O 

vento uiva fortemente nessa tarde, as águas batem intensamente no casco do 

barco, as árvores da jurema, do pereiro e das carnaúbas dançam levemente. Em 

meio a essa paisagem, Chico conta como conheceu dona Maria, sua esposa e mãe 

dos seus trezes filhos. Enquanto escuto, penso como sua experiência é bonita e fico 

feliz por compartilhá-la conosco. Posso ouvir uma orquestra natural, sentir o vento, 

contemplar a luz clara do céu, escutar experiências de vida que se constituem em 

profundas verdades interiores. Tudo isso me leva a pensar que a natureza invade 

tanto nossas vidas que é estupidez contrariá-la.  

 Orgulhoso de suas experiências pelas quais ele foi capaz de suplantar as 

dificuldades com o seu trabalho, Chico diz: “Levei minha vida de pescaria e 

agricultura, e construí uma grande família. Eu não tenho inveja de quem tem um 

avião e nem de quem tem um carro, não. Me sinto realizado. Construí a minha 

canoa segura para entrar nessa lagoa, não é verdade?”  

Se, por um lado, a intrusão de estrangeiros e de empresários nessas terras e 

a exploração de suas riquezas levaram, progressivamente, à miséria, mortes e 

doenças, à maior dependência da população local de outras atividades econômicas 

não-agrícolas (como é o caso da pesca), ao êxodo rural, à extinção das casas de 
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farinha e dos engenhos; por outro lado, as memórias e a permanência de algumas 

famílias ali, à margem da Lagoa do Piató, como é o caso da família de Chico, 

mostram uma história de muita resistência. A preservação da natureza, o respeito ao 

patrimônio local, as práticas agrícolas e de pesca, a aprendizagem e reformulação 

de métodos e saberes em simbiose com as mudanças da natureza, a construção e 

aprimoramento de instrumentos de trabalho, a criação de alternativas à 

vulnerabilidade da natureza, da economia local e das intervenções externas, são 

expressões vivas dessa história. 

Figura 27: Natureza e cultura  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Muitas das pessoas que vivem nessas comunidades isoladas não 

reconhecem o seu próprio valor. A elas também foi legada a visão de que 

conhecimento válido é aquele construído pelos cientistas. A sua autodepreciação é 

sustentada pela crença na pequenez, inexatidão e inferioridade dos seus 

conhecimentos. Quando solicitadas para as pesquisas acadêmicas dos 

antropólogos, aos quais tem sido atribuído historicamente o seu estudo e objeto de 

suas análises, essas culturas são consideradas de modo restrito, conforme suas 

particularidades. Como observa Almeida, “no Brasil, a identidade da ciência 

antropológica tem sido afirmada pela preocupação com as especificidades em 
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oposição a outras áreas do conhecimento que investem na busca de uma 

totalização de caráter mais universalista” (ALMEIDA, 2001, p.79). 

 Quando nos aproximamos da vazante, Chico Lucas conta que somente hoje é 

reconhecido porque houve o interesse de algumas pessoas da universidade em 

conhecer suas histórias, referindo-se à pesquisa iniciada por Maria da Conceição de 

Almeida e Wani Fernandes Pereira. Podemos dizer que se essa aproximação não 

tivesse sido promovida com o devido cuidado, para respeitar a diversidade de suas 

interpretações, a configuração de seus saberes, sem reificações, mas em paralelo 

com os conhecimentos advindos da ciência, em busca de sínteses mais 

totalizadoras, essas histórias se vinculariam a muitas outras de comunidades 

existentes no planeta que são tratadas sob o signo do “relativismo” e da “diferença”, 

sem possibilidades de um diálogo aberto e polifônico entre ciência e tradição.  

 “Gente! Dois pássaros estão parados no ar!” – Paula diz extasiada. O vento 

continua uivando. Ele parece mais forte e intenso quando bate nas folhas das 

carnaubeiras. Os pássaros cantam muito! É fim de tarde e Chico, atento aos sinais 

da natureza, avisa que o inverno está chegando. Mara e a netinha mais nova de 

Chico, Annie, se aproximam de nós e nos recebem com sorrisos. 

Figura 28: Paula e Chico Lucas  
Foto: Paula Vanina Cencig 

Os grilos

 Depois do jantar, as mulheres vão assistir TV. Ficamos por um tempo ao lado 

delas e depois nos juntamos às crianças. Chico, que naquele momento nos 

observava, me conduz à frente de sua casa para escutar os grilos. Aos poucos me 

introduz numa compreensão muito singular da manifestação daqueles insetos, 
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levando em conta os seus prazeres, os seus sentimentos, sua musicalidade, sua 

vida sexual, análogos às manifestações humanas. Ele sabe também que o som do 

cricrilar emitido pelos grilos sinaliza o tempo do acasalamento.  

– Vamos à história. Aí! Olha o grilo. Está escutando? Está uma festa! – 
enquanto Chico me perguntava, eu ouvia os grilos cantarem em uníssono e 
fortemente. 

– É sempre assim? – eu pergunto. 
– É. Toda noite. Está na época do acasalamento deles. Também, com uma 

brisa dessa! 
– E o sapo? 
– Só quando está para chover, aí eles começam a se manifestar. Agora é só 

grilo mesmo. 
– Uns grilos param e outros começam... 
– E aí é que é banda! Uma banda original! Até os insetos têm a banda deles. 

Para tirar o estresse do dia-a-dia. A gente observa na natureza o que ela tem de 
bom para nos oferecer... Você vê uma cantarola dessa... Os próprios insetos se 
manifestam com prazer. Esta é uma alegria deles, não é, Silmara? E aí alguém não 
pára para pensar e refletir isso aí. Porque eles estão contentes aí.

 A natureza muito mais abundante no mundo rural, ao contrário das grandes 

cidades, oferece a oportunidade da escuta sensível no sentido de um tipo de 

experiência que acalenta, ampara, tranqüiliza o ouvinte, mas que, infelizmente, está 

se tornando cada vez mais rara. Na Lagoa do Piató ainda notamos a presença dos 

grilos e os sons são uma das provas disso. O reconhecimento de sua existência e da 

possibilidade dessa experiência de escuta age como um alerta. Precisamos atentar 

para esses sons não somente no sentido de ouvi-los, mas de preservá-los.  

– É nisso que eu venho pensando... Porque se a gente está escutando estes 
sons é porque são sons que ainda existem. Se deixarem de existir, não haverá mais 
som. Ou porque não temos a capacidade de ouvir. As pessoas, às vezes, não dão 
atenção a esses sons mais naturais. Você vai na cidade, só escuta som de ar-
condicionado, ventilador, buzina... Tudo bem, é um tipo de som, mas... – eu 
comento. 

– Mas é um som estressante. A gente sai daquele som, daquela vivência, 
daquele corre-corre e vem aqui para a zona rural. É por isso que eu digo a você, 
para mim, o melhor lugar do mundo é esse aqui em que eu moro, porque eu tenho 
esse contato. Saímos da cidade há muito pouco tempo, deixamos toda aquela 
barulheira para trás e estamos aqui numa tranqüilidade dessa observando e 
escutando o que a natureza tem para nos oferecer, até o som, a cantarola dos grilos, 
cantando com a orquestra deles esse som maravilhoso! 

– É tão claro que a gente não precisa parar para ouvir porque eles chamam a 
gente! Também, certamente, entre eles deve haver variações. Para a gente, quanto 
mais atentos ficamos, mais essas variações aparecem. Certamente o senhor 
percebe variações que eu não percebo. Se há distintas variações é porque há 
diversidade no mundo, ainda há vida. 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 99

– E eles estão aí agradecendo porque o homem ainda não eliminou eles, eles 
ainda existem. Porque o que se vê é justamente eles imigrarem procurando 
alimento. Daí, eles vão na lavoura e o homem poleniza e os elimina. Aqui eu estou 
provando com você que ainda deixamos predominar e preservar a natureza. Você 
está vendo o próprio inseto, que é o grilo, sobrevivendo onde eu moro! – Chico sorri. 

  Recordo dos estudos de Murray Schafer (2001), em especial, nas paisagens 

européias sobre os sons da natureza e a sincronicidade do homem do campo com o 

seu ritmo. Motivada pela semelhança entre as idéias do autor e a experiência da 

Lagoa, comento com Chico Lucas, ao que ele responde com bastante familiaridade, 

destacando com orgulho que onde vive pode ouvir uma diversidade de sons, como o 

“canto do galo, o berro da ovelha, o mugir da vaca, o relincho do jumento, o latido do 

cachorro”. Além disso, são sons que fazem parte do seu cotidiano e funcionam como 

reguladores de suas atividades diárias.  

 Nosso corpo é como uma caixa de ressonância da natureza, ditando assim as 

regras do tempo de nossas vidas. Somos um “corpo vivo” no interior de um grande 

“corpo vivo”, a Terra. Como observa Dietmar Kamper, “a nossa vida tem um 

determinado ritmo e ritmos variados que são, em última instância, ditados pelos 

nossos corpos” (1997, p. 36). No caso de uma proximidade maior com a natureza 

sensível, os sentidos do corpo são muito mais estimulados e aguçados 

determinando um certo padrão de vida. As atividades do homem do campo são 

coordenadas pelo ritmo da natureza e estão em conformidade com a determinação 

biológica.  

– Eu adoro isso aqui. Por isso eu digo a vocês: para mim, aqui é o lugar, é um 
pedacinho do céu, é o lugar melhor do mundo, para mim, para minha vivência, que 
já vivi até hoje. Estou com 64 anos e tenho aquele pique do trabalho do dia-a-dia. E 
amanheço o dia, muitas das vezes, enfadado pela mudança de trabalho. Você sabe 
que o corpo da gente, mesmo quando a gente é jovem, uma mudança de trabalho 
enfada. O trabalho do dia-a-dia, não. É um trabalho corriqueiro e que você já tem 
aquela pista daquele trabalho. Mas, quando você muda de trabalho, o seu corpo vai 
pegar outro pique de física. Aquele trabalho enfada. Ma, eu, com 64 anos, o trabalho 
do dia-a-dia não me enfada. Eu sinto vontade de trabalhar depois da meia-noite; 
depois do cantar do galo, eu já começo a pensar no trabalho daquele dia-a-dia. Quer 
dizer, isso para mim é maravilhoso. Aí, é como eu lhe disse, o meu ritmo é esse e 
será até morrer. Eu acho que se Deus me der 80, 90 anos, eu vou viver com aquele 
pique de pilotar aquele barco e virar aquele motor!

 A experiência de Chico mostra que o corpo encontra uma espécie de 

acomodação quando guiado por uma atividade que respeita os ritmos naturais. Se 

obrigado a sair desse ritmo, o corpo inteiro sente e sofre. A sensação de “recalque” 
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hipotesiada por Chico me faz recordar de uma canção muito conhecida no Brasil que 

foi composta por Gilberto Gil e na qual o compositor expressa a sensação de 

contrariedade, solidão, desapego e inércia vivida pelo homem da caatinga que se 

desloca para o mundo urbano. 

Lamento sertanejo 

Por ser de lá  

do Sertão, lá do Serrado 

lá do interior do mato 

da caatinga  do roçado 

eu quase não saio  

eu quase não tenho amigos 

eu quase que não consigo 

viver na cidade sem ficar contrariado. 

Por ser de lá 

na certa por isso mesmo 

não gosto de cama mole 

não sei comer sem torresmo 

eu quase não falo 

eu quase não sei de nada 

sou como rês desgarrada 

nessa multidão boiada caminhando a esmo. 

(GIL, G. Intérprete: Gilberto Gil. In: “Gilberto Gil e as Canções de “Eu, Tu, Eles”: 
Geléia Geral/WEA, p2000. 1 CD. Faixa 13). 

 Dietmar Kamper, ao discutir a relação entre trabalho e lazer na vida moderna, 

constata que a busca do lazer e do ócio tem sido uma forma de interromper o ritmo 

do tempo e do trabalho e de reintroduzir o tempo da vida contemplativa, que é 

caracterizada pelos “ritmos genuínos” necessários à vida. O autor se pergunta:  

até que ponto aquelas pessoas que estão resistindo, que estão se 
defendendo contra a tendência ou contra o avanço da barbárie no 
trabalho, até que ponto as pessoas querem salvar a cultura que 
insiste nos ritmos tradicionais do corpo humano, até que ponto elas 
participam desse mesmo processo contra o qual elas resistem? 
(KAMPER, 1997, p. 39). 
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Nesse sentido, a experiência de Chico Lucas, determinada pela ausência da 

separação entre o mundo da vida e o mundo do trabalho, pode ser compreendida 

como uma resistência de outro tipo, se considerarmos que está em contraposição 

direta aos padrões da vida moderna. As atividades do seu cotidiano são reguladas 

pelos padrões da vida contemplativa e dela ele se utiliza. Lembro quando Chico 

disse que, aos domingos, vai até a vazante trabalhar. Sentimos afinidade com esse 

tipo de experiência porque ela atualiza os padrões arcaicos existentes na condição 

humana e na natureza em geral, acionando o adormecido tempo “slow”. 

Compreendendo os bichos e as plantas

 Voltamos para o alpendre da casa. O cricrilar dos grilos e a presença de 

sapos muito saltitantes no quintal da frente me inspiram a perguntar a Chico se ele 

conversa com os bichos. Ele inicialmente diz que não, mas indica haver uma 

linguagem em comum que estabelece um entendimento mútuo. Chico e os animais 

se comunicam num tipo de conversa feita de sons onomatopaicos, coordenados por 

ações e reações mútuas. Há um contexto de ampla familiaridade entre Chico e o 

jumento, a paturi e a marreca. 

Quando Paula lhe pergunta sobre as plantas, ele mostra que o diálogo 

decorre de sua leitura, regida basicamente pelo critério da observação de modo 

muito atento aos aspectos visíveis das folhas das plantas, ao aparecimento de 

algumas delas em determinados períodos e em outros não. Tais manifestações se 

constituem em sinais que contribuem efetivamente nas previsões climáticas e 

reprodutivas dos sistemas da região. A planta sinaliza através do seu ato de se abrir, 

se fechar, enramar, a chegada das chuvas e da seca, o momento da reprodução. 

Mais uma vez, “é preciso estar atento” a esses sinais. 

– As plantas... Uma observação para saber quando ela vai tomar carga: você 
chega e ela está abotoando, você já está sabendo que ela vai tomar carga, e porque 
aquela planta tomou aquela carga, se ela está abotoando para aflorar, em qual oca, 
e se na época em que ela flora, aparece o inverno. Isso é outra coisa. É preciso você 
prestar atenção, a observar quando é que acontece aquilo, em qual período. Antes, 
se é para chover, ou depois, se é para parar de chover... Enfim, tem várias plantas, 
umas floram para chover, e outras floram após o inverno. É preciso você prestar 
atenção a essas mudanças. Quer dizer, você conversou com a planta porque você 
observou aquele ponto. Ela florou, ela está dizendo o que vai acontecer à frente. É... 
Para se ouvir: o pereiro florou, eu já estou sabendo que é um bom inverno. Aí vem a 
jurema que florou após o inverno. Já estou sabendo que o inverno acabou. Quer 
dizer, a jurema me disse que ela florou hoje e que, agora avante, é verão, não vai 
chover. Para cada setor tem seus tipos de planta, com aquela diversidade, que varia. 
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O juazeiro, que enrama no verão. No inverno, quando a chuva cai, a vargem dele já 
se abre, para cair semente para se reproduzir.  

Figura 29: Flores do Piató 
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Lévi-Strauss, quando se refere ao conhecimento que os hanunoo, das 

Filipinas, detêm a respeito de certos vegetais, afirma se tratar de um certo tipo de 

saber que não se restringe à finalidade prática. Os hanunoo discutem entre si as 

propriedades das plantas e suas classificações são feitas com base nas suas 

qualidades como alimentos e remédios. “Para descrever as partes constitutivas e as 

propriedades dos vegetais, os hanunoo têm mais de 150 termos que conotam as 

categorias, em função das quais identificam as plantas” (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 

27). Em seguida, o autor acrescenta: “É claro que um saber tão sistematicamente 

desenvolvido não pode estar em função da simples utilidade prática” (idem, p. 28).  

 É certo que nossa conversa com Chico foi bem introdutória no que diz 

respeito a esses assuntos, mas sua habilidade de verificar permanentemente os 

diversos comportamentos das plantas parece decorrer de um tipo de interesse, de 

curiosidade e de apetite pelo conhecimento nos mesmos padrões dos observados 

nas pesquisas de Claude Lévi-Strauss. Do mesmo modo, a atenção firme à 

diversidade da vegetação e aos sinais das plantas, como indicadores do 

comportamento do clima, mostram o exercício de um pensamento livre que percorre 

contextos distintos da natureza compreendendo o sincronismo existente entre as 

espécies e a manifestação dos ventos, da chuva e da seca. À medida que Chico 

Lucas fazia sua descrição sobre as plantas, eu imaginava uma paisagem viva feita 
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de uma contínua ligação entre um evento e outro. Tudo estava permeado de muita 

musicalidade.  

 Um sapo se aproxima de nós. Fico apreensiva. Chico, aos poucos, conduz o 

sapinho para fora da varanda da casa e diz: “Aqui não tem nada para você, não”. E 

o sapinho vai embora. A música suave da novela na TV contribui, sem mesmo o 

saber, para servir de fundo à beleza da nossa conversa. Nesse instante, Chico 

continua a falar dos bichos e, em especial, das borboletas e cigarras. Achei muito 

bonito ele utilizar o verbo “encantar” nesse contexto. É muito comum falar do 

encantamento do homem diante da natureza, do desencanto do mundo, mas o 

“encantar-se” dos bichos me chamou a atenção. 

– A borboleta, quando termina a sua reprodução, se encanta com aquela 
cigarra. Quando é na época, por exemplo, nessa época, de dez horas do dia, acima 
de 12 horas, ela começa a assobiar. Já para ter o contato entre o macho e fêmea, 
eles começam a assobiar, a gente vê aquele assovio fino. Você conhece o assovio 
de cigarra?Pronto. Aquilo ali é para elas fazerem a procriação delas. Elas vão tendo 
aquele contato para se reencontrar... Para cima do inverno, aquela lagarta que tem 
ali dentro estoura, ela mesma fura aquele buraquinho, cria asas e voa. Elas saem, 
se encontram, fazem o acasalamento, e ficam apaixotinha.  

 A hora do dia em que as cigarras assoviam, a função do assovio que serve 

para a procriação e o modo do seu acasalamento são descritos a partir da 

observação atenta aos seus detalhes. A “história de vida” das cigarras vai sendo 

contada por Chico no uso de algumas palavras no diminutivo que dão graça ao seu 

discurso. 

– Eu estou lembrando de um documentário que vi na televisão sobre a 
cigarra. Era uma região dos Estados Unidos. Havia um jardim cheio de cigarras 
subindo nas árvores, mas umas sobreviviam e outras não. Impressionante aquele 
monte de cigarras e o barulho!... – comento. 

– Ali elas estão em uma disputa. Elas sobem na árvore e tem aquele galho 
com aquela dimensão que dá para elas trabalharem. E muitas das vezes, aquelas 
que não conseguiram aquele galhozinho firme e a seda do material para trabalhar, 
não dá para fazer a toca delas, dá para fazer só a manobrazinha de começar. Quer 
dizer, aquelas não voltaram à viagem, não conseguiram. Por isso que há a disputa: 
todo mundo partindo para encontrar um galhozinho, um cipozinho fino, que é para 
aquele material que elas tem, trabalhar e fazer tudo, tecer a caixotazinha para elas 
ficarem dentro. Aquelas desastrosas que não estudaram, não têm nenhuma ciência, 
não sabem pesar e nem medir, pegam o material que levam e um galhozinho, e 
ficam sem moradia. E aí aquela é eliminada. (grifo meu) 

– De milhões e milhões, só algumas sobrevivem... 
  

 A experiência das cigarras se coaduna com a proposição de que “toda 

criatura viva tem que buscar materiais e energia no ambiente para formar-se e 
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manter-se viva” (SAHTOURIS, 1998, p. 57). Num processo de inventividade, 

desafios e improvisações, as espécies vão se refinando, se complexificando e, 

assim, ganhando estabilidade, sempre dentro de uma totalidade mais ampla, o 

grande organismo vivo. Nesse percurso, muitas espécies permanecem e outras não. 

Como observa Chico Lucas, as cigarras entram num clima de disputa. Aquelas que 

conseguem o material suficiente para se manterem protegidas são aquelas que 

possuem “ciência, prudência e não pensam somente no hoje, como no amanhã”.

 Afora os conhecimentos de Chico acerca da vida das cigarras, talvez 

possamos extrair de sua fala um segundo sentido no que diz respeito ao exercício 

de virtudes como a prudência, a ciência (sabedoria) e a preocupação com o futuro, 

com vistas a contribuir para a co-evolução da humanidade num regime de 

“consistência mútua” com as outras espécies e esferas da natureza. 

O canto do galo

 Quase todos dormem. Um cachorro late sozinho no meio da noite. Dá três 

latidos e pára. Faz isso repetidas vezes. É um latido agudo, meio choroso. Parece 

chamar algo ou alguém... Silêncio total. Eis que um galo canta. Ao longe, muito 

distante dali, um outro galo responde. O primeiro galo canta novamente. O segundo 

lhe responde. Estão se comunicando. Provavelmente avisando um ao outro que 

estão vigilantes e cuidando dos seus territórios. Penso na conversa que tivemos com 

Chico. É... Os bichos conversam com a gente, conversamos com eles, eles se 

comunicam entre si.  

 Silêncio novamente. Adormeço e novamente acordo. O dia amanhece. Há 

movimento de pessoas na cozinha e em outros ambientes da casa. Abro a porta do 

quarto e vejo a pequena Annie, de olhos bem acesos, correndo pela sala. De longe, 

escuto o piu-piu dos pintinhos. Dona Maria está na cozinha, preparando o café da 

manhã em silêncio. Em silêncio também Márcia trabalha no quintal. O rádio já toca e 

o locutor conversa muito com os seus ouvintes. Escuto o cantar do galo novamente. 

Canta uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes...  

 Que gosto bom tem tudo isso! A rádio local, os pintinhos, o cantar do galo, o 

frescor da manhã! Tem sabor da minha infância vivida no interior de São Paulo! 

Chico, numa de nossas conversas, lembrava com nostalgia de seu tempo de 

infância. Sinto-me grata a ele e a essa experiência de vir para cá, pois vejo repetir 
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comigo uma experiência da infância. De novo, escuto o galo cantar muitas vezes! De 

novo os pintinhos! Junto-me a eles no grande quintal redondo.  

Figura 30: Annie  
Foto: Paula Vanina Cencig 

A manhã

 Após o café, caminho em direção à porteira e vejo Marcos, um dos filhos de 

Chico Lucas, cuidando do pasto. Fico inicialmente tímida para dialogar com ele. 

Desde minha primeira ida à Lagoa, sempre o vejo a distância. Ele, como sempre, 

está sorrindo. Parece que a lida do trabalho não o cansa nunca. Enquanto conserta 

uma mangueira de água, ele me conta como é o seu dia-a-dia. Diz que “todo dia é a 

mesma rotina”. Acorda sempre muito cedo, entre três e quatro horas da manhã. Sua 

primeira atividade é botar o molho, sua linha de pesca, na Lagoa, seguida da 

retirada do leite das vacas. Depois, cuida das vacas e ovelhas, alimentando-as com 

o mato que retira do terreno próximo à porteira da casa. Mais tarde, ele retira a linha 

de pesca que deixou de molho na Lagoa e novamente retira o leite das vacas. 

Marcos vive num mesmo dia o tempo de pastor e de pescador, guiados por uma 

sistematização de ações executadas dentro de um movimento cíclico que é 

totalmente regido pelas condições ambientais da Lagoa. Diante disso, imagino como 

são desastrosas as conseqüências do processo acelerado de introdução do 

“progresso” na vida rural. Quaisquer mudanças provocadas nesse ecossistema que 

não respeitem seu estilo de vida, como já vêm acontecendo, desequilibram sua rede 

de interações através da qual a comunidade sobrevive e retransmite seus 

conhecimentos. 
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 O sol queimava e o vento era muito forte. Paula, eu e as crianças decidimos 

passear pela região. No percurso, seguimos cantarolando e improvisando canções.  

Figura 31: Marcos  
Foto: Silmara Lídia Marton 

O Sol e a Lua

 É quase meio-dia. As crianças voltam para a casa de Chico junto com Paula. 

Paro no alpendre da casa do senhor Luís Lucas, que fica próxima da capela. Diante 

do entusiasmo e do detalhamento com que ele conta suas histórias sobre os astros, 

escuto atenta e curiosa. O seu modo de contar passa a me interessar bem mais do 

que o conteúdo da conversa. No ritmo das frases feito de pausas e retornos, o 

tempo passa sem eu perceber...  

 A experiência do vento é envolvida numa aura que demonstra o poder e a 

força suprema da natureza: 

 – Aqui aconteceu em 96. Em 96, eu estava aqui quando choveu aqui desse 
lado. Ela veio vindo, veio vindo, veio vindo, quando ela chegou aqui numa certa 
posição, começou a chover, o nevoeiro passou pra cá, e quando eu estou aqui, 
estou nessa porta quando eu vejo um fumaceiro levantar aqui no chão. Aquele 
fumaceiro! Ai, meu Deus! Nisso chega uma tempestade de vento. Mas, não veio do 
lado da chuva, veio daqui. Ele levantou aqui. Veio pra aqui. Tá aí, tá aí um sinal. Isso 
foi questão de segundo. Tem uma casa aí atrás, pra lá um pouco. Lá mora o 
Monteiro. Lá tem um pé-de-limão meio grande. (...) O pé- de-embú que tinha caído 
uma vez com o vento pra esse lado, o vento veio e virou ele pra esse lado. E era um 
pé-de-embú grande. O vento pegou e virou ele pra outro lado.  

– E continuou em pé? 
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– E continuou em pé. Puxou muito e rebolou pra outro lado. Ele hoje tá lá o 
pé-de-embú ainda. Tá vivo. Tá do jeito que era o vento e tá aí. Mas foi questão de 
segundos.  

– Quando o senhor escutou o som, o que sentiu? 
– Sei lá. Eu fiquei assim nervoso. Quando a essas alturas, eu estava aqui e o 

menino disse: ‘Papai, os pé-de-embú já caiu todinho’. Tinha aqui três pés-de-embú 
grande e caiu tudo abaixo. (...) Foi como uma passagem. Sabe o que é? É natureza. 
Evaporar daqui naquele momento e fazer um absurdo daquele! 
  

 O vento sinaliza os acontecimentos futuros. Como também mostra o rumo da 

conversa, o senhor Luís passa do assunto do vento a falar das coisas do espírito: 

  – Às vezes uma mudança de qualquer coisa do costume pode indicar que 
qualquer coisa vai acontecer. Pelo menos a questão do vento. O dia que vai ventar, 
dá para saber. Prestando atenção. Agora não prestando, não dá para saber se vai 
ou não vai. Eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do espírito. 

 Dos ventos, a conversa segue em direção ao Sol: 

 – Essa questão de planeta, estrela, Sol é muito interessante! Esse movimento 
do Sol, esse movimento da Lua... A Lua é um planeta muito giratório. Mas o Sol não. 
O Sol, acho que não. Tem muita gente que não presta atenção às horas, ao 
movimento do Sol, da Terra. Não sei se é da Terra, não sei se é do Sol. Nós 
estamos numa época em que o Sol tem diferença de dia, para junho 40 minutos. 
Junho. Pode prestar atenção que ele lá está saindo 5:30, 5:40, por aí, porque o dia 
está mais comprido. Hoje está mais comprido o dia porque está com mais vento. 
Amanhã, ele sai 5:05. Não é questão do relógio, é questão do Sol, da Terra, não sei. 
Porque o Sol sai daqui, com um movimento de seis meses. Quase todo mundo não 
presta atenção a isso. Três meses pra ele voltar. Nós estamos em novembro, ele 
está descendo, está subindo... Quando for 1º de janeiro, pára, e continua. Quando 
for dia 6 de junho, ele está mudando o movimento. Seis meses pra lá, seis pra cá. 
Quando ele está aqui, sai tarde. Às vezes é questão da hora que ele está aqui. O 
nascente e o poente é um horário só. Mas agora está diferente. Quer dizer, está 
aumentando um pouco.  

 À medida que o senhor Luís vai relatando suas impressões, vou 

acompanhando a dramaticidade de sua fala e o seu modo próprio de interpretar os 

acontecimentos. Como argumenta Carlos Aldemir Farias, pesquisador voltado ao 

estudo das narrativas da tradição, os relatos têm a peculiaridade de expressar uma 

infinidade de variadas interpretações sobre o mesmo tema.  

os relatos expressam a diversidade dos dizeres humanos sobre um 
mesmo tema e podem evitar a intolerância e a defesa de verdades 
únicas. Isso porque as histórias contadas por outros grupos e outras 
pessoas também são histórias nossas e as nossas também as deles, 
uma vez que sentimentos antropossociais fundamentais, como 
incertezas, medos, desafios, esperanças e o sentido da morte, do 
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bem e do mal, estão presentes na diversidade das narrativas 
expressas em diferentes culturas (FARIAS, 2006, p. 89-90). 

 Suas observações acerca do Sol e da Lua me fazem recordar das 

interpretações dos tembé-teneteharas, que habitam as regiões dos rios Gurupi, 

Guamá e Capim, localizadas em algumas terras do Pará. Para os tembés, o Sol é o 

mais importante entre os vários astros existentes no céu, pois ele ilumina, protege a 

vida, determina a manifestação das chuvas e prepara as colheitas. Ao observar o 

caminho do Sol no céu, os tembés se orientam no tempo e identificam os dias do 

ano. As fases da Lua direcionam o tempo de pescar, de caçar e de plantar. O 

homem da metrópole, por sua vez, não vincula suas atividades ao ritmo do céu, 

esquecendo que há esse espaço visível a ser observado e intimamente percebido. 

“Ao contrário de nossos ancestrais, que tinham um contato direto e vivencial com as 

coisas do céu, o ser humano ocidental moderno, especialmente habitante de 

grandes centros urbanos, tem excluído metade do espaço de sua vida” (MEDEIROS, 

2006, p. 17). 

 Assim como contemplar “as coisas do céu”, podemos ser conduzidos a esse 

olhar de modo indireto, se ficamos atentos aos sinais que vêm de outras direções. 

Eles podem evocar a consciência de nossa participação num cosmo que não está 

cindido entre o espaço celeste e o espaço terrestre, mesmo que comumente ainda 

tenhamos dificuldade de interiorizar essa realidade. Despeço-me do senhor Luís 

Lucas guardando suas histórias e sua sonoridade. 

Figura 32: De olhos para o céu  
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Mergulho na Lagoa  

 É início de tarde. Mara, silenciosa e risonha, nos conduz por um novo 

caminho em direção à vazante. O vento, como tem sido extremamente comum neste 

nosso terceiro encontro, uiva alto e fortemente. Ao longe, já avistamos dois homens 

que remam em direção às margens da Lagoa. Eles trabalham com suas redes, 

compenetrados e em silêncio. Algumas montanhas e as carnaubeiras disparam lenta 

e gradualmente nossos olhos para o céu. Se pudesse usar a expressão “imagens 

fundamentais” tanto quanto os sons fundamentais de Schafer, eu diria que as 

carnaubeiras na Lagoa são uma dessas imagens e o vento, o som mais fundamental 

que movimenta suas águas, árvores e histórias. A vazante está mais seca. O 

silêncio é profundo. O desejo de escutar algo mais me deixa impaciente. Mergulho 

nas águas e, enfim, me acalmo. “Não é preciso que seja o riacho da nossa casa, a 

água da nossa casa. A água anônima sabe todos os segredos. A mesma lembrança 

sai de todas as fontes” (BACHELARD, 1997, p. 9). Tudo umedece.  

Figura 33: Mergulho na Lagoa  
Foto: Paula Vanina Cencig 

O passeio de carroça

 Algum tempo depois, retornamos para casa. Mas, dessa vez, o passeio não 

foi feito a pé. Zé, filho de Chico, nos conduziu de carroça até lá. Durante o percurso 

inteiro da viagem, ouvíamos um som ruidoso da corda, esticada desde as rodas de 

madeira até o corpo do burrinho. Num momento ou outro do percurso, o burro 

parava de andar. Zé gritava: “Iôôô! Ah!” O bichinho, entendendo a mensagem, 

continuava sua caminhada. E assim foi até a porteira. Zé contou para nós que ele e 
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o burro trabalham juntos diariamente, pois ele precisa da carroça para botar o molho 

na Lagoa e, depois, para retornar com a pesca do dia. Esses bichos são 

extremamente trabalhadores, haja vista sua presença constante nas atividades de 

Chico e dos seus filhos. No fim de nosso passeio de carroça, as vacas e os bois nos 

recebem com seus mugidos e o tilintar dos seus chocalhos. Gratas e satisfeitas com 

a carona, nos despedimos de Zé que, por sua vez, se desculpa pelo tempo de 

demora da viagem. Mal sabia ele que para Paula, principalmente, foi uma 

experiência marcante. Era a primeira vez em sua vida que Paula andava de carroça. 

Figura 34: A carroça  
Foto: Paula Vanina Cencig 

Os sinais do inverno

 É fim de tarde. Chico Lucas há pouco tempo chegou da cidade. Trabalhou o 

dia inteiro na serraria. Talvez esteja cansado... Mesmo assim, ele nos chama para a 

vazante e, nessa caminhada, compreendo com mais exatidão o sentido de uma 

escuta perto da natureza.  

 À medida que adentramos nas matas, Chico olha o movimento das nuvens no 

céu. Logo depois, pára de caminhar. Faz suas observações. Fica em silêncio. Volta 

a caminhar. E isso se repete sucessivamente. Temos, assim, a oportunidade de 

acompanhar esse processo inacabado e dinâmico de especulações, regido pelos 

movimentos da natureza. Nossa caminhada se inicia na direção do vento.  

 Munduruku, recordando as lições do avô Apolinário, conta que na tradição do 

seu povo, o vento vindo de longe traz as notícias de outros lugares e suas histórias. 

O ato de questionar o vento cumpre a função de repetir a sabedoria da vida, que 
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consiste em perceber que cada coisa existente é algo vivo, possuidora de um 

espírito que a anima e a mantém viva (MUNDURUKU, 2005, p. 59). No mesmo 

sentido, o vento que sopra nos ouvidos de Chico é um mensageiro. Ele é o sinal de 

que as chuvas se aproximam e, portanto, o tempo será fértil para as plantações. 

Assim, qualquer agitação maior ou menor, qualquer mudança sutil e/ou violenta na 

direção do vento se constituem em pistas fundamentais para conhecer a natureza. 

Dentro desse contexto, a natureza é investida de enorme significação, pois ela é 

reconhecida sensivelmente como a fonte da vida e é por meio dela que o 

pensamento se orienta. O olhar experiente de Chico para o céu ainda é preenchido 

de muitas perguntas. 

 Silêncio. Chico pára a caminhada e acrescenta a partir da briga dos ventos a 

presença de mudanças climáticas. Elas sinalizam, por sua vez, as agressões 

humanas feitas à natureza.   

– Vocês estão vendo como está o jeito do vento? A gente caiu com o vento no 
nosso ombro esquerdo. Já estamos pegando ele aqui na cara. Os ventos estão 
brigando. Isto é justamente uma mudança atmosférica pelo vento.  

– Não é cedo? – pergunta Paula.  
– Cedo é. Mas há mudança. Infelizmente, há mudança. Às vezes, a gente 

reage por conta da exigência... O homem agride tanto o planeta, que o planeta pode 
mudar.  

 Acostumado a exercitar um pensamento que estabelece relações de 

interação entre os elementos dentro de um todo complexo, e que foi sendo adquirido 

e lapidado no decurso de uma vida de muitas dificuldades, qualquer sinal de maior 

mudança se constitui num aviso para Chico, como acontece com algumas culturas 

referidas por Sahtouris. Dotadas de uma grande competência científica e 

tecnológica, haja vista o seu conhecimento em geologia e metereologia, essas 

populações têm observado relações entre o desmatamento e a diminuição da 

cobertura de nuvens sobre as montanhas, e receiam que não somente eles não 

sobrevivam às alterações na natureza, como toda espécie humana (SAHTOURIS, 

1998, p. 285).  

– Porque tudo que o homem faz, que o homem inventa, ele pensa que fez 
algo diferente. Mas eu não vejo por esse lado. É significante a algo que já existe. Ele 
fez o computador que armazena tudo. É como você, que nasceu e armazenou tudo 
o que já aprendeu. O que muda é justamente o homem ter ido muito além dos 
saberes.  

– E achar que consegue...  – comenta Paula. 
– E achar que consegue. Por exemplo, aqui nessa área eu trabalho nela de 

inverno. Na área da agricultura, eu posso plantar aqui o milho e o feijão. É 
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impossível eu plantar na época de verão, na época que não chove. Como é que eu 
vou plantar e colher aqui milho e feijão? Posso sim, se eu perfurar um poço para ele 
jorrar água para eu trabalhar. Porque, talvez a ciência queira fazer uma semente 
transgênica para que ela germine e sobreviva no subsolo seco. Mas ela nunca vai 
obter resultados... Porque o transgênico é alterado. Vamos dizer: a gente come o 
milho, o feijão, o arroz da nossa agricultura, da nossa semente original desde o 
começo, não é verdade? Antes, toda essa comida era sadia. Hoje, para você 
produzir o milho, o arroz, o feijão, a batata, você vai ter que pulverizar e combater as 
pragas. Já não é mais como antigamente. Aqui esses gêneros que a gente gere, ele 
já é praticamente alterado, vai provocar doenças, porque não é mais uma semente 
original. E aí, o transgênico? Alterado. A gente trabalha com o milho e o feijão para 
colher com 60 dias, 70, às vezes, vai do período chuvoso. Não falta o inverno em 
janeiro e nem em fevereiro, é claro e evidente que com 60 dias eu tenho milho e 
feijão para comer. Agora, se dentro desses 60 dias a estação chuvosa mudar, 
porque já é verão de 15 dias, porque não pode, a planta, se é boa, ainda agüenta 
oito dias de verão. 15 dias não, 15 já modifica. Aí já vai para 70 dias. E aí, 20 dias, já 
há aquela perda de 20%. Se passar para 25 dias, a perda é de 50%. Enfim, é assim 
dessa maneira. Aí, o homem faz aquela semente transgênica. O que é a semente 
transgênica? É aquela semente que dá com 45 dias. É viável aqui para o Nordeste 
que está sujeito à seca? Por um lado, é. Mas aquela semente já é alterada. Ninguém 
sabe o que ela vai causar na nossa ingestão. Por que está havendo tanta alteração 
no ser humano? A medicina precisa ver esse lado. Nós temos o nosso frango que é 
produzido em 45 dias, pronto para abate. Quanto ao nosso frango original, a franga, 
com seis meses chega na fase adulta. A nossa galinha comum: ela não altera nada! 

 Na mesma direção dos argumentos de Chico, os estudos de Vandana Shiva 

acerca do uso de biotecnologia demonstram os enormes riscos biológicos e 

químicos resultantes dessa prática. Aquilo que é considerado como diversidade nos 

moldes da biotecnologia significa a não-diversidade da natureza. Além disso, a 

biotecnologia somente aumenta a proliferação de genes e sua vulnerabilidade. 

Manifestações difusas quanto aos riscos biológicos têm ocorrido em vários campos 

da sociedade em geral. Médicos, inseguros quanto aos efeitos da biotecnologia, 

solicitam garantias de regulamentação para pesquisas sobre extinção e proliferação 

de novas formas de vida; ativistas alertam sobre os efeitos ecológicos e epidemias 

que podem resultar da disseminação de organismos “auto-propagadores”; algumas 

pessoas dos países do Norte têm apontado uma possível destruição de camadas 

superiores da atmosfera pela ação de bactérias desconhecidas; ativistas, 

fazendeiros e consumidores de leite proibiram o uso de BST (hormônio de 

crescimento bovino) em algumas regiões dos Estados Unidos, sendo que já é 

proibido na Dinamarca, na Suécia e na Noruega.  

 Shiva relata sobre uma tendência cada vez maior na aplicação de testes de 

biotecnologia em países do Sul, como na Índia, pelos Estados Unidos, que “driblam” 
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a regulamentação e o controle público com suas leis e dinheiro. Nega-se o direito da 

população e do governo indiano, atingidos por esses programas de implantação de 

biotecnologia, à informação, à recusa ou aceitação, à proteção. O mesmo tem 

ocorrido na Argentina e na África. No tocante aos riscos químicos, as soluções 

tecnológicas apresentadas como “milagre ecológico”, a saber: o uso de herbicidas e 

pesticidas e a produção de variedades resistentes aos mesmos, são mais um mito 

com conseqüências ecológicas e humanas desastrosas. Esse mercado de produtos 

químicos, controlado por empresas transnacionais associadas a laboratórios de 

universidades e instituições públicas do Norte, vem exterminando plantas com alto 

teor nutritivo de países do Sul, tranformando-as em “ervas-daninhas”, destruindo 

culturas mistas e rotativas, provocando epidemias e pestes e, conseqüentemente, 

destruindo a diversidade de vegetais, plantas e biomassa da qual as comunidades 

locais retiravam sua fonte de renda. Desse modo, os países do Terceiro Mundo, 

privados economicamente, estão acumulando dívidas, aumentando a sua 

dependência do capital externo e de exportações de produtos naturais, e seu povo, 

cada vez mais, fica empobrecido, doente e vulnerável a altas taxas de mortalidade.  

 O desenvolvimento tecnológico, tal como vem ocorrendo no mundo 

contemporâneo, ameaça a biodiversidade porque, argumenta Shiva, ele é produzido 

por uma parte da sociedade que se entende especialista dentro do padrão 

“científico”, desconsiderando integralmente a diversidade ecológica, cultural e 

histórica dos povos com sua singularidade cultural e ecossistemas diversificados, 

não respeitando assim a noção de que saberes e ciências são relativos aos sujeitos 

que os produzem, portanto, não absolutos, exclusivos e verdadeiros para todos. O 

que também é considerado como desenvolvimento para uns, não o é para muitos 

outros. Seu desenvolvimento sobrevive à custa do subdesenvolvimento. O que tem 

sido melhor e desejável aos ricos, não o é para os pobres, como não é, de modo 

mais amplo, para todas as espécies.  

 Diante dessas argumentações, podemos compreender a pergunta de Chico: 

“É viável a semente transgênica aqui para o Nordeste?” Ao que ele depois 

acrescenta: “Ninguém sabe o que ela vai causar”. Pessoas das diferentes partes do 

mundo contemporâneo têm, como visto, anunciado os males decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico desenraizado de preocupações éticas. E há, 

certamente, efeitos que não podem ser calculados, uma vez que a natureza tem 

suas respostas, e às quais não temos total acesso. 
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 No decurso da caminhada vou pensando nas coisas que Chico diz e no modo 

com que vai relacionando os acontecimentos da natureza com suas interpretações. 

Ele parece ter acesso a um código da natureza que eu desconheço. Quanto a esse 

aspecto, é importante enfatizar os estudos do físico e filósofo David Bohm (1980) 

acerca da relação recursiva entre o pensamento e o ambiente geral. Bohm 

argumenta em favor da noção de ordem implicada sobre a qual está assentada uma 

totalidade ininterrupta que agrega consciência e realidade. Nossa experiência 

imediata do mundo segue uma lei que coordena o movimento das relações entre os 

elementos co-presentes, e não por alguns deles que existem e outros que não mais 

existem. Sendo assim, o pensamento é uma atividade, cujos conteúdos e formas 

estão sempre em movimento e em mudança, na mesma ordem em que se encontra 

a realidade. O pensamento é ativo, vivo. A recursividade existente entre pensamento 

e realidade, sendo esta última uma “totalidade de fluxo desconhecida e indefinível, 

que é a base de todas as coisas e do próprio processo de pensamento, bem como 

do movimento da percepção inteligente” (BOHM, 1980, p. 91), torna inócua a 

dissociação entre pensamento e coisa, pois 

o pensamento é um processo material cujo conteúdo é a resposta 
total da memória, incluindo sentimentos, reações musculares e 
mesmo sensações físicas, que se fundem com a resposta total e dela 
fluem. (...). Tudo que está no ambiente geral tem, seja naturalmente 
ou mediante atividade humana, um molde, uma forma e um modo de 
movimento, cujo conteúdo “flui para dentro” através da percepção, 
dando origem a impressões dos sentidos que deixam traços de 
memória, contribuindo assim para a base de pensamentos ulteriores 
(BOHM, idem, p. 89-90). 

Acrescenta Bohm que a difusão das diferenças entre raças, nações, 

especialidades, culturas, em grande parte provocada pela ciência moderna, foi 

impedindo que a humanidade trabalhasse no sentido de um bem comum e pela 

sobrevivência. Essa atitude decorre de um tipo de pensamento que trata as coisas

como naturalmente isoladas entre si, desconectadas e independentes uma da outra. 

A pesquisa científica, basicamente no Ocidente, foi se desenvolvendo dentro desse 

critério da fragmentação, alimentada pelo hábito de tomar o conteúdo do 

pensamento teórico como descrição da coisa. Entretanto, uma teoria é um insight – 

um modo de olhar – para o mundo.  Exercitar outros modos de perceber a realidade 

é olhar para outros aspectos da existência, que não é fragmentada. A realidade é 

um todo indivisível. Qualquer atividade do pensamento, exercida no sentido de não 

fragmentar a realidade, está em sintonia com a unidade no interior do indivíduo, na 
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relação entre homem e natureza e entre os homens. Nosso pensamento segue uma 

regra universal. Tomando consciência de nossa própria atividade de pensamento, 

podemos incluir de modo harmônico tudo dentro de um todo indiviso, sem rupturas, 

e assim, nossa mente tenderá ao movimento análogo ao todo. Na direção desses 

argumentos, Chico Lucas parece ter acesso ao código da natureza porque sua 

postura investigativa diante dos sinais do meio ambiente é movida por uma 

consciência de totalidade una e indivisa (apesar de diferenciada), dadas as relações 

dinâmicas que ele vai percebendo atentamente entre os diferentes aspectos da 

realidade, tendo no uso dos sentidos o seu lugar de experimentação fundamental. 

 Chegamos na vazante e nos deparamos com muitos pés-de-feijão macaça! A 

plantação estava tão bonita que dava a impressão de que as sementes do feijão 

haviam sido plantadas seguindo um critério geométrico e estético. Os pés estavam 

enfileirados em linhas paralelas e se distribuíam na terra em distâncias proporcionais 

entre si. Chico caminha vagarosamente por ali verificando se tudo está como deixou. 

Pára. Anda novamente. Pára. Observa os troncos de árvore presentes ali e cada 

planta silenciosamente. “Pronto. É aqui onde eu passo o domingo plantando capim. 

Esses capins foram todos plantados por mim!”. O vento que continua a uivar 

fortemente vai aos poucos cedendo espaço para o canto de muitos passarinhos que 

sobrevoam a vazante naquele instante. Era o tetéu que, segundo Chico, durante o 

dia havia feito sua imigração caçando alimentos e que agora regressava ao campo 

seco e limpo. Ali, na calada da noite, a ave repousaria mantendo-se, como sempre, 

atenta a qualquer sinal estranho. Se necessário, ela gritaria, para se defender.  

O comportamento das plantas e dos animais é observado nas suas mais sutis 

transformações. Tal conhecimento regido por uma atenção firme, disciplina e 

permanente aos “sinais”, antecipa um conhecimento sistemático acerca das 

condições climáticas. Há tempo prescrito para a plantação, para a colheita, para o 

descanso. Essas antecipações autorizadas pela natureza são efetivas e se 

constituem em condições da produção de um conhecimento dotado de rigor e 

precisão que, em muitos casos, supera as previsões da ciência, a antecipa ou serve 

de inspiração metodológica para as suas simulações. Como observa Lévi-Strauss,  

Não somente por sua natureza, estas antecipações podem ser, às 
vezes, coroadas de sucesso, mas podem também antecipar 
duplamente; sobre a própria ciência e sobre métodos ou resultados 
que a ciência só assimilará num estágio avançado de seu 
desenvolvimento, se é verdade que o homem enfrentou primeiro o 
mais difícil: a sistematização ao nível dos dados sensíveis, aos quais 
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a ciência, durante muito tempo, voltou as costas e que começa 
apenas a reintegrar na sua perspectiva (LÉVI-STRAUSS, 1976, p. 
32). 

 Surpreendidas por uma carnaubeira com o tronco muito torto, Chico nos conta 

que água da Lagoa invadira aquela árvore, fazendo com que ficasse frágil e, que 

com a ajuda da ventania, arriasse. Parecendo conhecer as razões e a resistência da 

carnaubeira, ele dizia que ela estava torta daquele jeito, mas não morria “procurando 

sempre a linha do sol, para viver”. Em seguida, também pudemos observar as 

formigas em consonância com a leitura de Chico, conhecendo assim a sua 

capacidade de antecipar os perigos das chuvas com a construção de suas próprias 

barragens de proteção.  

 Paramos mais uma vez nossa caminhada. Agora nos detínhamos numa 

pequenina planta que inicialmente havia chamado a atenção de Chico Lucas. 

Acompanhamos pelas suas palavras a beleza daquele pequenino ser.

– De manhã, eu vim por ali para ver os feijões. Quando passei aqui, essa 
plantinha estava toda abertinha e bonitinha! Eu digo: “Ah! Paula não está aqui para 
filmar...” Mas, amanhã ela vai estar abertinha. Era essa aqui e tinha outra aqui. Ela 
abriu hoje, e aí, ela já ibricou. Está vendo aqui o espigãozinho? Estas outras vão 
ibricar também. Amanhã elas vão amanhecer abertas. Interessante! Aí é a 
cabacinha. É uma flor parecida com a flor do maracujá. Uma flor bem bonita!  

 O movimento do tronco de uma carnaubeira que se dirige ao sol, a construção 

das moradias das formigas, o movimento das nuvens no céu, tudo isso se constitui 

em sinais de um bom inverno. A natureza inventa formas de preservação da vida. 

Além disso, esses sinais expõem a produção de um conhecimento articulado 

extremamente surpreendente, guiado pelas faculdades do sensível e do inteligível. 

No relato das observações de cada um desses sinais, temos em Chico a 

recapitulação de um processo de conhecimento investido de atenção aos detalhes, 

regido por relações de uma certa ordem existente no processo, nascido da 

familiaridade com uma rede de interações entre o meio ambiente e a espécie 

observada.  

 A caminhada pela vazante vai chegando ao fim. À medida que saímos em 

direção de casa, avistamos uma coisa branca gigantesca no céu. Um fenômeno 

estava ali desenhado com todos os seus traços. Ficamos todos extasiados. Eram 

muitas nuvens juntas e entrelaçadas que formavam uma única base dirigindo-se do 
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prado para o alto. Parecia uma enorme taça nebulosa! Algo que pára os olhos 

mesmo de quem não esteja atento. 

Figura 35: Sinal do inverno  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 – Vai ter muito inverno naquela torre que chega a fazer um chapéu. As coisas 
da natureza são muito bem feitas! Quer dizer, para reforçar, ainda fez aquele 
alicerce. Aquilo ali vai formar muito inverno para cima da tromba do elefante, Luiz 
Gomes, que fica lá no final. Vai entrar no Ceará, naquela região do Crato. Isso é 
muito bonito, rapaz! A torre, você mostra para Ceiça e diz: “olha a torre que o Chico 
Lucas me mostrou para o inverno que vai sair no Crato”. Diz para ela que isso aí é 
uma previsão ‘in loco’, finalmente! Viu, Silmara, você mostra para ela essa foto que 
Paula tirou e diz para ela que isso aí é uma experiência real, finalmente. Isso aí não 
são coisas da ciência não. São coisas vistas “in loco”, a olho nu. Em pleno sertão 
nordestino, quando a gente vê um fenômeno desse, é claro e evidente que é sinal 
de um bom inverno. 

 A caminhada iniciada com o dia claro não tinha ainda sido brindada com 

aquela taça. Mas todos aqueles sinais preparavam o grande evento. E a natureza já 

estava inscrita nos nossos corpos e no céu. No processo invencível do corpo que 

transpirou, andou, sentiu sede, tocou as plantas, observou os animais, ouviu os 

cantos dos pássaros, cheirou a terra úmida, conhecemos. “A encarnação é o ponto 

culminante do concreto tanto quanto do saber, mesmo o mais abstrato” (SERRES, 

2004, p. 32-33). 

– É. Nós vimos vários sinais. É isso que te dá segurança, Chico? – eu 
pergunto.

– É. E acreditar. Eu, principalmente, acredito. Até hoje, não fui ainda 
desacreditado dessas coisas. Quer dizer, me dá uma segurança sobre o que eu digo 
porque sempre dá certo. Agora quanto à ciência... Não sabem eles que o planeta 
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tem suas mudanças bruscas. Dentro de 24 horas, ele está aí no Norte e pode 
desaparecer. Eu continuo acreditando mais na experiência do caboclo. 

A natureza socorre, dá as condições, permite evocações e antecipações. 

Mediante o percurso de uma caminhada de conhecimento que seguira os passos da 

natureza, entrecortada por observações, questionamentos, hipóteses e proposições, 

o homem encontra segurança. Sendo assim, escolhe segui-la. É um ato de fé. Isso 

me faz lembrar de Munduruku. Ele conta que seu pai sabia dos perigos da mata, 

porque vivia a perambular pela floresta. A caminhada servia para escutar os saberes 

da tradição, e para os quais era preciso sempre estar atento. “Ele também nos dizia 

do perigo que sempre corria: ‘Gente como a gente não pode ficar desprotegida. A 

atenção é tudo quando se caminha por lugares desconhecidos. Toda vez que ando 

pela floresta fico muito atento porque sempre acho que estou andando por ali pela 

primeira vez’, me dizia ele com um tom de sabedoria” (MUNDURUKU, 2005, p. 42). 

Reproduzo a seguir uma passagem da vida de Munduruku, na qual ele mostra a 

sabedoria existente no conhecimento de quem escuta o que a natureza tem a dizer. 

Estar atento, em simbiose com sua ordem feita de surpresas, é um ato de 

preservação da vida e da continuidade de uma história de sobrevivência ancestral. 

Lembro como se fosse hoje. Meu pai foi até a proa da canoa e armou 
seu arco e sua flecha. Fez um silêncio sepulcral. Fitou com olhos de 
falcão o movimento dos peixes sob a canoa. Seu corpo estava inerte 
e sua atenção toda voltada para sua ação. Pouco tempo depois, 
assentou-se novamente na proa, olhou-me e disse: “Hoje não é um 
bom dia para morrer”. Fiz uma cara feia, acho, porque ele se 
apressou em explicar-me: “Os peixes me disseram que hoje não é 
um bom dia para morrer, meu filho. E eu tenho que obedecer. Hoje 
não comeremos peixe”. Fiquei abismado com a afirmação dele que 
apenas deu de ombros e disse: “Essa é a nossa tradição, nosso jeito 
de viver. É assim que tem de ser”. Depois disso continuou o caminho 
e, quando viu uma bela plantação de banana, abacaxi, cacau, parou 
o barco e ofereceu-me uma deliciosa refeição composta de frutas. 
Naquele dia gostei ainda mais de meu pai (MUNDURUKU, idem, p. 
43). 

Por isso, o sentimento dessa experiência se constitui num destino a ser 

seguido.   

Seguimos de volta para casa. Não tenho dúvidas de que o homem não está 

só e que seu destino vai sendo traçado nas mesmas linhas que delineiam o caminho 

do universo. Acompanhar o ritmo da natureza é, pois, um convite importante para 

construirmos paisagens cognitivas empenhadas numa ética da parceria universal 

entre sujeitos e mundo. 
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Dias 17 a 20 de maio de 2007. 

Quarto encontro: quando escutar é compartilhar 

Muito do que vivenciamos nessa viagem à Lagoa não se converteu em 

anotações, mas a intensidade das experiências trouxe algumas lembranças 

memoráveis que merecem aqui serem registradas. Eu, Ceiça, Paula, Chico Lucas e 

Mara estávamos envolvidos na pintura das portas e janelas da “Casa da Memória do 

Piató Chico Lucas”, que é a realização concreta de um sonho acalentado por Ceiça 

ao qual nos integramos. A Casa é uma forma significativa de compartilhamento de 

idéias e experiências entre os pesquisadores da universidade e os moradores da 

comunidade Areia Branca da Lagoa do Piató. 

A fundação, que teve início de sua construção por Chico Lucas em 6 de 

fevereiro de 2007, no mesmo terreno de sua casa, solidifica a continuidade desse 

diálogo e de sua extensão entre as futuras gerações de pesquisadores e os filhos e 

netos dos homens e mulheres que hoje vivem na Lagoa do Piató. Deve ser a “Casa 

da Memória do Piató Chico Lucas” o lugar das narrativas das histórias do Piató que, 

ao serem contadas e repassadas ao longo do tempo, vão se regenerando e se 

enraizando nas vidas futuras. Deve ser o espaço dessa memória, o lugar para onde 

se vai e do qual se retorna com mais esperança para seguir o destino individual e 

coletivo. Ceiça me disse na ocasião de minha primeira ida à Casa da Memória, que 

“a entrada de uma nova pessoa inaugura sempre a casa”. Talvez quisesse me dizer 

que sempre deixamos ali algo de nós. A Casa não deverá ser apenas o lugar que 

renova, mas também o lugar onde se depositem esperanças e compromissos, 

renascendo permanentemente. 
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O percurso desse sonho real me fez recordar de Carl G. Jung, quando 

construiu sua torre, a “torre de Bollingen”, iniciada em 1923, às margens do lago 

superior de Zurique, onde já em idade avançada passava metade do ano 

trabalhando e descansando. Nesses momentos, ele cortava lenha, tratava a terra, 

plantava e colhia. 

  
Trabalhando muito consegui, aos poucos, apoiar em terra firme 
minhas fantasias e os conteúdos do inconsciente. As palavras e os 
escritos não eram bastante reais para mim; era preciso outra coisa. 
Necessitava representar meus pensamentos mais íntimos e meu 
saber na pedra, nela inscrevendo, de algum modo, uma profissão de 
fé. Foi assim que comecei a construir a torre de Bollingen. Essa idéia 
pode parecer absurda, mas a realizei – o que foi para mim uma 
grande satisfação, um acontecimento significativo (...) 
Desde o início, a torre foi para mim um lugar de amadurecimento – 
um seio materno ou uma forma materna na qual podia ser de novo 
como sou, como era, e como serei. A torre dava-me a impressão de 
que eu renascia na pedra (JUNG, 2006, p. 263). 

 As noites na Lagoa do Piató, como de costume, iniciavam totalmente 

silenciosas seguidas de uma escuridão completa. O amanhecer era aberto com uma 

linda sinfonia de galos, burros e passarinhos. O galo de campina cantava 

incessantemente para anunciar o instante em que o vermelho do sol iria se amarelar 

Figura 36: Pintando a janela da casa
 Foto: Paula Vanina Cencig 
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no céu, o momento da aurora. Durante aqueles dias, a Casa da Memória ia 

ganhando cada vez mais vivacidade, não só porque suas portas e janelas adquiriam 

cor, haja vista a pintura em azul que foi feita a dez mãos, mas porque o frescor do 

novo espaço ia sendo experimentado por todos, nas suas mais variadas formas, 

através de manifestações de curiosidade, alegria, expectativa e solidariedade. 

 João Bosco, doutorando do Grecom que discute a importância dos saberes 

da tradição no que diz respeito à medicina natural e conselhos para a saúde, e Wani 

também estiveram entre nós durante esse encontro, chegando no sábado à Lagoa. 

Era a primeira visita de Bosco à Lagoa do Piató. No dia seguinte, todos participamos 

da primeira celebração para Nossa Senhora da Aparecida na Casa da Memória, que 

foi conduzida por Sinhana, ao lado de muitas mulheres da comunidade. A mesa de 

madeira localizada no centro lateral da sala daquele espaço se transformou num 

lindo altar, decorado com imagens e objetos simbólicos. Ao redor do altar, nos 

reunimos, rezamos e cantamos com muita emoção. No final da celebração, a pedido 

de Ceiça, todos os presentes assinaram um livro e as mulheres serviram o habitual 

chá de capim santo, completando assim o primeiro ritual sagrado na Casa. Senti 

como se tivesse participado de uma celebração de batismo. 

Figura 37: Grecom e a comunidade 
Foto: Silmara Lídia Marton 
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Figura 38: A mesa da celebração 
Foto: João Bosco Filho 

 Num daqueles dias de pintura seguidos de muita música, ora pelo som das 

canções do cd de Nelson Gonçalves, ora pelo som das canções que eu tocava no 

violão juntamente com as crianças, ou ainda pela musicalidade da paisagem, 

ocorreu um outro fato surpreendente que comoveu a todos nós. Mateus cantou 

como nunca tínhamos ouvido. Lembrava as rezadeiras e também os aboios. O seu 

canto choroso, afinado e feito de poucas e repetidas notas ecoou na Casa da 

Memória. Depois disso, Chico nos disse que seu netinho passou a se sentir 

importante. De fato. Lembro-me que Mateus me perguntou se realmente eu tinha 

gostado do seu canto. Quando respondi que sim, ele sorriu largamente. Foi tão 

grande sobre nós o impacto das canções por ele produzidas, que resolvemos gravar 

um cd, no qual também inserimos outros sons da Lagoa do Piató, como os do 

ambiente natural e os da cultura local da comunidade de Areia Branca que 

compõem a sua paisagem sonora. No cd estão registrados o canto do galo, dos 

pássaros, do grilo e de outros animais; o barulho do motor do barco e da carroça; as 

músicas do rádio; as vozes e cantos das crianças; as rezas e cânticos religiosos das 

mulheres. Vim a saber, posteriormente, que a escuta do cd por Chico Lucas e sua 

família causou-lhes grande emoção. Até então, Mateus não havia tomado 

consciência da beleza do seu canto e do seu valor. Será que ele continua a cantar? 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 123

Figura 39: Mateus  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Quando encorajamos a expressão livre das emoções, das capacidades 

imaginativas e críticas de uma criança, a vastidão de sua originalidade pessoal 

floresce. E quando esse processo educacional acontece no seio de um contexto de 

compartilhamento de culturas distintas, sua significação é ainda maior, porque faz 

crer que cada um de nós sabe muito pouco de si e dos outros e que a diversidade e 

a interdependência são condições indispensáveis à emergência do desenvolvimento 

humano. 
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Dias 15 e 16 de setembro de 2007. 

Quinto encontro: quando escutar é operar bifurcações 

 Samir, Josineide e eu seguíamos para um novo encontro com a Lagoa do 

Piató. Josineide é pesquisadora permanente do Grecom. Ela defendeu sua tese de 

doutorado em Educação intitulada A formação pela escrita do amor (2004), junto 

ao grupo, sob orientação de Ceiça, pelo Programa de Pós-graduação em Educação 

da UFRN. Samir é coordenador do Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade e da 

Complexidade - GETC, grupo formado por professores do CEFET-RN que teve 

como impulso de sua emergência as idéias advindas do Grecom, e atualmente cursa 

o doutorado em Educação junto à mesma base de pesquisa, tendo como tema a 

relação entre educação e a ética de São Francisco de Assis inspirada na 

contemplação da natureza. Sentia-me muito à vontade com meus companheiros de 

viagem. Acredito, no entanto, que nossas afinidades resguardam algo de muito mais 

precioso para mim, que se estende desde nossa ligação com o Grecom até o prazer 

pela filosofia e pelo sagrado.  

 O caminho da estrada de terra estava, como sempre, preenchido de 

carnaubeiras. No entanto, muitas delas decepadas e outras com muitas de suas 

folhas soltas no chão. Chico nos contou depois que as máquinas de cortar palhas de 

carnaúba haviam trabalhado nas noites anteriores, evento que se repete todos os 

anos na região para fins de sua comercialização. Até então, eu não havia me 

deparado com esse aspecto da paisagem, que causava a impressão de tempos de 

seca. Não se via quase verde, mas o marrom das folhas no chão se misturando com 

a cor da terra. Essa mescla de cores cobria a paisagem de uma tonalidade mais 

escura, não menos bonita, mas selvagem e misteriosa. 

 Dessa vez, o sopro do vento também estava diferente. Não era o vento do 

Norte do início do mês de setembro, mas o vento do Sul. Chico nos disse que seu 

pai afirmava ser o vento do Norte a promessa de um inverno excelente no ano 
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seguinte. Fiquei pensando no conteúdo de suas palavras. Talvez fosse um caminho 

natural a ser seguido pela razão deduzir que, se o vento do Norte promete um bom 

inverno, do vento do Sul se seguiria um inverno ruim. Não necessariamente. Para 

Chico Lucas, algo de novo estaria para acontecer. Um sopro distinto estava a exigir 

novos desafios para o pensamento: como será o inverno do próximo ano?  

 Durante a primeira tarde, caminhamos em direção à Vazante. Chico nos 

conduzia com a mesma segurança demonstrando sempre familiaridade com a 

paisagem, mesmo nas suas mais variadas transformações. Sentados à margem da 

Lagoa, cujas águas se moviam bravamente sob a orquestra do vento, surpreendidos 

de minutos em minutos por revoadas de garças no céu que se dirigiam ao seu 

ninhal, ouvíamos o seu testemunho acerca daquelas águas que um dia pertenceram 

ao mar, se transformaram em Lagoa do Piató e que hoje vêm evaporando cerca de 

um centímetro por dia em decorrência da intervenção humana. Fiquei imaginando 

como deve ser difícil para as pessoas que ali viveram momentos de mais fartura 

perceber que esses tempos estão se tornando cada vez mais escassos e que agora 

aumentam a cada dia os tempos de incerteza. 

Quando lembro que Chico se referia à Lagoa do Piató como o seu “paraíso”, 

que “conhecendo a Lagoa não precisa conhecer o Rio Grande do Norte”, como se o 

mundo já estivesse contido ali, onde “nunca se sente só”, como se a natureza se 

encarregasse sempre de oferecer oportunidades para pensar e se indagar, vejo que 

a paisagem é o prolongamento, a expressão da existência humana. Sendo assim, 

ela se oferece como o seu horizonte, motivo de sua dedicação e possibilidade de 

respostas. 

 Como que transpassada pela exuberância da natureza e pelos significados 

que dela decorrem, Josineide dizia admirada sobre o céu que envolvia a Lagoa 

naquele instante, “mesclado de lilás e azul”, e acrescentava sobre o privilégio dos 

seres humanos em poder participar do sagrado na natureza contemplando sua 

beleza e plenitude. Esse sentimento de participação nos recorda que em cada 

fragmento do universo está a presença humana, como argumenta o astrofísico Trinh 

Xuan Thuan. Ao ser observado, o universo ganha existência. Há sempre uma parte 

de transcendência que nos escapa. No entanto, o ato de contemplar, prestando 

atenção aos pequenos detalhes da vida e da natureza, aciona o princípio criador que 

anima o universo. Somos, dessa maneira, invadidos por instantes de eternidade 

(THUAN, 2002). Aquela mescla das cores lilás e azul no céu, anunciando o cair da 
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tarde e a entrada da noite, expunha com todo o seu esplendor a relação de 

interdependência dos fenômenos da natureza e o seu processo de renovação 

contínuo. 

 Perguntado sobre visões de “seres diferentes” na Lagoa, Chico recordou de 

situações de pesca em que isso ocorrera. Uma dessas situações foi de madrugada. 

Ele e um amigo tinham ido pescar e, ao bater a buia na água, ouviram alguém do 

outro lado bater na beira d´agua. Desistiram da pesca e voltaram para as margens 

da Lagoa. Fazendo alusão ao milagre dos peixes operado por Jesus Cristo, Chico 

Lucas contou que, na manhã seguinte, quando raiou o dia, ele e o amigo foram 

presenteados com a malha cheia de peixes. Muitas vezes, ele diz, também ocorreu 

de, durante uma pescaria feita à noite, eles verem carnaúbas caírem diante dos seus 

olhos e, ao amanhecer, elas aparecerem novamente de pé. Chico recordou de uma 

outra situação semelhante à dos peixes, em que havia levado dona Santa para o 

Porto do Piató. Na volta, ao chegar na ponta da Lagoa, viu “uma tocha bem grande 

pulando dentro d´água. Não havia nenhuma lancha ou barco. A tocha de fogo veio 

até a proa da canoa e depois apagou”. Ele diz que ficara olhando fixo e 

tranqüilamente para aquela tocha e que, logo em seguida, àquela “luz” agradeceu. 

Ele acrescenta que, depois disso, “se seguiu um tempo muito bom para mim, pois 

estava vivendo em dificuldade”. Interpretações e significações dadas a vivências 

como essas se oferecem como respostas para situações concretas da vida. É 

preciso reforçar que fazemos parte de uma conexão de relações que abriga um 

mistério a desafiar vários tipos de conhecimento e que tende a explorar dimensões 

mais profundas da existência humana e da natureza. Essa comunhão de saberes 

passa igualmente pela preservação da memória individual e coletiva, pela repetição 

das histórias e pelo envolvimento ético e amoroso consigo e com os outros. 
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Figura 40: O(s) rosto(s)  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 No dia seguinte pela manhã, passeamos de barco até a croa, uma imensa 

pedra que fica próxima às margens do Porto do Piató, preenchida de muitas 

galerias. Durante algum tempo, ficamos contemplando uma de suas formações, que 

ora brotava como “um velho leão adormecido”, ora como o “rosto de Cristo da Serra 

do Marfim”, ou como “a lateral do rosto de uma pessoa”, ou ainda com “os olhos e 

lábios cerrados de alguém” – as múltiplas faces da mesma obra de arte. Íamos 

produzindo analogias à medida que tentávamos imaginar que rosto seria aquele. E 

isso ampliava e aprofundava o nosso olhar. Percorrendo as laterais e crateras da 

velha pedra, também íamos reconstituindo uns com os outros sua história de vida 

que seguira os princípios da desordem e da auto-organização. Com o avanço da 

água, a pedra havia criado suas próprias formas de proteção, o lodo e as crateras. 

Com o recuo da água, a camada de lodo foi escurecendo e aderindo à própria 

pedra, que assim foi se transformando numa pedra maior, regenerada. E esse 

processo sempre se repete continuamente. Seguimos de volta ao barco com o motor 

desligado e, sem que nos déssemos conta de seu movimento, ele já havia se 

distanciado das margens. Seguira o rumo do vento do Sul.  

 Voltamos para casa. Antes do almoço, fiquei sabendo por intermédio de 

Chiquita, uma das filhas de Chico Lucas, que Mateus tem cantado bastante. “Ele usa 

um pau de vassoura como se fosse o seu microfone e fica cantando pela casa”. 

Dona Maria e eu também ficamos a conversar um pouco sobre seu cotidiano 

envolvendo os cuidados com os filhos, o marido e a casa, e para os quais se dedica 

integralmente. Lembrando que a maternidade lhe conferira momentos de muita 
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emoção, dona Maria acredita que uma boa educação dos filhos deve contribuir para 

um mundo bem melhor. Retomando algumas de suas memórias, eu soube que foi 

professora, atividade que gostava muito de exercer e que considera importante e 

bonita. Quando já nos dirigíamos para a cozinha, dona Maria me contou sorridente 

que no seu tempo de adolescência, ela e suas amigas brincavam de apanhar 

algodão no meio da mata e de pastorar passarinhos evitando que comessem o trigo 

das plantações. Essa breve conversa com dona Maria e a novidade de Mateus me 

trouxeram uma grande sensação de bem-estar. No início daquela tarde de domingo, 

voltamos para Natal. 

Figura 41: Dona Maria  
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Compreendo melhor quando Teresa Vergani diz que “cada cultura oferece 

uma ‘forma de vida’ capaz de possibilitar esta globalidade de bem-estar humano 

original e histórica. As pessoas aderem às tradições que lhes proporcionam 

satisfação, bem-estar, prazer partilhável” (1994, p. 24-25). Certos vínculos abrem 

possibilidades para que os estranhamentos mútuos, aos poucos, cedam à partilha 

de algumas senhas, alguns momentos de intimidade entre os locutores distintos e 

que podem repercutir num diálogo mais aberto e polifônico. Essa proximidade pode 

oferecer pontos de bifurcação que emergem do sentimento de pertencer ao mesmo 

lugar de fundação antropológica, produzindo em outras referências topológicas o 

desdobramento dos valores dessa escuta sensível da natureza, e que podem 

inspirar a projeção de espaços de vida no mundo contemporâneo. 
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Sexto, sétimo, oitavo encontros: 
quando escutar é um horizonte aberto e incerto de novos retornos à 

Lagoa. O que estará por vir? 



O ritmo da metrópole 
e o ritmo da vida: 

entre a perda e a restituição da escuta 

Em nossas tribos, existe um fundamento 

comum à maioria de nossas tradições: tudo o que 

acontece com a Terra acontece com os filhos da 

Terra. Se o homem quiser transformar a Terra e 

insistir em mexer em seus fundamentos, vai 

mexer nos fundamentos de si mesmo, vai se 

implodir. 

Ailton Krenak
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Marco Pólo era um viajante veneziano que percorria muitas cidades. Ele estava 

destinado a descrevê-las ao imperador Kublai Khan, pois “somente por meio de 

olhos e ouvidos estrangeiros o império podia manifestar a sua existência para 

Kublai” (CALVINO, 1990, p. 25).  

À medida que o imperador escutava as pormenorizadas descrições de Marco 

Pólo, ele era levado a captar no desmoronamento das muralhas das cidades “a 

filigrama de um desenho tão fino a ponto de evitar as mordidas dos cupins” (idem, p. 

10).  

No aspecto rude de uma geografia corroída pelos vestígios do progresso, um 

signo, uma curva, um cheiro, um som, um espectro de luz podiam se constituir em 

sinais grávidos de novos espaços de vida. Entre as cidades visitadas por Marco 

Pólo, estava a delgada Zenólia, assim descrita:  

Dito isto, é inútil determinar se Zenólia deva ser classificada entre as 
cidades felizes ou infelizes. Não faz sentido dividir as cidades nessas 
duas categorias, mas em outras duas: aquelas que continuam ao 
longo dos anos e das mutações a dar forma aos desejos e aquelas 
em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por esta 
cancelados (idem, p. 36-37).  

Zenólia suscita questões para pensarmos sobre a metrópole. As metrópoles 

são espaços que alimentam uma escuta dos desejos?  Ou são espaços que fazem 

com que os desejos vão morrendo? Ou ainda, as metrópoles vão sendo apagadas 

por causa dos desejos que elas suscitam? Como fazer das metrópoles também um 

lugar de desejos? 

 Se observarmos a etimologia da palavra metrópole, perceberemos o prefixo 

metro – matriz, útero ou ventre, ao sufixo polis, que vem do grego, e significa cidade. 

Sendo assim, metrópole é a “cidade-mãe” de um país, uma província, uma região. O 

prefixo da palavra evoca a idéia de nascimento. Natureza, que deriva do latim 

natura, advém de uma raiz do particípio passado de nasci – nascer. Assim, em 

parte, a palavra metrópole está associada a esse sentido originário de natureza, 

como condição básica de todo o ser vivo e à qual está permanentemente integrado 

por laços afetivos.  
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 A metrópole é a grande cidade decorrente do desenvolvimento das 

sociedades históricas de natureza basicamente complexa. Como observa Edgar 

Morin, 

A metrópole é a sede da complexidade social. É aí que se fixa o 
aparelho centralizador, o palácio ou a assembléia, o grande templo, a 
administração, a guarda, a polícia. É aí que se desenvolvem a 
especialização do trabalho, a estratificação das castas e das classes. 
É também aí que se desenvolvem o comércio, as trocas, o 
artesanato, a indústria (MORIN, 1973, p. 177). 

 No entanto, ao contrário da dimensão orgânica que o prefixo designa, a 

metrópole é um modo extremamente complexo de implantação espacial das 

sociedades contemporâneas que surgiu a partir da Revolução Industrial, tendo na 

exploração da “natureza-mãe” seu principal mecanismo de sustentação. O processo 

de urbanização que tem, na metrópole, sua forma mais evoluída de desenvolvimento 

capitalista, é determinado pelo rígido e intenso controle do ser humano sobre o meio 

ambiente, por meio da realização de atividades econômicas, industriais, comerciais e 

de serviços voltadas para o acúmulo do capital.  

 Fazendo alusão aos estudos de alguns teóricos europeus acerca da 

especificidade do fenômeno urbano, podemos perceber que um conceito neles 

recorrente é o de comunidade, geralmente em oposição ao de sociedade, sendo a 

primeira marcada por “laços de sangue, consenso, relações primárias e rígido 

controle social, e a segunda, caracterizada pela presença de relações secundárias, 

por convenção, anonimato, troca de equivalentes” (TÖNNIES apud MAGNANI, 1996, 

p. 22). A passagem da vida econômica tradicional regida por atividades agrícolas 

para uma vida regida pelo modo de produção voltado para o mercado, característica 

da sociedade comercial e cosmopolita, vem acompanhada do esvaziamento de 

relações entre o ser humano e seu trabalho, condicionadas por relações de 

proximidade. Nessa mesma direção, aparecem classificações que tipificam a 

personalidade metropolitana, intelectualizada, calculista e reservada, opondo-a à do 

habitante da pequena cidade, de estilo de vida calcada em relacionamentos 

emocionais menos fugidios, mais profundos (SIMMEL apud MAGNANI, idem).  

 Essas considerações que opõem o modo de vida da comunidade e o modo de 

vida da sociedade, com os tipos de sujeitos nelas inscritos, mesmo pertencendo a 

uma polaridade da velha Sociologia, servem, por ora, apenas para identificar no 

multifacetado espaço da metrópole do mundo contemporâneo traços distintivos de 
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um homem afastado da natureza sensível e que não consegue experimentá-la como 

solo primordial de sua existência. Na mesma proporção que o espaço natural é 

transformado em excesso pelo fenômeno da urbanização, decorrência imposta pelo 

desenvolvimento do sistema de produção e das relações capitalistas, o homem da 

grande metrópole, acoplado à natureza transformada, se torna uma “coisa” que 

perdeu o sentido de sua história. É cada vez mais difícil visualizar na cidade mutável 

um fiasco mínimo que entrelace todos os seus habitantes a um passado comum e 

que transcenda suas muralhas. O mundo, como enfatiza Michel Serres (2003, p. 83), 

foi tão modificado pelo Ocidente que a sabedoria de nossos ancestrais com suas 

culturas, ciências, vida social, artes, línguas, corpos e religião, e que modelaram a 

humanidade até um passado recente, em torno de 1900 até 1950, não oferecem 

mais contexto de espaço e tempo.  

Até as datas citadas, práticas e ciências, artes e religião, línguas e 
culturas floresciam com a agricultura e a partir dela; um ferreiro, 
comerciante, militar, sacerdote, juiz, advogado, político, até mesmo 
um inventor ou um economista que vivessem na cidade, além de 
exercer uma profissão, possuíam experiência mais direta do próprio 
modelo da atividade humana e de sua relação com o mundo, modelo 
que, aliás, continua a ser o mesmo para um bilhão e meio de 
pessoas. Nos dias de hoje, tanto os homens de decisão como os que 
são por eles administrados perderam qualquer ligação com a terra e 
com os seres vivos da flora e da fauna. Sua visão de mundo perdeu 
o mundo (SERRES, 2003, p. 82). 

 Na palestra intitulada “Exotismo na Antropologia”, que foi realizada na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal-RN), em 10 de setembro de 

2007, o Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho, fazendo referência às idéias do 

estudioso antropólogo Alban Bensa, comentou sobre os museus de etnografia, 

necrópoles da cultura onde os objetos não são vistos como obras e não têm autoria, 

mas aparecem apenas acompanhados por suas etiquetas e como fontes de 

informações. Na mesma direção, recordo do que afirma de forma extremamente 

oportuna Teresa Vergani, quando utiliza a expressão “sarcófagos de vidro dos 

museus” para se referir a esses espaços onde ficam recolhidos os “vestígios 

inócuos” das culturas que incomodam, uma vez que, sob a perspectiva do 

“macrodiscurso ocidental sobre a cultura”, devem elas ser sempre consideradas 

“marginais, inferiores, minoritárias, periféricas, cadastráveis” (VERGANI, 1995, p. 

27).  
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Nossa relação com a imensidão do cosmo aparentemente se tornou mais 

próxima, mediada por eficientes aparelhos científicos, haja vista os grandes 

telescópios e satélites dos quais dispomos; no entanto, não temos uma relação de 

proximidade, intimidade, familiaridade com a terra plantada, cultivada, que cobriu 

grande parte de nossos antepassados. Ignoramos o valor do caminho que nossa 

espécie percorreu até aqui. “A Terra, no sentido do planeta fotografado em sua 

globalidade pelos cosmonautas, tomou o lugar da terra, como a gleba 

cotidianamente trabalhada” (SERRES, 2003, p. 82). Como afirma Serres, operamos 

uma “fissura” entre esse passado que nada nos diz e que também  

transformou os relacionamentos sociais; coletivamente, não vivemos 
mais da mesma maneira, desde o aparecimento do cordão 
nutrimental comum ao campo, às propriedades, à vegetação e aos 
animais, à ocupação dos territórios, a sua defesa e à guerra; nem 
sequer morremos mais da mesma maneira, pois, por falta de espaço 
nas cidades, preferimos incinerar nossos mortos a enterrá-los sob o 
solo irrigado com o suor de nosso trabalho (SERRES, 2003, p. 83). 

 Esse homem parece estar destituído de uma consciência propriamente 

humana, no sentido da não potencialização de suas faculdades sensíveis e 

desenvolvimento de uma sabedoria natural. Aquele que vive na metrópole, e que 

constitui atualmente a maioria da população mundial, é um homem alienado de sua 

história antropológica universal que “ignora como foi esculpida a paisagem” (idem, p. 

82). Paisagem não é algo que se percebe, como argumenta Erwin Strauss, mas é 

algo que se sente (STRAUSS apud BESSE, 2006, p. 79), envolvendo participação, 

sensação, ambiência e prolongamento. Pressupõe sempre a existência de um 

horizonte que, pela presença, obriga a passagem pelo local. “A paisagem é o 

espaço do sentir, ou seja, o foco original de todo o encontro com o mundo. Na 

paisagem, estamos no quadro de uma experiência muda,“selvagem”, numa 

primitividade que precede toda instituição e toda significação” (STRAUSS apud 

BESSE, 2006, p. 80). 

A humanidade perdeu esse mundo vital, o mundo natural, ou seja, o Céu e a 

Terra que são a base originária das referências mais fundamentais de todo o 

pensamento e ação e pelas quais experimentamos as modalidades do perto e do 

distante, do centro e do periférico, do horizontal e do vertical (BESSE, 2006). Na 

metrópole, o ser humano não mantém uma relação viva com a natureza, porque ela 

não o envolve imediatamente. Assim, a natureza não subsiste como mundo para ele.  
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As culturas distantes do paradigma da ocidentalização possuem um sistema 

de organização social que pré-determina as condições de existência dos indivíduos. 

Na convivência com o grupo, a criança aprende que a vida que se regenera de uma 

espécie a outra é indissociada da história da natureza; como também aprende que a 

vida que se regenera de uma geração a outra determina sua história, como mostra 

Daniel Munduruku. Esses princípios compreendem a teia da vida que entrelaça 

natureza e cultura e eles são incorporados no coração do grupo e de cada indivíduo. 

Esse modo de pensar e viver se constitui como um “lugar de referência identitária, 

relacional e histórica” (Marc Augé), capaz de criar um social orgânico que se 

constitui numa conivência e cumplicidade de códigos postos em troca através da 

linguagem. Se esse “lugar pode se definir como “identitário, relacional e histórico, um 

espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 

como histórico definirá um não-lugar” (AUGÉ, 1994, p. 73)”.  

Os “não-lugares” são o espaço do anonimato. Eles criam no indivíduo a 

sensação de estranhamento, solidão, desenraizamento, indiferença, desamparo e 

tensão, a exemplo dos aeroportos, transportes coletivos, supermercados, paradas 

de ônibus, hotéis, entre outros, que se destacam por sua transitoriedade e grande 

circulação. O indivíduo passa por esses espaços, temporariamente, mas não deixa 

suas marcas, a não ser uma assinatura do cartão de crédito, uma digital da carteira 

de identidade, uma ficha cadastral.  

O espaço da supermodernidade é trabalhado por esta contradição: 
ele só trata com indivíduos (clientes, passageiros, usuários, 
ouvintes), mas eles só são identificados, socializados e localizados 
(nome, profissão, local de nascimento, endereço) na entrada ou na 
saída (AUGÉ, 1994, p. 101). 

 Do mesmo modo se constituem em “não-lugares” os hospitais e clínicas, onde 

eventos fundamentais da existência humana, como o momento do nascimento e o 

momento da morte são experimentados com solidão e desenraizamento. 

No dia-a-dia o grande desafio tecnológico é a reconsideração dos 
conceitos de vida e morte, fundamentais em nossa presença no 
mundo. Lamentavelmente, nossa cultura tem isolado as experiências 
do nascimento e da morte. Quando um bebê nasce, ele e sua mãe 
são isolados no hospital. O nascimento dos bebês deveria ser 
socializado, pois uma pessoa que assiste a um parto tem muito 
menos probabilidade de matar um ser humano, um ser vivente. E, 
finalmente, o ato de morrer também deveria ser socializado, a 
pessoa não deveria morrer sozinha num quarto de hospital, e sim no 
seio de sua família. Eis um grande desafio ecológico (GRINBERG, 
1992, 65).
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Em geral, em muitos desses espaços marcados por relações de contrato e 

desprovidos de memória, dada a sua fugacidade, efemeridade e transitoriedade, os 

indivíduos não conseguem criar com esses mesmos ambientes laços afetivos, 

porque suas relações estão basicamente determinadas por uma contingência. Os 

espaços são efêmeros tanto quanto os relacionamentos sociais.  

O espaço e o tempo não se constituem em referências do modelo de vida do 

homem supermoderno (AUGÉ e SERRES). As barbáries decorrentes do 

desenvolvimento do progresso, haja vista acontecimentos como duas guerras 

mundiais, genocídios e governos totalitários, e a existência das “grandes narrativas” 

como sistemas interpretativos mais totalizadores da experiência humana e de seu 

processo evolutivo, não imprimiram no homem da supermodernidade uma 

consciência inteligível do tempo. Embriagado pelo excesso de informações 

simultâneas, não experimenta um tempo vivido, mas é um telespectador de 

narrativas grotescas. Os noticiários e novelas da tevê, os sites da internet, os 

satélites, as programações de TV a cabo e a propaganda substituem a vida, 

condição essencial de sua experiência sensorial e intelectiva.  

Essas imagens “cercam nossa própria capacidade e autonomia de gerar 

vínculos mais sadios, reais, de carne e osso, que alimentem a necessidade humana 

de fazer parte de um tempo e um espaço de vida” (BAITELLO JÚNIOR, 2003, p. 68). 

O excesso de sons e imagens decorrentes da era tecnológica e informacional vem 

embrutecendo a sensibilidade humana e anestesiando os seus sentidos e sua 

consciência antropológica. O espaço da supermodernidade é o “não-lugar” por 

excelência, pois é determinado pela “superabundância factual” e pela 

“superabundância espacial”, como argumenta Augé. E as grandes metrópoles são 

uma complexa rede de “não-lugares” que vivem sob o signo dessa 

supermodernidade, entre os quais destaco, em primeiro lugar, os shopping centers.

 Tenho em mãos o Guia Cultural do Rio de Janeiro (ano 2, n. 9, Câmara de 

Cultura) – São Conrado/Barra. A publicação da Câmara da Cultura é destinada a 

promover o interesse cultural dos moradores da Barra da Tijuca, zona sul do Rio de 

Janeiro, bairro preenchido de uma pequena parte da população carioca que reside 

em seus grandes “templos imobiliários”. O Editorial esbanja em palavras atraindo 

seus moradores a usufruir seus shoppings com programações culturais infantis e 

restaurantes gastronômicos, teatros, cinemas, boates, casas de espetáculos e 
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centros culturais. São Conrado, próximo da Barra, também é propagado como o 

point dos esportes radicais, onde se avista a Pedra da Gávea, chamada de “paraíso 

carioca onde pousam as asas-delta que colorem o céu do Rio”.  

 Folheando o guia, na parte destinada ao intitulado Corredor Cultural, é 

propagado o maior shopping da Barra, o BarraShopping, preenchido de 

estrangeirismos lingüísticos, de uma estética cuja arquitetura foi projetada 

estrategicamente para atender aos fins de consumo e mercado, e que respondem 

aos supostos desejos de uma clientela ávida de “cultura”, “lazer”, “boa comida” e 

“roupas da última moda”. O shopping é descrito como a cidade dos sonhos. 

Barra Shopping 

Inaugurado em 1981, o BarraSchopping, um dos modelos de 
empreendimentos no gênero, tornou-se referência para a população do Rio, quando 
o assunto é shopping. Além de possuir as melhores lojas e restaurantes, o local 
ainda oferece diversas opções de lazer. Mas o BarraShopping não é apenas um 
local de compras. Ele faz parte de um complexo, que conta ainda com centro 
médico, onde os melhores profissionais da cidade se dividem em 30 especialidades; 
com o New York City Center, um centro de entretenimento e compras com várias 
opções de restaurantes e com o megaplex UCI, que possui 18 salas de exibição; e 
com o Centro Empresarial BarraShopping, que possui 11 edifícios comerciais. De 
2003 até hoje, o BarraShopping passou por duas importantes reformulações. Na 
primeira delas, o BarraShopping e o New York City inauguraram um corredor com 28 
lojas, com o qual as duas torres do complexo foram interligadas. A segunda delas, 
no fim do ano passado, com nada menos que 12 grifes com forte presença no 
cenário da moda nacional e internacional, onde antes funcionava o Mercado Praça 
XI... (p. 17). 

O referido guia cumpre suas promessas. Há produtos e serviços de todo o 

tipo com o intuito de encher os olhos dos freqüentadores que, não importa de onde 

venham, pisam o mesmo espaço de beleza, riqueza, proteção, segurança e prazer. 

As vitrines das lojas cobertas de manequins, cujos corpos e gestos se aproximam da 

elegância de modelos de passarela, atraem, principalmente, os olhos das mulheres. 

Muitas crianças e adolescentes ficam impacientes nas grandes filas, sedentos para 

consumir a variedade gastronômica das lanchonetes e restaurantes que invadem as 

praças de alimentação. Nas salas de cinema, em geral, os filmes de comédia 

romântica, suspense ou de violência atraem filas imensas. Basta digeri-los de modo 

fugaz. Se o freqüentador não se sentir muito bem de saúde no ambiente 

“paradisíaco”, há centros médicos instalados em vários andares do mesmo shopping

à disposição para cuidar de alguma indigestão. Sob o signo da virtualidade, todos 
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são submetidos nesse “não-lugar” à monocultura da compra e da venda, do glamour, 

da necessidade não refletida de consumir tudo que se oferece nas vitrines, nas 

lanchonetes e nos cinemas, como uma grande brincadeira, que não deixa de ser 

séria, de “fazer de conta” que participam das benesses do paradigma da 

globalização ocidental. 

 A passagem do freqüentador dos shoppings é envolvida numa atmosfera 

asséptica no que diz respeito ao ar artificial que respira, aos sons que escuta, às 

imagens que o devoram. Um ambiente onde se respira ar-condicionado, onde se 

escuta música ambiente e o murmúrio dos freqüentadores e vendedores, que não 

tem céu e tudo parece iluminado, onde os encontros afetivos são acompanhados de 

gastos com mercadorias e serviços, intensifica a falta de proximidade. Faz sentido 

afirmar que “estar no espaço privado do comércio conduz ao atendimento das 

exigências do comércio. São, portanto, espaços privados de coerção: por estarem 

no espaço do comércio, as pessoas passam a ter valor pelo que consomem, e não 

por sua presença e pela comunhão do tempo e do espaço, não mais pela 

celebração da proximidade” (BAITELLO JÚNIOR, 2003, p. 68).   

 É preciso que estejamos muito atentos aos nossos sentidos, pois são eles 

nossa referência fundamental a partir da qual podemos identificar esse mundo no 

qual vivemos e o que temos deixado de viver. Os sons, as imagens, os odores, o 

sentimento de solidão, a falta de proximidade afetiva e corporal presentes nos “não-

lugares” da metrópole dizem o que ela é. Sob a artificialidade desses “não-lugares”, 

temos a natureza que sempre escapa e que pode servir como o melhor guia de 

nossas escolhas.   

 Os centros das metrópoles também se constituem em espaços de enorme 

solidão e que, de modo paradoxal, envolvem um grande aglomerado humano. São 

espaços onde há intensa e rápida circulação de dinheiro, tecnologia e informação e 

que, na mesma velocidade com que circulam as transações comerciais, os 

indivíduos transitam apressados em suas grandes avenidas. Muitas dessas pessoas, 

residindo em bairros distantes dos seus locais de trabalho, possuem uma rotina 

diária que, em grande parte, é vivida em locais de passagem. Entre a origem e o 

destino, elas experimentam a transitoriedade dos transportes públicos, como ônibus, 

metrô, trem, barca... Esses indivíduos são passageiros que, no meio da multidão 

irreconhecível que também passa, caminham sós.  



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 139

Figura 42: A barca 
Foto: Airton José de Luna 

Figura 43: O desembarque dos passageiros 
Foto: Silmara Lídia Marton 

Transcrevo nas próximas linhas minha descrição sobre o percurso feito pelos 

usuários da barca, meio de transporte fluvial que atravessa a baía da Guanabara 

fazendo o trajeto Niterói-Rio. A barca é muito utilizada pelos moradores da cidade de 

Niterói os quais, em sua maioria, têm seus locais de trabalho localizados no centro 

da capital do Rio de Janeiro: 

Dia 24 de julho de 2007. Terça-feira. São 8 horas da manhã. Filas e mais filas 
nas catracas do setor de embarque das barcas. Homens, mulheres, na sua maioria, 
trabalhadores, estão impacientes nas filas esperando a hora de passar os seus 
cartões eletrônicos ou tickets nas catracas. Um painel eletrônico avisa em caracteres 
vermelhos e luminosos o número de pessoas que já adentraram no setor de 
embarque. As catracas travam quando a lotação de passageiros é atingida. As filas 
param. A atmosfera é de muita impaciência, até que novamente o circuito se repete. 
Já no setor de embarque, o murmúrio das pessoas é aliado a diversos ruídos 
provenientes das lanchonetes e das catracas eletrônicas. Muitos jovens 
trabalhadores se alienam do ambiente com seus pen drives conectados aos ouvidos 
e se encaminham para o embarque. No interior da barca “Gávea I”, uma das mais 
modernas e possantes, os passageiros assistem durante o trajeto as imagens de 
propagandas de turismo, culinária, curiosidades, promoções comerciais que se 
repetem nas telas das tevês de plasma. Alguns olham para a paisagem circundante 
da baía, contudo, na sua grande maioria, essas pessoas parecem concentradas nos 
seus próprios pensamentos. Quando a barca atraca na Central das Barcas do Rio, 
as pessoas vão vagarosamente umas atrás das outras em direção à saída. Quando 
pisam na praça XV, seguem ligeiramente para os seus locais de trabalho distribuídos 
no centro e em outros bairros da cidade.  

Pressionado pelos ritmos cronometrados do relógio, que se coadunam com 

as exigências da vida metropolitana, o passageiro experimenta um tempo de 

aceleração e impaciência afastando-se cada vez mais dos ritmos biológicos, que têm 
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uma dinâmica própria, mais vagarosa. A aglomeração de pessoas e a preocupação 

com os compromissos de trabalho aumentam a agonia e o desejo de alienação.  

Do mesmo modo, as grandes avenidas se configuram em redes de circuito de 

muita gente e muito carro. Basta caminhar pela avenida São João, em São Paulo, 

metrópole conhecida como o “maior centro comercial, financeiro, industrial, 

exportador e importador e o maior parque industrial da América Latina” (ALVES, 

1992, p. 22). Ou então atravessar o cruzamento das avenidas Rio Branco e 

Presidente Vargas do Rio de Janeiro, considerado o “segundo centro industrial do 

país, com um porto muito importante. Possui o maior pólo turístico brasileiro, e é 

vista como a capital da cultura e do lazer” (ALVES, idem, p. 22). Essas grandes e 

agitadas avenidas provocam nos pedestres e nos motoristas uma certa aflição 

decorrente da aglomeração de automóveis e gente. A necessidade de abrir um 

pequeno espaço nas calçadas e/ou nas avenidas para passar é causa de muito 

desgaste físico e emocional. É preciso adquirir uma certa destreza até no próprio ato 

de caminhar para não esbarrar no outro. O excesso de ruídos das buzinas dos 

carros, o odor desagradável dos lixos despejados nas ruas, a visão de um céu 

aberto, mas coberto de poluição atmosférica, contribuem para uma sensação de 

hostilidade em relação ao outro e à cidade.  

 No que diz respeito à poluição sonora, órgãos públicos apontam através de 

seus números o grau de preocupação da população com esse assunto. Segundo 

informações da Secretaria do Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, com o 

crescimento populacional, em 2007 aumentaram cada vez mais as queixas públicas 

relacionadas ao ruído e, no Rio, elas chegam a 60% do total de reclamações, que 

são atreladas a “agressões sonoras” decorrentes de tráfego de veículos, casas de 

diversão, bares, lojas de discos, casas de culto religioso, clubes, agremiações 

carnavalescas, equipamentos mecânicos dos estabelecimentos comerciais e 

máquinas industriais.  

 Como exemplo disso, temos os pequenos bares de happy hour localizados 

nos becos do centro do Rio de Janeiro. É comum entrar num desses lugares lotados 

de pessoas que não se comunicam. A música toca em volume alto enquanto o 

garçom faz um enorme esforço para ouvir os pedidos dos clientes, ao lado de muitas 

pessoas em pé ou sentadas falando todas ao mesmo tempo. Há aquelas que, ao 

final da noite, ficam roucas em decorrência da necessidade de gritar para se fazerem 

ouvir. Todos falam e ninguém compreende ninguém.  



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 141

 Profissionais de saúde têm apontado os males decorrentes da exposição do 

ouvido humano aos ruídos da poluição sonora, que não são sentidos de imediato, 

mas considerados graves a longo prazo para o bem-estar físico e psíquico das 

pessoas. Em São Paulo, por exemplo, a poluição sonora e o estresse auditivo são 

identificados como a terceira causa de maior incidência de doenças no ambiente de 

trabalho.  

O especialista em neurofisiologia Fernando Pimentel Souza observa que 

muitos dos ruídos existentes nas grandes cidades ocorrem em nível moderado, 

como a repetição e monotonia dos sons motorizados, mecânicos e industriais, 

fazendo com que as pessoas acabem por se acostumar à exposição auditiva ou 

desconhecerem, muitas vezes, que uma das causas de sua desorientação no 

espaço está relacionada a esse fator. O ruído é estressante, segundo o especialista, 

porque provoca a liberação de substâncias excitantes no cérebro, inibindo 

comportamentos que aceitam melhor os momentos de silêncio, de introspecção e 

contato consigo mesmo. Por outro lado, o ruído libera substâncias anestesiantes, 

estimulando estados depressivos e indiferentes ao meio circundante e ao outro.  

 A população, seduzida pelos encantos da metrópole, não tolera mais os sons 

que ela mesma produz. A intolerância é um indício fundamental dos sinais do corpo.  

 Estamos tão habituados a conviver com os apelos da era visual, que ficamos 

insensíveis aos elementos audíveis do espaço que nos envolve. A discussão sobre 

esses sons da metrópole se ramifica em novas reflexões. Estes dois fragmentos 

foram retirados de um pequeno jornal semanal de restrita circulação da cidade de 

Niterói-RJ que se chama LIG. Na publicação do jornal, de 25 a 31/08/07, n. 1585, 

leio em sua Página dos Leitores:  

 “Cansei de dormir (mal!) apenas três ou quatro horas, inclusive no meio da 
semana, e sair para trabalhar no dia seguinte com a aparência e a disposição de um 
zumbi. Ou acordar mais tarde do que deveria, ainda sob o efeito de remédios para 
dormir. (...) Além de conceder alvará a casas noturnas sem isolamento acústico 
(entre várias outras irregularidades), os órgãos municipais não as fiscalizam 
desconsideram totalmente as queixas da população. E é graças à conivência de tal 
ordem que os cidadãos cumpridores da lei se encontram, constantemente, à mercê 
de desordeiros”. 

 “Há muitos sábados não consigo assistir TV, ou a um bom DVD sossegada 
com a família em casa. Nos edifícios de Icaraí, por falta de educação básica, são 
feitas festas com música em altíssimo volume e música de péssimo gosto, em geral. 
(...) Bate-estacas, serras, martelos, motos e carros com escapamento aberto. (...) 
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Não sei se poluição sonora é de responsabilidade municipal ou estadual, mas tenho 
certeza de que reclamar não adianta mais. Também cansei. Pelo menos se o LIG 
publicar esse e-mail, servirá como desabafo.” 

Essas falas retratam obviamente a insatisfação das pessoas com os ruídos da 

metrópole, onde não há uma reserva de espaço para o silêncio, para a introspecção 

e a contemplação. Talvez faça sentido afirmar, como ressalta Simmel, que o homem 

da metrópole desenvolve um tipo de consciência diferente da consciência do homem 

rural que repercute numa individualidade e intelectualidade específica. Ele tende a 

querer preservar sua vida subjetiva em detrimento da condição objetiva de 

submissão aos padrões lógicos da reprodução capitalista muitos acirrados no 

espaço da metrópole. Sendo assim, ele exagera nas suas preferências pessoais 

para mostrar, inclusive a si mesmo, que se exclui da ordem à qual se encontra 

irremediavelmente submetido tanto quanto os outros (SIMMEL apud BARBOSA, 

2004). A multidão é visivelmente percebida, haja vista que a maioria das pessoas 

está fisicamente próxima uma da outra. Há acúmulo de gente dispersa pelas ruas, 

nos transportes públicos e nos espaços privados dos bairros. Entretanto, inexistem 

quase completamente as relações de vizinhança que propiciariam o vínculo mais 

afetivo e efetivo e a consciência de pertencer a um espaço comum de convivência. 

Há disputa em busca de espaço físico para estacionar um carro, para entrar nas 

filas, para caminhar nas calçadas.  

Se atentarmos para os aspectos visíveis, audíveis e atmosféricos da 

metrópole, fica cada vez mais claro que não há espaço para ninguém. O odor 

desagradável do lixo decorrente da falta de saneamento básico nas ruas afeta os 

sentidos tanto quanto o lixo acumulado dos descartáveis copos de refrigerantes e 

sacos gigantes de pipoca utilizados nos cinemas dos shoppings. A exposição a uma 

polifonia de ruídos na metrópole é nociva para todos.  

 Antes de atravessar o sinal de trânsito, uma garota me entrega um pequeno 

folheto de propaganda para compra de imóveis num condomínio residencial, cuja 

frase de abertura é: “PARADISO Residencial Place: Niterói com muito mais 

qualidade e muito mais vida” Abro o folheto dobrado em quatro partes e, ao abri-lo 

novamente, eis que vejo as fotos de um monumental edifício. Abaixo dela, vejo outra 

foto com um casal e uma criança, uma família aparentemente muito feliz. Continuo a 

leitura:  
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 “O lugar em que você sempre sonhou morar. O Paradiso fica na rua Vereador 
Duque Estrada. Um local único, arborizado, com praças e muita natureza. Uma rua 
como existia antigamente, com paralelepípedos e sem o barulho do ônibus. Um 
ambiente que não se encontra mais em nenhum outro lugar. E toda essa 
tranqüilidade fica a apenas alguns minutos do centro do bairro, perto de uma 
completa estrutura de lazer e serviços”. 

 Essa idéia de aproximação da natureza sugerida pelo folheto se constitui num 

simulacro do exercício das faculdades sensíveis do ser humano. Não há 

diversidades nesse espaço, mas uma artificial camada de informações que 

reproduzem um determinado padrão que homogeneiza pensamentos e estilos de 

vida. Se fizermos uma retrospectiva sobre o percurso histórico do pensamento 

ocidental da humanidade, em busca de sua autonomia, veremos que ele se afastou 

fundamentalmente da natureza como um todo integrado. Como observa Basarab 

Nicolescu (1999), para cada época, o conceito de natureza foi sofrendo 

reformulações. O esquecimento dos mitos significou, na verdade, o desaparecimento 

daquela visão de natureza como um organismo vivo, seguida de uma visão 

mecanicista originada no século XVIII que se estendeu até o século XIX, e que 

fundou a autópsia da natureza no sentido de adotá-la como máquina a ser explorada 

e desvendada. Essa forma de pensar afastada do mito, da arte, da filosofia e da 

religião isolou a realidade das coisas da realidade dos sujeitos, subjetividade e 

objetividade.

 Em contraposição a esse modelo de sociedade, nas pequenas comunidades 

tradicionais a criação e a preservação dos vínculos são a base da comunicação e 

sociabilidade entre os seus grupos, os quais representam um conjunto integrado de 

valores e crenças. A aprendizagem com o outro é um tipo de socialização que 

estimula o exercício do pensamento simbólico-mítico-imaginário. Sendo assim, cada 

ser inscrito nesse universo de sociabilidade se compreende intrinsecamente ligado à 

história do seu grupo. Sabe que sua identidade individual depende de um corpo 

social e uma ancestralidade que lhe dá sentido.  

 As culturas comunitárias exemplificam bem esse tipo de organização. Daniel 

Munduruku narra em muitas de suas obras o modo de pensar e viver do seu povo, 

que segue como princípios fundamentais o respeito à tradição, a preservação da 

memória do lugar de pertencimento e a responsabilidade por si e pelo grupo. Todos 

os atos são direcionados para o bem da comunidade, não havendo privilégios para 

alguns em detrimento da dissolução da ordem coletiva. Esses princípios vão sendo 
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incorporados no próprio processo de aprendizado da vida, junto com os mais velhos, 

e acompanhando o movimento dos outros seres e elementos que integram a 

natureza. Ao contrário da metrópole, onde as pessoas devem acompanhar o ritmo 

frenético do mercado, na comunidade dos munduruku é o comportamento da 

natureza que determina o caminho existencial de cada pessoa.  

Por isso, mantendo-se atento a essa dinâmica, o indígena aprende o que é 

viver em um ritmo mais próprio do tempo da natureza. O rio ensina através de sua 

constância e lentidão que é preciso respeitar o tempo da vida interior de cada um. O 

silêncio das matas ensina que é preciso fazer silêncio para ouvir a história do 

universo e dos ancestrais. O som do vento repercute a escuta da memória dos 

antepassados. A Terra mostra que é a fonte da vida permanente e que recorda a 

ligação primordial entre todos os seres e coisas. A natureza é a fonte dos valores e 

da história dos homens. Sendo assim, todos são educados a repetir esses valores e 

a contar sua história para partilhar o sentido de sua permanência no mundo. A 

unidade, no entanto, inclui a diversidade, pois respeita a singularidade de cada ser 

inscrito no grupo, sendo esta condição indispensável à regeneração da vida.  

Enquanto o homem contemporâneo, de modo geral, acredita que tem 

necessidade de preencher o vazio com o consumo e de fazer escolhas para 

assegurar o seu futuro, o indígena se apóia apenas no presente vivido, assegurado 

pela ancestralidade e pelo processo natural da vida. Não há sentimento de solidão 

entre os indígenas, pois todos se sentem intimamente ligados.  

Penso nisso sempre que me confronto com uma constatação: entre 
os índios não existe crise existencial. Paro e me pergunto por quê. 
Constato de novo que entre os povos indígenas não se criam 
angústias. As crises nascem da angústia. A angústia nasce da 
necessidade de escolher... Isso vira um círculo vicioso e o vício torna 
a vida uma busca insana pela felicidade que, dizem, se encontra no 
conforto, na fuga da dor, no consumo. O consumo, por sua vez, torna 
as pessoas egoístas e o egoísmo traz a solidão e a solidão a tristeza 
e a falta de alegria e a falta de alegria gera a angústia e a angústia 
traz a crise e esta é causada pela falta de rituais que dêem sentido à 
existência das pessoas. As pessoas não têm onde se apegar, pois 
não têm uma tradição, uma ancestralidade (MUNDURUKU, 2005, p. 
25). 

 Os rituais feitos em círculo espelham um tipo de comunidade que pensa de 

modo redondo, em oposição ao pensamento “quadrado” do Ocidente que, segundo 

Munduruku, ao acreditar na superioridade da razão explicativa sobre o mito no 

tocante à sua compreensão da vida e do mundo, perdeu o sentido de sua história e 
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de sua existência. A natureza é investida de sacralidade, por isso é a ela que o 

indígena recorre para o sustento da vida. 

 Tem sido amplamente discutido em diversos estudos o respeito com que as 

comunidades indígenas tratam o seu habitat (SAHTOURIS, 1996). Isso decorre de 

uma visão de mundo integrada com a natureza. O ponto de vista do indígena como 

elemento integrante da Mãe-Terra o coloca em equilíbrio com a natureza e todos os 

seres que a compõem, permitindo uma relação simbiótica, pela qual o indígena 

sobrevive sem comprometer as demais espécies ao seu redor.  

 Lembro de uma entrevista em que Orlando Villas Boas comentava sobre as 

aglomerações do “homem branco” nas grandes cidades. Dizia Orlando que quando 

uma tribo indígena se torna populosa, é repartida naturalmente e cada parte segue 

um caminho distinto formando novos núcleos indígenas. Sob este ponto de vista, 

acredito que a necessidade que os “brancos” têm de se aglomerarem nas grandes 

cidades advém de uma grande multiplicidade de causas, entre elas a enorme 

necessidade de se sentirem integrados aos padrões da vida supermoderna. Outras 

razões podem ser a sua pouca desenvoltura no trato com a natureza, o comodismo 

e suas crenças. No processo evolutivo da humanidade, as religiões monoteístas, 

que dominaram o Ocidente e parte do Oriente Médio, são responsáveis por uma 

visão de mundo dominadora e utilitária, para a qual toda natureza está a serviço do 

ser humano. Como diz a Bíblia, no livro do Gênesis, cap. 1, versículos 26 a 31: 

“Então Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que 
ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais 
domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a 
terra’. Deus criou o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o 
homem e a mulher. Deus os abençoou: ‘Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei 
a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e 
sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra’. Deus disse: ‘Eis que eu vos 
dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que 
contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos 
os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e 
em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento’.  
 E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito 
bom.” 

 Tal perspectiva leva a interpretações totalitárias nas quais o “ser superior” 

deve se dispor das demais criaturas, sem quaisquer cuidados de preservação de 

outras espécies, que figuram apenas como seres à disposição. Ou seja, o mito de 
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fundação maior da sociedade ocidental inaugura uma matriz de separação radical do 

homem em relação à natureza e de sua hegemonia ampla e irrestrita sobre ela.  

 Voltemos à obra A dança da Terra. A autora discorre sobre as mitologias de 

duas nações indígenas, hopi (norte-americana) e kogi (sulamericana), enfatizando a 

coincidência dos relatos, que mostram o “homem branco” como o irmão que foi 

destinado a criar novas tecnologias e que deveria retornar para compartilhar seus 

conhecimentos, mas que vem causando problemas desde o seu retorno. Segundo 

Sahtouris, 

na visão compartilhada por esses povos em toda parte, a despeito de 
muitas diferenças em formulação, o universo, a natureza são vivos e 
sagrados, todos os seres que nele existem se relacionam e são 
interdependentes: as estrelas, as rochas, as águas, os ventos, as 
criaturas, as pessoas, os espíritos e assim por diante. O papel 
humano na natureza é considerá-la sagrada e nela viver de forma 
equilibrada, devolver-lhe tanto quanto lhe tomar, ao mesmo tempo 
que busca seu desenvolvimento social e espiritual. Não há conceito 
de rejeito nem acumulação de rejeitos (SAHTOURIS, 1998, p. 275). 

Nessa visão de mundo, a natureza é representada simbolicamente por um 

círculo, mantendo intactos os princípios que sustentam a vida, a saber: o equilíbrio, a 

harmonia, o sustento mútuo e a devolução daquilo que se retira. Todos os seres que 

se incluem nessa dinâmica se relacionam de modo a preservar esse mesmo padrão 

de interação, mantendo sustentada a lógica da vida de cada um e de todos, pois 

“viver de modo sustentável significa reconhecer que somos parte inseparável da teia 

da vida, das comunidades humanas e não-humanas, e que aumentar a dignidade e 

a sustentabilidade de uma comunidade significa fortalecer todas as outras”. Essa é a 

linguagem da natureza que descreve os “fatos básicos da vida” (CAPRA, 2006, p. 

253). 

Todo ecossistema é uma comunidade caracterizada por redes de relações 

que interconecta humanos, outras espécies e ainda outras formas de organização. 

Esse é um princípio ecológico mais geral. Os diversos sistemas que integram a 

natureza são regidos pelos mesmos princípios de organização, mesmo que em 

níveis distintos de complexidade. A sustentabilidade de cada organismo individual 

depende da sustentabilidade da comunidade. Sendo assim, ela só pode ser mantida 

pela cooperação mútua. A diversidade é primordial à preservação dessas redes, pois 

quanto mais variadas as suas relações de interação e diversificados são seus 

padrões de interconexão, maior sua complexidade. A natureza é cíclica, pois a 
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matéria está em permanente reciclagem, de modo que todos os sistemas são 

interdependentes. Quase todos os sistemas são abertos e se desenvolvem pela 

aprendizagem. Os ciclos ecológicos estão sempre em flutuação e, em decorrência 

das mudanças e perturbações no meio ambiente, tendem a reconquistar um 

equilíbrio dinâmico (CAPRA, 2006). 

Essa visão ampliada de sustentabilidade está bem distante da concepção de 

desenvolvimento sustentável de caráter técnico-econômico que exclui as outras 

dimensões espirituais, intelectuais, morais, psíquicas e afetivas da vida humana e, 

mais amplamente, a diversidade circunscrita em cada indivíduo, sociedade e cultura 

que, por princípio, se encerra numa unidade antropológica entrelaçada aos outros 

organismos vivos que habitam o planeta. Cabe, nesse sentido, destacar as 

observações feitas por Edgar Morin (2003a) no que diz respeito a esse 

desenvolvimento que chegou ao limiar de sua insustentabilidade.  

Vivemos numa época problemática, a era planetária, iniciada no século XVI, 

quando da destruição e escravidão dos povos das Américas e da África pelo 

Ocidente europeu, acompanhadas da inserção de armamentos, doenças, 

tecnologias e ideologias; e em fase de mundialização, desde o século XX, com a 

ocorrência das duas guerras mundiais, grandes crises econômicas e o avanço da 

economia liberal que é um fenômeno generalizado em todo o planeta.  

O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo faz, 
mais e mais, parte do mundo e o mundo, como um todo, está cada 
vez mais presente em cada uma de suas partes. Isto se verifica não 
apenas para as nações e povos, mas para os indivíduos (MORIN, 
2003a, p. 67).  

Se, por um lado, essa mundialização permitiu a unificação através da 

disseminação de informações, inovações tecnológicas, substâncias, produtos, 

serviços, e até aspirações em qualquer parte do mundo, por outro lado, é 

essencialmente marcada pela divisão conflituosa entre os Estados-Nações, pobres e 

ricos, países do Norte e países do Sul, Oriente e Ocidente, modernidade e tradição. 

A miséria e a exploração das terras, matérias-primas e sabedorias de muitos povos 

se aprofunda na mesma medida em que se arrasta a unificação da homogeneização 

civilizacional. Vivemos ameaçados pelo perigo da extinção do planeta pelo que 

produzimos de tecnologia, armamento, progresso, ciência, economia e valores.  

Sejamos metropolitanos ou não, degustamos os sabores, os sons, as cores, 

as imagens que rodopiam no mundo. Talvez, por instantes, apreciemos nas cidades 
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a elegância das obras de arte dos seus museus, a beleza natural dos seus parques 

ecológicos, a intensa efervescência cultural de seus centros... Isso é necessário, 

pois permite deslocamentos cognitivos imaginários vitais. Mas como exercemos 

nosso poder de decisão sobre os bens materiais e as informações dos quais 

dispomos?  

A população mundial é “informada” acerca dos eventos planetários 
pelos canais de televisão como a CNN em tempo real, mas não 
detém nenhum poder de decisão e nem pode compreender o âmbito 
real das inovações técnicas e científicas, ainda mais se pertence aos 
países assim denominados ‘em via de desenvolvimento’, para os 
quais a antecâmara da democracia planetária parece ainda muito 
distante (CERUTTI, 1999, p. 45).  

Mostrando que nossa história é um processo permanente de desordem, 

ordem e reorganização, Morin vislumbra nas novas aspirações de éticas 

pacificadoras, ecológicas, de resistência ao estilo de vida utilitário, materialista e 

consumista, contracorrentes regeneradoras. Diversos movimentos ressurgem pelo 

planeta em busca de uma identidade ancestral. E eles pulsam em vários pontos do 

globo, inclusive nas metrópoles, mesmo de forma muito mais mediada pela 

informação, pela mídia, pelas traduções muitas vezes racionalizadoras do 

conhecimento científico. Dentro dessa mesma perspectiva, talvez possamos afirmar 

que a metrópole deva ser muito mais ainda um campo poroso a outras modalidades 

mais totalizadoras de inscrição no mundo que estão mais familiarizadas com outros 

sistemas vivos e que, portanto, são mais afeitas ao exercício de uma ética de 

diversidade. 

As culturas marcadas pela vida perto da natureza também são atingidas pelas 

interferências econômicas, políticas, tecnológicas e ideológicas do processo de 

mundialização, mas de maneira muito mais cruel, na maior parte das vezes. No 

entanto, sua forma intuitiva de pensar e viver preservada ao longo de muitas 

gerações, não mediada por tantas racionalizações sedimentadas, e mais 

diretamente afetada pela natureza sensível, nutre, fortifica e aprofunda o sentido 

mais originário do exercício de nossa consciência da identidade terrena, alimentada 

por “um sentimento de pertencimento mútuo que nos una à nossa Terra, 

considerada como primeira e última pátria” (MORIN, idem, p. 75-76). Não somente 

assimilado de fora para dentro, mas principalmente de dentro para fora, esse estilo 

implica uma consciência antropológica que nos unifica, uma consciência ecológica
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que nos identifica com todos os outros seres da biosfera, uma consciência cívica 

terrena calcada na ética da responsabilidade e solidariedade mútua, uma 

consciência espiritual da condição humana realizada pela capacidade de nos 

integrarmos conjunta e singularmente com nossas virtudes e erros, ignorâncias e 

sabedorias. Compreender a condição humana exige conhecer sua inscrição no 

universo, na natureza, no domínio vivo, tanto quanto sua singularidade humana.  

Das primeiras partículas cuspidas da irradiação do cosmo, recorda Morin, 

conseguimos através dos tempos nos constituir como uma auto-organização viva, 

proveniente de circuitos entre desordens, interações, ordem e organização. Somos 

seres vivos de um planeta cuja existência é um grande acontecimento que emergiu 

do Sol, de modo marginal e periférico. Por nossa condição propriamente humana, 

somos feitos de animalidade e humanidade, porque conseguimos no decurso de 

milhões de anos passar por um processo contínuo e descontínuo de hominização,

dentro do qual fomos nos complexificando como espécie, linguagem e cultura. No 

entanto, essa posição por nós atingida no universo não nos permitiu que o 

compreendêssemos em toda a sua extensão. O tecnicismo e o cientificismo criado 

pela Razão nos afastaram de nossa condição originária no planeta. “A Humanidade 

dominou a Terra” (MORIN, idem, p. 60).  

Por isso, a ênfase de Morin no sentido de reconhecermos que nossa 

humanidade está em sermos plenamente biológicos e plenamente culturais. A 

cultura por nós produzida é suscitada pelas competências cerebrais que, por sua 

vez, só capacitam a nossa consciência e o nosso pensamento mediante a cultura. 

Somos movidos pelo circuito instável entre as instâncias da razão, pulsão e 

afetividade. Como indivíduos da espécie humana, garantimos a vida social por meio 

das nossas interações, perpetuando a cultura que retroage sobre a sociedade, o 

indivíduo e a espécie que, por sua vez, retroagem sobre a cultura. Por outro lado, 

precisamos reconhecer que a unidade de nossa espécie inclui suas múltiplas 

diversidades, na sua variedade biológica, psicológica, cultural e social. Temos que 

reconhecer os dois pólos de pensamento – o racional-empírico-técnico e o 

simbólico-mítico-poético –, um forte sinal de nossa complexidade, ambígua e incerta. 

Mostrando que não é a incerteza que nos cega, mas a certeza, Edgar Morin nos 

instiga a exercitar o pensamento complexo, cujo princípio se vale da própria 

natureza de nossa condição para integrá-la como fonte de conhecimento, esperança 

e criação.  
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Assim, a evidência de que somos simultaneamente físicos, biológicos 
e humanos é oculta pelo paradigma de simplificação que nos 
comanda, seja reduzindo o humano ao biológico e o biológico ao 
físico, seja separando esses três caracteres como entidades 
incomunicáveis. Ora, o princípio de complexidade nos permite 
perceber esta evidência recalcada, maravilharmo-nos com ela e 
procurar uma inteligibilidade não redutora (MORIN, 2003b, p. 463). 

 Como podemos aprender a viver essa nossa condição se não fomos 

educados, principalmente no mundo urbanizado, a pensar articulando experiência e 

conhecimento, informação e reflexão? Não é à toa que a reforma da educação deve 

passar pela reforma do sujeito, como enfatiza Edgar Morin em Ciência com 

consciência (1990). Ela serve para alimentar a consciência tentando indissociar a 

relação que foi dialetizada pela filosofia e pela ciência entre natureza, vida, homem e 

realidade. Isso não significa operar a diluição das competências, mas mantê-las em 

complemento a um princípio mais geral de organização dos saberes e do 

pensamento que, mediado pela consciência como aptidão auto-reflexiva, é capaz de 

exercitar o atrelamento do compromisso moral com o intelectual. No livro A cabeça 

bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2003c), Morin acrescenta 

que os problemas com os quais temos que nos haver são polidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, globais, planetários. Para isso, precisamos de uma 

aptidão “para contextualizar e integrar” (MORIN, 2003c, p. 16).  

Não fomos acostumados a integrar as informações e revisá-las pelo 

pensamento. Frente a esses desafios – o cultural, o sociológico e o cívico –, temos 

que responder com o pleno emprego da inteligência através do exercício da 

criatividade, da interrogação e da dúvida. É imprescindível uma reforma do 

pensamento do próprio sujeito que passa pela reforma paradigmática, contemplando 

a sua aptidão humana para conhecer e o seu modo de organizar as idéias. 

Precisamos reintegrar os conhecimentos que reatam nossa ligação mais primordial 

com o universo e a Terra, com os seres humanos e não-humanos. Essa passagem 

entre o conhecido e aquele que conhece somente pode acontecer como experiência 

íntima e verdadeira, quando geradora de vínculos, afeição, engajamento e 

compromisso com o entorno que, por sua vez, está sempre integrado a um todo 

maior que o envolve. 

 Mesmo que a educação seja determinada pelas exigências, princípios e 

controles da sociedade na qual está inserida, ela deve se voltar à formação integral 
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dos homens reunindo suas potencialidades psíquicas, afetivas, físicas, morais, 

espirituais e intelectuais. A missão da educação é formar para a vida, como quer 

Morin. Sendo assim, seja qual for o controle formal produzido sobre o processo 

educativo, é nesse seu sentido originário que podemos encontrar a brecha para a 

criação de novas estratégias. 

 Uma vez que estamos inseridos numa sociedade na qual a escola é 

entendida como o lugar oficial da formação do sujeito desde a educação infantil, o 

ensino fundamental ao médio, ao mesmo tempo em que se trata de uma instância 

social, num certo sentido, diversa, pois comparada a núcleos menores como a 

família, possibilita trocas entre pessoas de origens, valores e comportamentos 

distintos, deve ser também ela o lugar que tome para si este papel, o de incitar 

obstinadamente a experimentação do tempo análogo ao tempo da dinâmica dos 

fenômenos da natureza. Dessa perspectiva, escolhemos explorar as reservas 

existentes nos saberes tradicionais, de modo que iluminem como uma chama a 

curiosidade e a consciência dos estudantes e, principalmente, promovam em suas 

vidas esse sentimento mais genuíno de pertencimento universal que passa pela 

experimentação dos ritmos mais vagarosos de floração dos conhecimentos, marca 

de nossa ancestralidade. Como vimos, não se trata de um processo que dissocia 

razão e coração, o que tenderia à dissolução dos saberes em modismos e 

racionalizações. Essas culturas mais isoladas potencializam um modo afetivo de 

sentir o universo que está adormecido no mundo contemporâneo. Argumentamos 

que a educação precisa se valer dessa ética e estética de vida e pensamento. 

 Retomo as palavras transcritas no início deste capítulo:  

Dito isto, é inútil determinar se Zenólia deva ser classificada entre as 
cidades felizes ou infelizes. Não faz sentido dividir as cidades nessas 
duas categorias, mas em outras duas: aquelas que continuam ao 
longo dos anos e das mutações a dar forma aos desejos e aquelas 
em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por esta 
cancelados (CALVINO, 1990, p. 36-37).  

Zenólia suscita questões para pensarmos sobre a educação, cujo 

compromisso deve estar sempre voltado ao modo de conduzir nossas vidas, mas, a 

depender de suas bases e práticas, pode ou não dar forma aos nossos desejos e, 

principalmente, conduzir ou não à consciência de nossas interações com outras 

comunidades, não somente humanas, como não-humanas, com as quais 

precisamos aprender a desenvolver aptidões que respeitem e sustentem a vida. 
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Talvez, coadunando com o que diz David W. Orr (1995), tenhamos adquirido, como 

decorrência de nosso percurso histórico na Terra, uma afinidade com este lugar e 

com tudo e todos que nele se integram, afeição esta dentro da qual podemos 

depositar nossas esperanças. 

 Não temos dúvida de que a natureza expressa um padrão que deve ser 

assimilado por nós em forma de pensamento e conduta, e que a nossa existência, 

em particular, depende disso para sua continuidade na grande teia da vida. 

Conforme menciona Capra (2001), essa teia é constituída em termos de padrões e 

processos de relações entre os sistemas vivos e, para ser compreendida, exige que 

nosso pensamento não funcione de modo linear e materialista, mas de forma ampla, 

complexa, sistêmica e circular. Não é uma tarefa nada fácil incorporar esses valores, 

uma vez que os princípios que regem nosso mundo contemporâneo vão na 

contramão disso e as instituições, entre as quais muitas escolas, têm ainda 

funcionado como adestramento das aptidões humanas com vistas ao atendimento 

do mercado.  

É preciso enfatizar, de outra parte, que no Brasil, a presença de grandes 

mestres e teóricos antenados com esses problemas, como foi o caso de Anísio 

Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre outros, com suas idéias e ações, 

produziram grandes e profundas transformações na educação que influenciaram o 

seu tempo e os projetos de muitos educadores em nossa atualidade. Dizia Anísio 

Teixeira:  

O problema da educação não é hoje, pois, somente uma questão de 
progresso ou desenvolvimento, mas o da própria sobrevivência 
individual numa sociedade nova, superorganizada e impessoal, em 
que se faz extremamente difícil o senso de participação consciente. 
Ora, sem este senso de participação torna-se difícil, senão 
impossível, a sobrevivência da própria sociedade (TEIXEIRA, 1999, 
p. 393).  

Convicto da importância da educação como lugar de estímulo à participação, 

criatividade e inserção do sujeito em seu contexto, dizia Paulo Freire que  

uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção 
sistemática de conhecimento, é trabalhar criticamente a 
inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. É 
imprescindível, portanto, que a escola instigue constantemente a 
curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la”. É 
preciso mostrar ao educando que o uso ingênuo da curiosidade 
altera a sua capacidade de achar e obstaculiza a exatidão do 
achado. É preciso por outro lado e, sobretudo, que o educando vá 
assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do 
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mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo 
professor. Quanto mais me torno capaz de me afirmar como sujeito 
que pode conhecer, tanto melhor desempenho minha aptidão para 
fazê-lo (FREIRE, 1996, p. 123-124).  

Muito sábias eram também estas suas palavras, próprias de alguém que 

soube fazer uma leitura viva dos acontecimentos do mundo e de si mesmo:  

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2001, p. 11).  

Referia-se à sua alfabetização como um processo iniciado na infância, 

brincando à sombra das árvores e usando gravetos para escrever no chão com as 

suas próprias palavras. 

 Quando nos referimos às experimentações de um tempo de escuta mais 

vagarosa, o argumento se direciona na necessidade imperiosa de fazer valer um 

padrão de pensamento que respeita as faculdades do sensível e, de modo amplo, o 

respeito à diversidade e complexidade da vida, postas muito mais em ação pelas 

comunidades tradicionais do que por nossas sociedades consideradas mais 

evoluídas, pois essas outras comunidades têm se valido do padrão que rege o 

movimento do universo para preservarem seus conhecimentos e saberes 

imprescindíveis à sustentação da vida humana na Terra. Temos que deles nos 

apropriarmos.  

Talvez possamos tentar seguir os passos lentos e perseverantes de Mathieu, 

personagem do livro A educação do trabalho (1998), de Célestin Freinet, que 

engastado no edifício de uma serena filosofia, de onde extrai calma e 
força, lá vai ele, atrás de seus animais, com seu ritmo lento de 
camponês, detectando o erro, a anomalia, descobrindo os caminhos 
simples, possuído por não se sabe qual aptidão divina para fazer o 
ideal descer para o plano da vida, alcançando a ação cotidiana ao 
plano do ideal para pôr ao seu alcance as eternas verdades que se 
mantêm, em meio aos cataclismas, como aqueles postes de 
sinalização retorcidos pelas explosões e que teimam em mostrar o 
caminho (FREINET, 1998, p. 06). 

Percorremos neste segundo capítulo entre dois tipos de cenários que se 

pautam por modelos de vida diferentes entre si, e percebemos que um deles aciona 

uma escuta mais sensível, enquanto o outro dificulta e pode impedir que essa escuta 

ocorra, fossilizando as aptidões humanas que, sempre em estado de latência, 
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esperam ser ativadas e melhor potencializadas. Também não defendemos que o 

homem da metrópole possua um pensamento distinto do homem das comunidades 

isoladas, mesmo que a forma mais analítica, explicativa e calculista lhe seja mais 

familiar. Argumentamos pela urgência do exercício pleno de nossas faculdades 

sensíveis, aptidão inerente a todos os homens. Como fazer valer no contexto da 

escola experimentações que incluam esse exercício de escuta, tendo em vista 

contribuir para a formação mais plena dos estudantes, sem nunca abrir mão da 

diversidade e da complexidade que são o élan de sua vitalidade? Esse é o objetivo 

do próximo capítulo.  

Retomaremos as lições de escuta da Lagoa do Piató, identificando suas 

propriedades análogas às da estrutura musical que, em seguida, articuladas com 

minhas experiências e os argumentos defendidos na tese, se desdobrarão na forma 

de propostas experimentais para o exercício de uma escuta sensível no contexto 

escolar. 



Para uma escuta sensível na escola 

Aquele que vigia modestamente algumas 

ovelhas sob as estrelas, se tem consciência de 

seu papel, descobre que não é apenas um 

servidor. É uma sentinela. E cada sentinela é 

responsável por todo o império.  

Antoine de Saint-Exupéry 
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No percurso narrativo desta tese, a experiência de escuta poética e atenta da 

Lagoa do Piató é seguida de uma experiência citadina triste, desamparada e 

solitária. Como explicar essa passagem? Encantada no primeiro capítulo, eu teria 

caído no desencanto da metrópole e marcado minha escrita pela desesperança? 

Sim e Não. Sim, porque é o mesmo ser que experimenta o paradoxo, a vida e a 

morte, a claridade e a escuridão, o dia e a noite, o encanto e o desencanto. Não, 

porque tem uma esperança movida pelo que há de existente e mais primordial no 

cosmo: a vida que ressoa em todas as coisas, seres e fenômenos. Escutemos o 

tempo da vida, um tempo que também habita dentro de nós. Seriam tempos 

diferentes, o tempo da vida e o tempo vivido por nós? O que acontecerá se muitos 

de nós continuarmos a não nos dispormos a ouvir a respiração da Terra? 

Continuaremos sapiens-demens inteiros? 

 Sob essa perspectiva crítica, foi preciso visitar a metrópole mesmo que de 

passagem. Ela é, por excelência, um dos principais lugares nos quais a expressão 

de ritmos mais vitais é reduzida. Almeida (2007) traduz bem esse problema quando 

diz que não conseguimos perceber o “padrão que interliga” referido por Gregory 

Bateson, padrão esse que opera a associação entre coisas, fenômenos e 

ecossistemas. A autora afirma que “com a excessiva urbanização – que inclui a 

urbanização do conhecimento –, fomos aos poucos sendo arrancados da Terra e do 

ecossistema, seja de forma real ou metafórica. Nos tornamos míopes e surdos 

diante das linguagens primeiras codificadas pelos animais, plantas, águas, ventos e 

pedras” (ALMEIDA, 2007, p. 12). Nessa direção, a biologia e as ciências cognitivas 

nos levam a reconhecer que, incluindo vivos ou não-vivos, com consciência ou sem 

consciência, a totalidade da matéria se integra numa mesma unidade histórica e 

substancial (ATLAN, 2001).   

 Estamos a falar de uma natureza capaz de se autoproduzir, governada por 

suas próprias leis, que evolui de modo mais simples nos outros seres, e no humano 

se realiza de modo mais complexo, porque somos capazes de, mediante a 

consciência dos determinismos, nos fazermos sujeitos de nossas próprias ações. No 

entanto, é preciso que esse princípio de complexidade seja posto em evidência.   

Esse princípio implica que a redundância e a confiabilidade de um 
sistema complexo lhe permitem, a partir de um certo valor desses 
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parâmetros, reagir a agressões aleatórias – habitualmente 
destrutivas para os sistemas mais simples – através de uma 
desorganização resgatada, seguida de uma reorganização num nível 
de complexidade mais elevado, sendo este medido por uma maior 
riqueza de possibilidades de regulação, com adaptação a novas 
agressões do ambiente (ATLAN, 1992, p. 115). 

 Quanto maior o estímulo das agressões exteriores, mais somos afetados 

pelos diferentes e diversos níveis de organização do mundo e sua integração, e 

igualmente mais se efetiva e amplia nossa potência infinita de conhecimento e ação. 

Isso porque o ruído e a variedade de linguagens possibilitam desestruturar a fixação 

das interpretações, reatualizá-las e interligá-las a contextos próximos e mais amplos, 

regenerando o padrão. A conciliação entre as regras da natureza e essa potência da 

liberdade, capaz de nos satisfazer e experimentar uma espécie de infinitude, mesmo 

na finitude de nossa existência, produz a razão de nossa subjetividade. A 

experiência intransferível do conhecimento e da responsabilidade pelas nossas 

ações, mediante a ampliação gradual de nossa consciência, vai sendo esculpida nos 

desafios da vida e, pelo que tudo indica, tal experiência se torna mais complexa na 

medida em que se aproxima mais sensorialmente das coisas do mundo, sem 

excessivas mediações. 

 Quando escrevi minha dissertação de mestrado, percebi afinidades entre o 

processo de auto-organização discutido por Atlan e a escuta musical. Naquela 

ocasião, eu dizia que 

dotado de uma forte aptidão para fantasiar e criar, movido pelo 
desejo e curiosidade, depositário de informações acumuladas via 
memória e, ao mesmo tempo, sistema aberto que se auto-organiza 
pelo ruído, o homem produz e instaura cultura. Inventa um novo jeito 
de fazer as coisas. 
Esta emergência se dá, de forma imprevisível, como um ruído 
desorganizador, facilitado pelo poder unificante da música. Dada a 
alta complexidade caracterizada pela capacidade de se auto-
organizar a partir do que lhe é estranho, o indivíduo ressignifica 
aquela relação entre os sons, ruídos e pausas que se realiza sobre a 
constituição inerente da música a partir de seus elementos – ritmo, 
timbre, harmonia e melodia – que, sozinhos, nada significam, 
somente quando interagem com o ouvinte, determinando uma 
experiência estética, fisiológica, psicológica e mental (MARTON, 
2005, p. 119-120).

 A experiência da escuta musical tem uma dinâmica própria porque se define 

pelo ritmo interno e contínuo da ação. Escutando, o ouvinte experimenta a 

alternância entre som e silêncio, subidas e descidas, consonâncias e dissonâncias. 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 158

O tempo da escuta não é cronológico, porque não se mede pelo que vem antes e 

depois, mas pelo que vai surgindo de forma difusa e insistente. Algo de novo sempre 

acontece com aquele que escuta, porque experimenta, pelo modelo musical, como 

que a estrutura oculta do mundo que lhe é consubstancial, guiada pelo circuito 

recursivo entre ordem, desordem e reorganização. 

 A música reproduz os movimentos do mundo, dialogando com a 

complexidade das ondas sonoras que, por meio de freqüências marcadas por pulsos 

estáveis e instáveis, se sobrepõem mutuamente. Ela emerge sempre da relação 

entre repetição, constância com desequilíbrio e instabilidade dos sons do mundo. Há 

sucessão e simultaneidade desses sons, o que remete simultaneamente a um tempo 

linear e não-linear, imprevisível: o tempo do espírito. Distintamente dos outros 

sentidos como a visão e o tato, comumente associados à materialidade dos corpos 

físicos, a música faz eclodir o imaginário humano, não palpável, quase sempre 

submerso e oculto. Acessamos assim, uma outra ordem da realidade.  

Ao mesmo tempo, toda a percepção musical nasce do corpo, através do pulso 

sangüíneo, do ritmo do nosso andar e de nossa respiração. Esses mecanismos 

biológicos respeitam certos padrões de pulsação somática e os padrões psíquicos 

que coordenam nossas disposições psicológicas. Relacionamo-nos corporalmente 

com o mundo das sonoridades, nos guiando pelos mesmos padrões temporais de 

outros fenômenos à nossa volta. A música facilita a idealização deste ritmo universal 

– ritmo alfa –, conforme o nosso diapasão temporal, “o ponto de afinação do ritmo 

humano frente a todas as escalas rítmicas do universo, e que determinaria em parte 

o alcance do que nos é perceptível e imperceptível” (WISNIK, 1989, p. 22-23). Essa 

base temporal implícita determina a afinação do nosso ritmo em relação aos 

diversos ritmos do universo, como um processo de sincronicidade entre o 

“andamento de nossa sensação do tempo”, os outros seres vivos e o universo.  

Todas as percepções rítmicas são marcadas por entrada e saída, carga e 

descarga, tensão e distensão, como é a experiência intra-uterina na qual o feto 

sente e escuta o som das batidas do coração da mãe. Acessando camadas sutis das 

percepções, tocando no corpo e no espírito, a música se instala na experiência do 

indivíduo. Fica para sempre, como a experiência da criança que não aprendeu a 

falar, mas que, ao ouvir a voz da mãe com suas melodias e toques, experimenta 

uma linguagem não discriminatória de signos isolados, porém é intuída como 
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“globalidade em perpétuo recuo, não verbal, intraduzível, mas, à sua maneira, 

transparente” (WISNIK, idem, p. 30).   

 Se, pela cultura, podemos nos aproximar mais dos padrões da natureza, haja 

vista que a música permite exercitar formas sutis de expressão de nossas 

sensibilidades difusas, a natureza nos induz a experimentar suas infinitas formas de 

expressão, suas paisagens sonoras que, como definidas por Murray Schafer, se 

referem a todo campo acústico, seja uma música, um programa de rádio ou qualquer 

outro ambiente sonoro.  

Entre os vários tipos de som que integram uma paisagem sonora, aquele que 

não precisa ser ouvido conscientemente e que afeta profundamente o estilo de vida 

de uma comunidade é o som fundamental, o som da natureza, que se caracteriza 

pela propriedade de penetrar diretamente na experiência do sujeito, preenchendo 

camadas sutis de nossa sensibilidade e absorvendo um espaço acústico, dada a sua 

exuberância, personalidade e ressonância. Simbolicamente, esse som nos recorda 

de nossa ligação primordial com a totalidade do mundo presente e com a história 

passada.  

 É nessa dupla possibilidade de escuta, mediada pelas propriedades 

determinantes do estilo musical, sobretudo modal4, e pelos sons fundamentais 

característicos de uma paisagem sonora, que a Lagoa do Piató se inscreve. É para 

esse cenário que me volto novamente.  

 Cada um dos encontros com a Lagoa e, em particular, com Chico Lucas, foi 

uma lição de escuta, porque fui descobrindo sentidos e significados mais profundos 

e amplos para o termo “escuta sensível” que sintetizam uma experiência de 

conciliação entre sujeito, natureza e cultura. Suas lições possuem uma musicalidade 

que traduz um determinado modo de pensar, uma certa epistemologia sonora cujas 

propriedades, como na arte musical, mais precisamente na música modal, estão 

presentes. Essa musicalidade feita de repetição, circularidade, sacralidade, 

sensorialidade, unidade, diversidade, ruído e silêncio se realiza, se regenera e se 

                                                
4 Estilo de música produzido pelas tradições pré-modernas (povos africanos, indianos, chineses, japoneses, 
árabes, indonésios e indígenas), que aproveita o ruído como forma essencial de sua expressão. Há duas 
características importantes nessa música que a distinguem claramente de outras músicas. Primeiramente, a 
escala, que também é chamada de modo ou gama, é “uma estrutura de recorrência sonora ritualizada por um 
uso” (WISNIK, 1989, p. 75). Em segundo lugar, é a sua participação na construção de uma circularidade 
temporal, que acontece na conjugação do canto, da dança e dos instrumentos produzidos coletivamente, com 
ritmos assimétricos desenvolvidos sobre uma mesma base, o pulso. A música modal impõe, ao mesmo tempo, 
um tipo de escuta mais vagarosa e profunda, o exercício do pensamento circular, a necessária indissociação entre 
corpo e som, a sensorialidade, a imaginação, a sacralidade e o silêncio. 
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amplia numa rede de interações. A paisagem sonora da Lagoa do Piató, com suas 

águas, cantos dos pássaros, animais, vegetação, céu, ventos e sua gente, expressa 

bem uma paisagem polifônica. Essa musicalidade sugere um éthos, uma atitude 

diante da vida. 

 A Lagoa se constitui num todo harmônico onde coexistem diferentes vozes, 

com seus timbres característicos e originais, e relacionalmente dependentes. Alguns 

mais agudos e outros mais graves, mas todos vibrando ao redor de uma tônica 

fundamental – a Terra – aquela que dá origem e sustenta o acorde fundamental e 

para a qual se retorna repetidamente. Essa paisagem é uma grande escala feita de 

um conjunto de notas naturais que, operando como um modo específico, assim 

como na música modal, está carregada de uma semântica, um movimento e um 

dinamismo capazes de provocar estados corporais e espirituais naqueles que por ela 

passam e, principalmente, naqueles que nela vivem. 

Sua estrutura de recorrência, guiada pelo padrão biológico do vivo, produz um 

efeito simbólico e significativo à medida que se ritualiza o que é da lida cotidiana 

repetitiva e sistemática. Isso permite que a comunidade transmita e regenere os 

seus saberes da pesca, da agricultura, da fauna, da flora e dos fenômenos físicos da 

natureza. Cada nota dessa escala, com suas linguagens específicas – diferentes 

espécies de plantas, pássaros e outros animais, os diversos comportamentos 

climáticos, as narrativas das crianças e dos adultos – cumpre sua função ao se 

integrar como parte de uma realidade natural e cultural, contribuindo decisivamente 

na preservação da ordem do todo.  

A necessidade de repetir ritualmente as ações do cotidiano é, do mesmo 

modo, uma forma de manter a ordem interna da comunidade – a sua unidade – em 

oposição ao ritmo frenético do desenvolvimento tecnicista e cientificista do mundo 

contemporâneo. Nessa direção, as atividades ritualizadas não têm só um poder 

representativo, mas ocupam o centro fixo que não deve ser ameaçado. A 

musicalidade inscrita nos habitantes da Lagoa oscila entre o não-dizer e tudo dizer, 

apontando para um todo, de algum modo. E assim, sua forma de viver e pensar é 

um modo de resistir. Como na música modal, onde o uso do bordão5 faz a base 

sobre a qual todo o movimento das notas circula permanentemente, toca o som 

                                                
5 Nota a soar repetidamente no grave, fixa, e em torno da qual as outras notas circulam.  
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grave da Terra firme, essa fixidez necessária que opera deslocamentos reais e 

imaginários e a ele retorna contínua e ciclicamente.  

Figura 44: O dia-a-dia no Piató 
Foto: Paula Vanina Cencig 

 Nessa paisagem musical não há temas melódicos que sugerem subidas e 

descidas progressivas, porque a escala gira ritmicamente segundo uma repetição 

permanente das variações virtuais em torno de um fundo imóvel implícito ou explícito 

– a tônica fixa, na qual fundam-se todas as outras notas, e sobre a qual tudo se 

desenvolve. A circularidade temporal da escala gira em torno dessa nota 

fundamental, que funciona como via de entrada e saída das variações das outras 

notas, como as múltiplas direções e vozes dos ventos Norte e Sul na Lagoa, a 

construção das barragens pelas formigas, o movimento da água da Lagoa, o modo 

como as carnaubeiras se direcionam para o céu e o modo como o pensamento de 

Chico Lucas atribui significados a tudo o que vê, escuta, ou manipula. 

Quando escutar é prestar atenção 

Ao prestar atenção, Chico é tocado pela natureza dos ventos, das águas, das 

chuvas, da mata, dos bichos, das plantas que, como acontece na música, induzem 

sua atividade motora, afetiva e intelectual. O ritmo guiado pela sucessão temporal do 

dia e da noite, de sons e silêncios que envolvem o movimento sonoro ordenado e 

gestual de todos os elementos da natureza, abarca sua vida biológica, fisiológica, 

psicológica, estética e criadora, numa unidade significativa. Eles penetram fisiológica 

e psicologicamente, em forma de duração e intensidade. Conduzem a uma forma de 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 162

aprendizado da vida que passa pelo aprendizado de viver o tempo que dura e que é 

percebido, sentido, aceito e vivenciado a cada escuta. Combinando os múltiplos 

sons dessa natureza exuberante, de uma coloração timbrística altamente diversa, 

Chico articula uma forma, um discurso, uma narrativa harmônica, que corresponde à 

sua capacidade intelectiva de aprendizagem, juízo, raciocínio, análise, analogia, 

síntese, abstração, percepção, imaginação e memória. Parece compor a cada gesto 

de prestar atenção uma melodia análoga ao movimento dessa paisagem, fazendo a 

coesão das vozes graves e agudas, interpretando o decurso dos acontecimentos 

dando-lhes um encadeamento, uma concatenação, um todo concatenado, um 

campo de sentidos.  

Seu “prestar atenção” é como uma escuta musical da qual emanam sentidos 

sempre plurais. Como ocorre na música, a natureza impõe uma emoção 

intelectualizada e sentimental que produz uma emoção estética ligada à percepção e 

à apreciação das formas musicais (SEKEFF, 2002), “das relações novas que se 

percebem na escuta do discurso musical, propiciando-nos o gozo do 

‘estranhamento’, posto que, se notas, sons, ruídos e silêncios nada expressam a 

não ser relacionalmente o curso de um uso, os sentidos que daí emanam são 

resultantes da intersecção entre a subjetividade do indivíduo e seu universo 

significante” (SEKEFF, 2002, p. 36). Por isso, saber prestar atenção é ficar atento ao 

que a natureza diz ao intelecto e ao coração. Daí, certamente a pertinência da 

expressão “a natureza me disse” (SILVA, 2007). 

Os fenômenos da natureza instigam o exercício do pensamento. Chico Lucas 

não os vê como formas acabadas, mas como indícios que devem ser 

compreendidos, reorganizados pelo pensamento. Assim, o seu “prestar atenção” é 

um movimento aberto que procura identificar o que vê, toca, escuta, cheira, degusta. 

Da totalização desses sentidos, ele produz um conhecimento articulado na forma de 

previsões e novas perguntas que servem para as suas ações, para a sua vida e a 

vida da comunidade. Esse conhecimento se repete sistematicamente de acordo com 

o fluxo da vida. Parece repetir a atitude de muitos povos esquecidos os quais, como 

argumenta Schafer, ensinam a ouvir o tempo da vida num estado de plenitude tal 

que os sentidos do olfato, da visão, do paladar, do toque e da própria audição 

harmonizam-se completamente. É como se o corpo todo se tornasse gradualmente 

um ouvido (SCHAFER, 2001).  
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Prestar atenção é viver o tempo virtual do pensamento que consiste em 

coincidir com o pulso dos acontecimentos da natureza e se afastar por meio de 

contratempos e defasagens que novamente retornam ao pulso. Por isso, há 

sincronicidade e simultaneidade nesse ato de atenção, nesse ato de pulsação. O 

pulso é aproveitado para instalar um tipo de ritmo que se determina pela linearidade 

de tempo duradouro e fugaz e, ao mesmo tempo, por uma complexidade de valores 

de tempo que oscilam em relação a um centro que repete regularmente e que se 

desloca, “um centro que manifesta e se ausenta como se estivesse fora do tempo – 

um tempo virtual, um tempo outro” (WISNIK, 1989, p. 68). Chico Lucas, como um 

bom filósofo da natureza, se volta inteiramente para esse centro: escuta os sons 

simultâneos da Lagoa, das formigas, das plantas, das cigarras, dos outros animais, 

dos ventos, das águas, das nuvens no céu que, na sua singularidade e repetição, 

direcionam a repetições continuamente diferentes. Assim, escutar “prestando 

atenção” exige dele voltar para o mesmo lugar todos os dias e observar as 

similitudes entre o dia de ontem e o de hoje, o passado e o presente. Esse 

“intelectual da tradição” (Almeida) se aproxima de suas raízes, dos conhecimentos 

aprendidos com seus ancestrais. A interpretação dessas repetições favorece a 

construção de saberes sempre renovados, atualizados.  

 Prestar atenção é seguir o mesmo destino, mas nem sempre pelo mesmo 

caminho, repetindo ou não o mesmo olhar. É saber esperar a transformação gradual 

e lenta dos fenômenos, como um etólogo, conforme sugere Boris Cyrulnik. Para 

isso, é preciso fazer uso de uma “curiosidade assídua e desperta”, movida pelo 

prazer de conhecer. Exaustivo na atenção aos detalhes e integrado ao meio, Chico 

Lucas parece repetir o mesmo gesto de escuta, mas cada vez mais capaz de 

compor novas melodias, novas interpretações. Há, decerto, uma paixão que move o 

desenrolar desse conhecimento feito de uma atenção desperta, atenta ao 

comportamento anterior e posterior da natureza, consciente de uma repetição que 

não se repete exatamente do mesmo modo.  

A natureza canta e esse canto é sempre novo, o mesmo e outro. Por isso, a 

incerteza desse caminho, para o qual é preciso estar atento e agir conforme seus 

desvios, mudanças, agressões, ruídos. Quanto mais incerto, mais Chico se aproxima 

de si mesmo, fazendo desse processo de conhecimento a raiz de sua própria 

reflexividade e ação. Estaríamos diante de um processo circular, um modo de ser 

redondo, como se referia Bachelard (1974), um modo de pensar que é vivido do 
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interior de si mesmo. Prestar atenção parece ser o ato de sondar o mistério 

infindável da vida, como dizia Freinet que, ao retornar à escola dos sábios de sua 

aldeia, foi “reaprender a esquadrinhar a natureza tão cambiante e diversa” 

(FREINET, 1998, p. 7). É reconhecer uma continuidade da vida, desejemos ou não, 

cujo sentido profundo não se vislumbra com o olhar pretensioso da instrução, mas 

do bom senso (idem). 

 A escuta atenta da natureza faz com que Chico perceba semelhanças nos 

comportamentos dos animais humanos e não-humanos, da fauna e da flora, criando 

assim suas metáforas numa escala cognitiva de aproximação entre diferentes 

domínios da natureza. Parece repetir o que é feito na escuta musical que, exposta 

aos jogos de novas combinações, se torna transgressora, criativa e cada vez mais 

perceptível à medida que se realiza, sendo capaz de ir além de uma atenção 

convencional, lógica e racional, para compreender analogias e conceber idéias e 

imagens que transitam de um hemisfério ao outro do cérebro humano (SEKEFF, 

2002). 

 Prestar atenção é também guardar silêncio. As caminhadas devem ser feitas 

em silêncio para que a paisagem possa ser ouvida como um todo que envolve, uma 

totalidade preenchida de significados. A coexistência das coisas, como o leve 

movimento da canoa na quietude da Lagoa e a dança das árvores ao som da 

musicalidade do vento, se exprime de modo a fazer com que o silêncio impere, 

levando à fruição dos sentidos, das imagens e do pensamento. O movimento 

contínuo das formas da paisagem se estende ao pensamento que, assim não mais 

codificado e separado, se expressa num todo articulado. Nos intervalos de suas 

observações, Chico presta atenção à simultaneidade dos eventos, como a 

configuração das nuvens no céu, os diferentes ruídos e a intensidade do vento. À 

medida que presta atenção silenciosamente, vai refletindo e fazendo suas previsões 

e analogias. Na verdade, o silêncio é uma das condições para que os ruídos sejam 

ouvidos e melhor identificados. A partir daí o pensamento pode se reordenar como 

as pausas que integram as composições musicais, necessárias para preparar o 

ouvinte a uma escuta mais sensível das próximas notas. Estar atento é saber que 

tudo tem o gosto da primeira vez. O mesmo caminho é sempre um novo caminho. O 

silêncio leva, por outro lado, à escuta de si mesmo. 
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 Metaforicamente, prestar atenção é cuidar para não violar o silêncio das 

outras pessoas, de outras culturas, pois o “não-dizer” é lugar dos muitos sentidos 

que ainda estão por nascer no seu pensamento e na sua vida. 

 Na Lagoa do Piató, o silêncio da tarde não é bruscamente interrompido pelo 

silêncio da noite. Somos levados a fazer deslizar o pensamento captando as 

nuances intervalares entre as diferentes tonalidades da Lagoa e os sons mais 

vagos, até chegar ao inaudível. O vento da noite leva a uma experiência metafísica 

de experimentação de estados de arrebatamento e de uma tranqüilidade 

indefiníveis. O silêncio faz o espírito respirar. Tudo se preenche de sacralidade. Na 

mesma direção argumentativa de Santiago Kovadloff (2003) quanto ao silêncio na 

música – como expressão de sentidos que as palavras não alcançam –, a paisagem 

noturna da Lagoa remete a uma plenitude que não diz exatamente algo, mas indica 

que alguma coisa está a dizer. Guardar o silêncio é expressar o mistério 

impronunciável, aquilo que se ouve como realidade última. Na escuridão da mata, o 

“prestar atenção” obriga o esquecer de si mesmo, despir-se, abandonar-se à 

paisagem, expor-se ao mistério do silêncio que constitui parte importante de toda 

existência.  

Grande parte dessas diversas ações envolvidas no “prestar atenção” tem, no 

tempo da infância, seu lugar de floração. Ao afirmar que presta atenção a tudo 

desde criança, Chico Lucas mostra ter aprendido esse modo como uma forma 

permanente de ser e estar no mundo. Trabalhando com seu pai agricultor, era 

estimulado como ele a observar as pistas da natureza, suas mudanças climáticas, o 

comportamento da fauna e da flora, pois dessa atitude dependia uma boa plantação, 

uma boa colheita. Estar atento é preservar a vida em meio às imprevisibilidades da 

natureza. Repetindo os ensinamentos do pai, ele fez do ato de prestar atenção um 

conhecimento valioso. Não é raro ouvir de Chico quando de nossos encontros o 

convite para “fazer um reconhecimento”, nos chamando para ir até algum local da 

Lagoa do Piató para observar a natureza. O conhecimento é sempre um 

reconhecimento.  

Quando escutar é percorrer paisagens afetivas  

Assim como a música, a paisagem sonora da Lagoa do Piató desencadeia 

processos cognitivos, sugerindo e evocando imagens, provocando sensações, 

emoções e estados psíquicos e afetivos particulares e, ao mesmo tempo, universais. 
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Pisar naquelas terras me levou a pensar na minha infância, nos meus familiares, nas 

minhas vivências... Lembrei de minhas idas às missas, quando sentia, sob a 

claridade de uma inocência infantil, um forte apelo pela melhoria do mundo e 

esperava que, através das orações, tudo voltaria à paz. Lembrei dos meus pais, 

cujos ensinamentos delinearam grande parte de minhas convicções. Evoquei 

canções que marcaram o início da minha juventude e, de alguma maneira, me 

introduziram no conhecimento de outras sonoridades do mundo, não circunscritas ao 

mundo urbano. Mais amplamente, a Lagoa do Piató evocou músicas, narrativas 

prosaicas e poéticas, elementos culturais, pertencimentos, valores. Induziu-me aos 

estados difusos de sensibilidade que, contados, recontados e costurados entre si, 

me fizeram recordar de uma única raiz antropológica, cuja natureza é única porque 

capaz de significar e ressignificar o mundo e sua existência. 

Como parte nem sempre considerada esteticamente sonora, pude ampliar 

minha audição pelo cheiro da terra, das plantações, dos alimentos e pela 

contemplação de sua colorida natureza. Essa verdade do sensível é desfrutada e 

despertada como se fosse um espetáculo musical, co-movido à sua revelia, de forma 

simultaneamente afetiva, intelectual e corporal. Tudo pulsa envolvendo sujeitos, 

corpos vivos e inanimados numa paisagem viva. 

A paisagem agrícola e afetiva da vazante é um lugar secreto e vivo para 

Chico. Os animais, as pedras, o vento, a água, os pássaros, tudo, enfim, lhe fazem 

companhia. Tudo nesse lugar faz sentido. Ele recorda dos tempos de fartura de sua 

infância, das serestas, das suas histórias... Recorda do seu pai, de sua mãe, de seu 

avô, dos mais velhos com quem aprendeu a viver imitando seus gestos, suas 

atitudes, repetindo seus conhecimentos e práticas. Os saberes aprendidos e 

transmitidos de uma geração a outra são incorporados e assumidos com afeto. Ele 

conta orgulhoso seus saberes e suas realizações; ama esse lugar, uma paisagem 

capaz de produzir deslocamentos temporais e imaginários. 

As narrativas são como são porque, assim como na musicalidade do contador 

de histórias, seus “pontos de referência permanecem nele” (FREINET, 1998, p. 75). 

A satisfação de uma vida próxima da natureza se estende pela paisagem, ativa a 

memória fiel e dócil dos afetos latentes e profundos. 

O domínio de Chico no que concerne à agricultura, desde o plantio à colheita, 

demanda cuidado específico, como o praticado pelo galo que, ao cantar, cuida 

vigorosamente do seu território. Consciente dos perigos das modernas tecnologias 
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atreladas aos interesses políticos, Chico faz suas críticas pontuais. Atento a essa 

lógica, ele cuida para manter o processo natural de plantio, semeadura e colheita 

dos alimentos. Tudo isso tem um valor nutritivo para o corpo e para a alma, porque 

destruir esse modo de fazer significaria destruir valores, sabedorias e afetos. Suas 

reflexões parecem repetir as palavras do pastor Mathieu:  

Mas nós, camponeses, quando confiamos essa semente à terra, não 
podemos admitir que ela se perca, que seja invadida pelas ervas 
daninhas, que seus frutos sejam pilhados ainda verdes. São coisas 
antinaturais, que nos machucam como se nosso próprio corpo fosse 
efetivamente ferido por elas (FREINET, 1998, p. 76-77).  

Primar por garantir esse modo de pensar a natureza significa ratificar a 

proteção dos saberes milenares construídos pelas culturas dispersas que se valem 

da terra para se alimentar, produzir conhecimento, respirar, sentir. Parece ser esse o 

“bom senso” referido na obra de Freinet, que diz respeito a um “senso elementar da 

vida”, feito de docilidade, obediente às leis que coordenam e contornam a vida dos 

rios, pedras, plantas, animais e homens. Um senso do lugar ao qual se pertence. 

Escutando as histórias que contam os nomes dos alimentos da região, fui 

levada às paisagens dos antepassados que nutriam o sentido substancialmente 

afetivo e sagrado da terra para a comunidade. A proximidade com as coisas no seu 

estado mais natural faz com que o homem do campo saiba intimamente o caminho 

percorrido de uma semente até se transformar num prato de comida, caminho do 

qual ele participou ativamente, como fizeram seus antepassados. 

 Escutando essa forma simbiótica de interação com a natureza e percorrendo 

as paisagens efetivas e afetivas de Chico Lucas, fui levada a exercitar dois pólos do 

meu pensamento: o objetivo e o subjetivo, o efetivo e o afetivo. Como na música 

onde tudo circula, esse circuito não separa os pólos, mas os põe em movimento. 

Aprendi que a escuta é sim percorrer paisagens afetivas e, efetivamente, percorrer 

com os próprios pés a terra e a Terra da qual somos filhos. Essa afeição 

compreende uma unicidade, um sentimento de pertencimento, de enraizamento. 

Sem a Terra, não somente ficamos órfãos, mas deixamos de existir. Saber disso é 

ser guardião dessa sabedoria, de um conhecimento profundo que torna mais claro e 

potente o conteúdo essencial da vida que se intui no percurso das paisagens. As 

paisagens rurais têm esse poder de produzir experiências de tempo e espaço 

matriciais. Contemplar essas paisagens abundantes em beleza natural é percorrer 
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as paisagens da alma. Repetir esse gesto pode tornar nossas vidas mais 

enriquecidas intelectual, afetiva, psíquica, emocional e espiritualmente.  

Quando escutar é acompanhar o ritmo da natureza 

 O personagem Mathieu, de Freinet, atribui à natureza sensível um sentido 

ético fundamental, pois dela retira os princípios que determinam seus pensamentos 

e suas atitudes. Ele diz assim: “Aliás, não tenho outro talento além dessa simples 

lealdade a serviço do raciocínio lógico e do bom senso. E nisso não poderia separar-

me da natureza e da vida; é delas que espero as clarezas supremas e os 

ensinamentos decisivos” (FREINET, idem, p. 48). Assim como Mathieu, defendo que 

a relação entre escuta e ritmo da natureza opera como um princípio ético 

fundamental, uma vez que escutar no sentido aqui apresentado é entrar em sintonia 

com os ritmos naturais, implicando em formas específicas de pensar e agir. Se 

grande parte de nós, humanos, temos nos afastado de nossa condição originária 

marcada pela animalidade e humanidade pelos excessos da “ciência moderna”, do 

mito do progresso e das modernas tecnologias, talvez precisemos nos dar conta dos 

ritmos mais genuínos que nos identificam como espécie e, singularmente, como 

seres portadores de sentido.  

Esses ritmos – ciclos repetitivos biológicos – responsáveis pela pulsação6 do 

cosmo do qual somos parte integrante, são efetivamente reconhecidos quando nos 

aproximamos mais diretamente das paisagens naturais. O ranger de uma porteira; 

os diferentes cantos dos pássaros; a sonoridade das carnaubeiras e dos baobás 

invadidos pelos diferentes movimentos do vento; a sonoridade das águas; os 

mugidos dos bois e vacas; o som dos chocalhos nos pescoços dos cabritos e 

bezerros; e as cantorias e sonoridade das falas de uma comunidade, constituem 

juntos elementos de uma paisagem sonora que desenham no espírito uma partitura, 

cuja qualidade melódica, timbrística, harmônica e rítmica requer ser executada 

nesses tempos minimalistas e mercadológicos da globalização. 

 Na Lagoa do Piató, à medida que os encontros foram se tornando mais 

habituais, fui sentindo gradualmente a afinação do ritmo dos meus passos e de 

minhas palavras com os ritmos das palavras e dos passos da comunidade. Fui 

encontrando mais serenidade. Movimentos corporais foram se acomodando ao ritmo 

                                                
6 A pulsação é a constante repetição de contração e relaxamento, tensão e distensão. Cada batida renova essa 
experiência (JOURDAIN, 1998). 
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das caminhadas do lugar e, aos poucos, sem perceber, meu pensamento ia sendo 

tomado pelo vagar, pela meditação. Minhas ações iam se tornando mais cautelosas, 

cuidadosas, menos apressadas. Essa afinação foi um elemento indispensável à 

comunicação. Do contrário, ninguém seria capaz de se escutar e escutar o outro. É 

como na interpretação de uma música. Se os instrumentos estão desafinados e fora 

da mesma escala, não há música, mas barulho. Até mesmo na música modal, onde 

os ruídos aparecem nas suas formas múltiplas e sobre uma mesma base rítmica. O 

som é reiterativo, repetitivo, circular, dada a relação criada ao redor de uma tônica 

fixa e, ao mesmo tempo, as diferentes apropriações do som se voltam para ela.  

O ritmo pode expressar-se simultaneamente em muitas maneiras – 
em gritos, passos, batidas de tambor, por meio da voz, movimento 
corporal e ruídos instrumentais. Palavras, atos e brados, apitos, 
chocalhadas e tantãs são passíveis, todos, de sincronizarem-se em 
um único ritmo; não é de surpreender que a figura rítmica seja 
facilmente abstraída, quando interpretada em modos tão múltiplos! 
Trata-se obviamente do mesmo padrão métrico, de uma forma 
dinâmica geral, que se pode cantar, dançar, bater no tambor ou nas 
palmas; é o elemento que pode sempre ser repetido e, portanto, 
tradicionalmente preservado. Ele nos oferece naturalmente o 
primeiro arcabouço lógico, a estrutura esquelética da arte 
embrionária da música (LANGER, 1971, p. 251)

Esse ritmo parece ser o elemento essencial da Lagoa do Piató, pois é o que 

constitui e mantém sua história e sua vida. Entrar em sintonia com esse ritmo pode 

significar ampliar experiências cognitivas importantes e facilitar a religação entre 

cultura e natureza. Ao mesmo tempo, essa atitude de se guiar repetidamente pelos 

ciclos biológicos que coordenam o comportamento dos bichos, das plantas, dos 

fenômenos físicos e dos homens, e que, hoje em dia, vêm sofrendo muito mais 

alterações, também pode ser o parâmetro que altera as próprias escalas de 

compreensão de leitura da natureza. As soluções para as situações imprevistas 

passam, necessariamente, pela repetição desses padrões, que servem para 

reorganizar o pensamento e as novas estratégias de ação.  

A vida na Lagoa se realiza repetidamente por meio de um processo de 

sincronismo entre o ritmo das atividades humanas e os outros ritmos, como o das 

cigarras, das formigas, dos pássaros, das plantas, dos fenômenos dos ventos, das 

chuvas e da seca que, mais amplamente, se afinam numa única base temporal 

implícita – os ritmos vitais – responsável por sua preservação e regeneração. Existe 

o tempo da claridade e o tempo da escuridão, da atividade e do repouso, do som e 
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de sua ausência. Para tudo há o tempo certo para nascer, para florir, para germinar, 

para procriar, para crescer... Sendo assim, acontece a predominância de uma certa 

regra cíclica geral, “uma composição na qual cada instrumentista sabe quando 

executar e quando ouvir silenciosamente os temas dos outros” (SCHAFER, idem, p. 

319). Mais especificamente, no que diz respeito às tarefas humanas, há que 

respeitar o tempo certo para arar, para semear, para colher, para pescar... Do 

mesmo modo, há que respeitar a hora do dia para as tarefas de capinar, dar água 

aos bichos, jogar a rede na Lagoa... Esses ritmos constituem o arcabouço inviolável 

que estrutura a lógica de vida dessa paisagem, e sobre os quais nada se precisa 

dizer, senão seguir, pois a mata, as águas, os ventos, os bichos e as vegetações 

oferecem as pistas vitais para a continuidade da vida. 

Como também fazem muitas culturas tradicionais, cuja organização de sua 

produção musical modal se apropria do ruído para dele retirar a fonte de seu 

enraizamento cósmico, terrestre, divino e corporal, Chico Lucas tem se apropriado 

das novas pistas que a natureza vem apresentando para ratificar seu compromisso 

com o universo. Trata-se de um pensamento mais acostumado a reproduzir 

mentalmente a continuidade entre um evento e outro, entre um fenômeno e outro. 

Não há interrupção, quebra, mas um movimento permanente que reproduz padrões 

análogos aos ocorridos na natureza, circulando entre as “coisas do céu” e as “coisas 

da terra”, como numa mandala.  

Figura 45: Chico e a Lagoa do Piató 
Foto: Paula Vanina Cencig 
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Como se fosse um sensor da natureza, Chico mostra que na similaridade 

entre nossa estrutura de pensamento e a estrutura que rege o comportamento dos 

outros seres vivos, no reconhecimento de nossas diferenças e semelhanças, na 

consciência daquilo que nos une substância e essencialmente no que diz respeito a 

uma mesma dimensão cósmica, física e terrestre, temos como seres humanos as 

condições de praticar uma ética de parceria universal. Nessa direção, haveríamos de 

nos dar conta de que muitos dos valores essenciais na condução de nossas vidas 

precisam ser reaprendidos. Como fez uma árvore à beira da Lagoa que se 

regenerou, dada a sua capacidade inventiva para se restaurar e ainda servir-se de 

remédio para vidas humanas, precisamos saber que de nossas criações resultam 

ações das quais dependem muitas outras vidas. Do mesmo modo, dependemos dos 

outros para ser, em parte, o que somos. Como o canto de muitos pássaros e os 

movimentos fortes do vento que, ao atravessar as folhas das carnaubeiras, dizem a 

Chico que o inverno se aproxima, podemos nós ouvir os novos ruídos do mundo e 

usar a nossa capacidade intelectiva e intuitiva para nos precaver de males futuros!  

Virtudes importantes como a prudência, o cuidado, a ousadia frente ao futuro 

e, sobretudo, a sabedoria, precisam ser praticadas, como as observadas por Chico 

contemplando o comportamento das cigarras.  

Como educadores, poderemos perceber e compartilhar padrões de 

pensamento capazes de ligar os acontecimentos históricos aos acontecimentos 

ecológicos? Eventos particulares a eventos universais? Contextos culturais diversos 

e nossa cultura? Saberemos construir uma partitura musical e uma paisagem do 

mundo, capazes de refundar a humanidade em patamares mais justos e mais 

solidários?  

 Num contexto ritual e mítico como este, a música é um espelho de 
ressonância cósmica, que compreende todo o universo sob a 
dimensão – demasiado humana da voz. O canto nutre os deuses que 
cantam e que dão vida ao mundo (os deuses, por sua vez, são seres 
mortos que vivem da proferição do canto dos homens) (WISNIK, 
1989, p. 38-39).  

Talvez o significado mais profundo da escuta que segue o ritmo da natureza 

resida nessa capacidade de dar vida ao mundo, proferindo novas melodias sobre a 

mesma base temporal implícita, que pulsa no cosmo e dentro de cada um de nós.  
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Quando escutar é compartilhar 

 Escutar não é uma ação solitária, mesmo que exija de nós uma espécie de 

recolhimento. “Quem se recolhe não se isola nem se erradica; retira-se do banal 

para entrar em relação com o profundo valioso, carregado de possibilidades. O 

recolhimento autêntico está unido com a surpresa, sentimento produzido pelo 

altamente valioso, capaz de fundar modos relevantes de unidade” (QUINTÁS, 1992, 

p. 78). Como acontece no instante da escuta musical, não se sai de si para retornar 

a si mesmo, mas é um ato de compartilhamento que envolve a participação das 

distintas realidades que integram o meio ambiente, sejam materiais ou imateriais, 

produzindo estados cognitivos, espirituais, afetivos e psíquicos elevados de 

comunhão com o todo. A escuta é um ato de compartilhar envolvendo uma atitude 

colaboradora e participativa, que cria e recria com e a partir das realidades que vão 

aparecendo, inusitadamente. A escuta nos situa no mundo e no nosso lugar. 

Envolvidos numa trama de relações de uma dada experiência, comungamos 

sensações e idéias, partilhamos semelhanças e diferenças nas formas de 

compreender o mundo.  

 Como somos facilmente tocados pelas notas de uma paisagem natural, por 

decorrência, somos suscitados a nos sentir mais atraídos pelas linguagens que lhes 

são análogas e que respeitam os seus padrões. O intérprete da natureza não é 

aquele que apenas capta a paisagem, mas aquele que percebe seus sinais: como o 

intérprete musical que, nas lacunas das partituras, antevê uma realidade, uma idéia, 

que o impele, o move, o motiva e, por decorrência, inspira a criação. Escutando 

grandes intérpretes cantores e musicistas, percebemos que eles não expressam um 

sentimento privado, mas conseguem expressar a idéia musical, isto é, seu espírito, 

sua vida. O intérprete musical consegue plasmar o mundo nos pequenos instantes 

da execução de uma obra. Assim, produz em nós simpatia, reconhecimento e 

adesão. Escutar a natureza ao lado de Chico Lucas foi experimentar esses estados 

de simpatia, reconhecimento, adesão. Quanto ao essencial, estávamos afinados no 

mesmo diapasão. Escutar é compartilhar porque se partilha certa causa, certo modo 

de ver as coisas que é comum aos ouvintes. Essa possibilidade de escuta nasceu de 

um compartilhamento numa escala mais ampla que existe entre o Grecom e a Lagoa 

do Piató, e, entre muitas coisas, significa fazer o diálogo entre a ciência e os saberes 

da tradição. 
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Os saberes tradicionais, mais expostos ao dinamismo da natureza, foram 

produzindo formas mais abertas, fluidas e distintas de pensar e narrar para se 

comunicar e se integrar às outras linguagens da natureza. Nesse sentido, as 

ciências da complexidade e, no seu interior, o diálogo entre ciência e tradição – dois 

registros diferentes e interdependentes – promovem uma escuta atenta do mundo 

atual, ao mesmo tempo em que apontam possibilidades para operar uma resistência 

à contínua e intensa homogeneização dos padrões de vida e pensamento que 

imperam como projeto maior no mundo contemporâneo, marcado pela “monocultura 

da mente” (Vandana Shiva). O diálogo entre ciência e tradição vem instigando uma 

escuta polimodal que investe no desafio de compreender o mundo articulando 

diferentes padrões de interpretação.  

Quando escutar é operar bifurcações

Repetindo a definição de bifurcação criada pelo físico-químico belga-russo 

Ilya Prigogine (1917-2003), eu disse com essas palavras em Música, filosofia, 

formação: por uma escuta sensível do mundo (2005): 

a noção de "bifurcação" pode ser compreendida tanto a partir da 
observação das ocorrências nos fenômenos físicos como no campo 
das ciências humanas, no que diz respeito à geração de novas 
situações emergentes a partir de condições perturbadoras, distante 
do ponto de equilíbrio. Essas bifurcações são fontes de 
possibilidades múltiplas para novas respostas às condições do 
sistema, contrariando, por completo, a presença de linearidade, 
determinismo e reversibilidade.  
Predomina então a capacidade criativa dos sistemas auto-
organizadores para reagir às mudanças e à instabilidade resultante 
da distância do equilíbrio que gera flutuações, isto é, condição de 
incerteza que transita da perturbação à ramificação, e daí a 
bifurcações, como fonte de possibilidades. Todo esse processo 
supõe e implica escolhas (MARTON, 2005, p. 66) 

 A música é, por excelência, uma arte que gera flutuações por meio dos seus 

desvios inesperados, desencadeando estados novos de espírito no ouvinte. Ele 

experimenta por uma escuta que prescinde das regras da estrutura musical – o seu 

centro unificador – tempos e espaços próprios de criação. Essas respostas são 

como pontos de bifurcação.   

 Posso dizer que há um centro maior – uma tônica – que sustenta a todos nós 

e nos unifica, estejamos imersos nos ritmos da Lagoa do Piató e de tantas outras 

comunidades isoladas, ou nos ritmos das grandes cidades dispersas por este 
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planeta. Ela pulsa, mas só ganha sentido se potencializamos nossa capacidade de 

auto-eco-organização, agindo conforme nossa natureza. Somos sistemas mais do 

que auto-organizadores, pois somos abertos e dependemos do meio ambiente, 

biológica, meteorológica, sociológica e culturalmente (MORIN, 1996). Ao mesmo 

tempo, somos capazes de lidar com os desequilíbrios e reordená-los em novas 

organizações, em níveis mais complexos. 

Imersos nos contextos metropolitanos, lugares que sufocam os ritmos que 

nos recordam de nossa dependência primordial com a Terra, como reorganizar 

nossos padrões de viver e pensar, aos quais chamo de um exercício de escuta 

sensível? De minha parte, aposto na educação como formação para a vida e, em 

especial, na educação das crianças e adolescentes. Por quê? Para muitos adultos, a 

experiência da escuta como ato de disposição ao ritmo do vagar, da reflexão, da 

contemplação, da exploração contínua e obstinada dos sentidos parece significar um 

padrão de pensamento que não exerceria qualquer influência em suas vidas. Há 

muito tempo que deixaram de questionar sobre os significados de suas próprias 

experiências. Não foram acostumados a pensar sobre elas e introduzi-las como fio 

condutor de suas escolhas. Suas condutas, na maior parte das vezes, são tomadas 

como exemplos a serem seguidos pelas crianças que, passivamente, os acatam. 

Dessa forma, se reproduz entre essas gerações um padrão de escuta não reflexivo e 

confuso.  

Mas, se da necessidade latente das crianças de aprender, do seu senso 

natural de deslumbramento, de sua curiosidade em conhecer o seu entorno e dele 

se apropriar das mais diferentes formas e, associados à marca de nossa 

ancestralidade, a que Célestin Freinet chama de experiência ancestral (1998), 

tirássemos proveito no sentido da potencialização do instinto da vida e de sua 

perene realização?  

Entregue a si mesma, a criança – como animal, aliás como todos os 
homens, não tenhamos ilusões – fica restrita aos gestos e aos 
processos instintivos. Devemos respeitar e utilizar este instinto, que é 
como a figura original da raça, mas também tentar inserir-lhe, lenta, 
minuciosa e obstinadamente, a marca, que desejaríamos generosa, 
de nossa geração (FREINET, idem, p. 319).  

Os adolescentes e, principalmente, as crianças, ainda não estão enrijecidos, 

padronizados, excessivamente paradigmatizados. Por essa razão, a educação na 

Grécia clássica era dirigida integralmente às crianças e aos jovens, àqueles que 
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estão em desenvolvimento, no sentido de não terem ainda adquirido hábitos 

definitivos e consolidados. Por um motivo maior, e talvez em parceria com Ilya 

Prigogine (2001), aposto nessas novas gerações na esperança de que, aprendendo 

com os erros e acertos cometidos pelas gerações anteriores sejam capazes de criar 

suas próprias possibilidades futuras no planeta e, ao mesmo tempo, repetir os 

gestos éticos e estéticos que souberam dignificar e embelezar a vida humana, 

impregnados do padrão da natureza e de sua lógica, com uma “ecologia das idéias”. 

Não existem receitas para tal aposta, sei bem. Mas aqui sugiro propostas de 

oficinas de experimentação de escuta. O nome “oficina” advém de minhas leituras 

recentes de uma das grandes obras fundamentais do pensador da educação 

Célestin Freinet (1896-1966) que se intitula A educação do trabalho (1998). Por meio 

desse livro produzido na forma de diálogo entre dois interlocutores – Long, um 

professor da área rural e Mathieu, um pastor7 – fiquei ainda mais convencida da 

importância de nossas experiências ancestrais para a condução dos propósitos mais 

essenciais da vida. Longe de dar primazia aos saberes não-formais em detrimento 

do conhecimento científico, Freinet mostra que a experiência de vida do camponês 

integra uma formação intelectual e moral que evidencia um esbanjamento de 

flexibilidade em relação aos processos que coordenam a natureza em geral, e uma 

enorme riqueza de intuição do sentido profundo da vida e da existência humana. O 

homem do campo seria dotado tanto de um conhecimento de todos os elementos 

que integram o seu trabalho quanto de toda a complexidade e intensidade do meio 

que o rodeia. O camponês detém uma cultura em profundidade não porque conhece 

muitas coisas, mas porque as conhece melhor. Diz Mathieu:  

Posso estar errado, mas prefiro, a esses pretensiosos poços de 
ciência, a concentração do velho pastor que toda vida freqüentou 
os mesmos caminhos, tropeçou nas mesmas pedras, afastou os 
mesmos galhos, que quase nunca falou a não ser com seus animais 
e cujas únicas viagens foram suas idas à feira, mas que conservou 
intacta a sua naturalidade e lúcido o seu bom senso (idem, p. 
113, grifo nosso).  

 É esse trabalho em intimidade com a natureza que dá ao camponês o sentido 

pleno do seu esforço. É por meio dele que mede sua potência e encontra as razões 

que iluminam sua permanência e continuidade. Na verdade, como argumenta 

                                                
7 Freinet conheceu um primo-irmão de seu pai que se chamava Pierre Freinet. Era um agricultor e pastor cuja 
sabedoria lhe causou fortes impressões quando menino a ponto de, futuramente, o ter inspirado a criar o 
personagem camponês filósofo Mathieu (FREINET, 1998, p. 4).  
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Freinet, o trabalho, seja realizado na forma de atividade manual ou intelectual, 

responde a uma necessidade universal de preservação, potencialização, afirmação 

e preservação da vida, inserindo-se como elemento integrador da vida. Para ele, o 

trabalho cumpre uma função primordial na educação. Desejoso de fazer do processo 

educacional algo não reduzido a uma mera especulação intelectualista, Célestin 

Freinet entendia que, de modo não arbitrário, as crianças deveriam primeiramente 

ser incitadas a realizar atividades manuais como serrar, cortar, pregar, aplainar e 

jardinar, e gradualmente, serem inseridas em ocupações mais diferenciadas para 

que, a partir dos desafios postos diretamente junto à natureza sensível, fossem 

alcançando conhecimento intelectual, cultura filosófica e uma concepção moral da 

vida. O organismo da criança possui uma tendência natural a gradativamente 

abordar a diferenciação e a complexidade das coisas, de modo que todas as suas 

faculdades são mobilizadas nesse sentido, considerando mais relações, descobrindo 

leis pela experimentação, conhecendo propriedades e examinando teorias.  

 Calcado numa concepção de trabalho na educação como retomada paciente 

e obstinada do caminho lento e natural de nossas funções básicas, o projeto 

educacional de Freinet tinha forte caráter revolucionário, pois imaginava reconstruir 

uma sociedade de homens que, em comunhão ativa com a natureza, realizariam 

juntos seus verdadeiros destinos como homens, como fazem os habitantes de uma 

mesma aldeia. Pelo trabalho, essas pessoas praticam gestos e atos similares, nos 

mesmos períodos, imprimindo ritmo e sentido ao comportamento compartilhado nos 

domínios materiais e espirituais.  

 Dirigindo-se aos educadores, Mathieu enfatiza a importância de que 

considerem o tempo gradual e lento dos conhecimentos dos alunos, pois disso 

depende a riqueza dos seus aprendizados. É da natureza humana seguir em passos 

lentos. 

Como vocês querem que suas lições sejam instantaneamente 
proveitosas aos seus alunos? É preciso que os elementos que vocês 
lhes transmitem sejam pacientemente apreendidos, dissolvidos, 
lentamente filtrados, incorporados à seiva, e que por fim esta 
suba, enriquecida. Nesse momento, aliás, vocês já nem sequer 
distinguirão a parte específica de sua intervenção no crescimento. 
Mas o essencial não é que o crescimento corresponda aos seus 
desejos, sejam quais forem seus autores anônimos? (...) 
A natureza humana é como um solo que só se fertiliza muito 
lentamente; os sulcos se nivelam a cada ano pela força dos 
elementos e só com o tempo é que conferem aos campos seus 
aspecto e sua identidade. (idem, p. 165 e 213). 
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 Freinet, de certo modo, é o personagem Mathieu. Quase ao final do livro, ele 

apresenta o seu plano educativo propondo a construção de oficinas especializadas 

nas escolas. Não é por acaso a utilização dessa definição, pois ele recupera os 

ofícios básicos das aldeias antigas, como do marceneiro, do tecelão, da fiandeira, da 

costureira e do trabalhador da lavoura. Praticando as atividades de criação de 

animais, lavoura, marcenaria, trabalho com ferro, lata, alumínio e eletricidade, fiação 

e tecelagem, costura, cozinha, construção e comércio, e desde que sendo 

respeitadas suas idades de desenvolvimento, as crianças potencializariam seus 

impulsos naturais. Dessas atividades se seguiriam oficinas de registro e 

documentação de conhecimentos, expressão e comunicação artística.  

Os ofícios fundados no devir humano ainda são a base das civilizações, 

argumentava Freinet, pois deles resultam  

a adaptação ao meio, o assentamento essencial na vida, o elemento 
natural da ordem, o impulso motor primordial, a exacerbação do 
sentimento de potência que infunde ousadia, confiança, 
audácia, bom humor e alegria – primeiro escalão indispensável 
dessa ascensão régia do indíviduo, da luta terra-a-terra com a 
matéria, na complexidade do meio humano e social, para a 
diferenciação, que é a aurora do pensamento, mediante o esforço de 
observação, de experimentação e de comparação que é a aurora 
da ciência (idem, p. 380-381, grifo nosso).  

 Ele pensava nas oficinas como espaços físicos de uma escola na qual seriam 

praticados esses ofícios, não isoladas entre si por paredes e muros, mas por 

divisórias mais flexíveis, iluminadas e abertas, com o intuito de transformar o grande 

espaço escolar numa “praça pública de uma aldeia”. 

 Identificada com o projeto educacional de Freinet, decidi nomear as propostas 

de oficinas, em razão do seu grande apelo às faculdades do sensível. O segundo 

motivo da utilização dessa nomenclatura está associado a Chico Lucas, que faz dos 

desafios de suas experiências no meio ambiente natural uma oficina de produção do 

conhecimento. Acompanhando o diálogo entre Mathieu e Long, não pude deixar de 

associar a imagem do “velho pastor” a Chico. Entre outras passagens, os trechos a 

seguir evidenciam algumas dessas semelhanças. 

Nosso velho pastor é o que é: não tem o hábito de dissimular sua 
natureza, que sempre transparece em suas atitudes, nas rugas de 
seu rosto queimado pelo sol, nos seus gestos concisos e breves. Se 
alguma coisa lhe desagrada, manifesta humildemente sua 
desaprovação, ainda que por seu silêncio; seus arroubos são 
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contidos e apenas perceptíveis: um assobio mais alegre para o cão, 
uma forma mais desenvolta de brandir o chicote, uma respiração 
mais ruidosa nos primeiros raios do sol.  (...) 
Sim... Um citadino lhe diria: “Espere-me na saída, conversaremos...”. 
O camponês o leva consigo ao campo, e fala e trabalha ao mesmo 
tempo. 
Duas concepções de ritmo do mundo (FREINET, 1998, p. 114 e 
192). 

 Aproveitando a predisposição natural das crianças em querer tocar o mundo 

com as próprias mãos, curiosas em descobrir as coisas por si mesmas pelo aroma, 

pelos sons, pelas cores, seja apalpando, provando, tateando, sentindo, misturando, 

amassando, enfim, as múltiplas ações que constituem sua forma instintiva de 

experimentação do mundo, foram pensadas essas propostas de oficinas de 

experimentação de escuta. De forma menos ampla, mas no mesmo sentido, 

deverão estimular uma experiência de descoberta instintiva, através do silêncio, da 

repetição, do uso dos sentidos envolvidos nas lições de escuta. Nessas oficinas, as 

crianças e adolescentes poderão fazer emergir o que neles está latente. Elas 

incluem a experimentação das paisagens naturais, mas não somente. Algumas 

delas poderão ser feitas em ambientes fechados. As crianças e adolescentes farão 

uso das possibilidades inscritas, por exemplo, na metrópole. Ao prestar atenção, 

percorrer paisagens afetivas, acompanhar o ritmo da natureza e compartilhar 

curiosidades, elas estarão no caminho da sua natureza e da natureza do cosmo.  

  Nas páginas anteriores, expus minhas impressões sobre o sentido de cada 

lição de escuta na Lagoa do Piató, seus significados, atitudes e propriedades nelas 

envolvidas que são análogas à música e, principalmente, ao estilo modal. Partindo 

dessas referências, senti que era preciso especificá-las de forma esquemática, como 

vem apresentado nas tabelas seguintes (quadros 1 a 5). No quadro 1, apresento a 1ª

lição – “Prestar atenção”. No quadro 2, a 2ª lição – “Percorrer paisagens afetivas”. 

No quadro 3, a 3ª lição – “Acompanhar o ritmo da natureza”. E, assim, 

sucessivamente. Pelos quadros, podemos perceber a presença de importantes 

ensinamentos que decorrem dessas lições. Veremos que os distintos significados 

para cada lição, em grande parte, são interligados uns aos outros e que lições 

diferentes podem resultar nos mesmos ensinamentos. Essas tabelas talvez pareçam 

ser uma forma de apresentação meio “quadrada”, mas acredito que dêem alguma 

visibilidade às propostas de oficinas (quadros 7 a 13). Escolhi a faixa etária entre 8 e 

14 anos, levando em conta que nessa faixa de idade as crianças e os adolescentes 
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estão mais abertos a compreender o contexto social do qual fazem parte, tecendo 

suas opiniões, questionamentos, julgamentos e críticas. O fluxo circular (quadro 6), 

como decorrência das tabelas (quadros 1 a 5) exibe as lições formando um todo 

integrado, mostrando que elas se interpenetram e que, muitas vezes, umas 

decorrem das outras. Chamo de Movimentos da escuta sensível. O silêncio, o ruído, 

a repetição, a circularidade, a sacralidade, a sensorialidade, a diversidade e a 

unidade determinam o movimento dessas lições que serão contempladas nas 

oficinas.  
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LIÇÕES DE ESCUTA 

(quadro 1) 

Primeira Lição: 
Prestar atenção  

Repetição Unificação Estranhamento Investigação Reconhecimento
Interrogação Emoção estética Gozo Transcendência Mudança de 

foco  
Uso dos 
sentidos 

Apreciação das 
formas 

Atenção 
interiorizada 

Prontidão Mudança de 
estratégias 

Atenção aos 
vários 

elementos 

Produção de 
analogias 

Atenção aos 
distintos 

comportamentos

Respeito pelo 
código do lugar 

Espera 

Rememoração Identificação de 
singularidades 

Abertura ao 
ruído 

Respeito pelo 
silêncio do outro

Curiosidade 

Imaginação Observação de 
sincronismos 

Percepção das 
repetições 
diferentes 

Entrega Assiduidade 

Ampliar e 
reduzir escalas 

Observação de 
simultaneidades 

Admiração Comparação 
entre passado e 

presente 

Estar desperto 

Concatenação Observação de 
repetições 

Contemplação Retorno às 
raízes 

Acalmar-se 

Atenção aos 
detalhes 

Integração com 
o meio 

Abertura à 
novidade 

Atitude Retorno a si 

Interesse Paixão pelo 
conhecer 

Incerteza Reflexão Sondar mistérios

Aceitação Reaprender Aproximar 
domínios 
diferentes 
(padrão) 

Guardar silêncio Caminhar 
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(quadro 2) 

Segunda Lição: 
Percorrer paisagens afetivas  

Experimentação 
de estados 
emocionais 

Recordar 
músicas e 
poesias 

Compreender 
uma narrativa 

Deslocar-se no 
tempo e no 

espaço 

Espiritualização 

Experimentação 
de estados 
psíquicos 

Reconhecer 
sonoridades 

Reconhecer 
sentimentos 
universais 

Imaginação Concreção da 
vida 

Experimentação 
de estados 
intelectivos 

Ativar a 
memória 

Reconhecer 
sentimentos 
particulares 

Percepção do 
espaço físico 

Percorrer 
paisagens da 

alma 
Recordar o 

passado 
Ativar os afetos Sensorialidade Senso do lugar Contemplação 

Valorizar o 
passado 

Reconhecimento 
da filiação à 

Terra 

Reviver 
emoções 

Exercício dos 
dois pólos do 
pensamento 

Participação 
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(quadro 3) 

Terceira Lição: 
Acompanhar o ritmo da natureza  

Entrar em 
sintonia com os 

ritmos vitais  

Pensar por 
analogias 

Reconhecer 
nossa espécie 

Reconhecer as 
outras espécies 
e outros tipos de 
organizações da 

natureza 

Espiritualização 

Perceber 
sincronismos e 
semelhanças 

Reconhecer 
sonoridades 

Selecionar 
ruídos 

Imaginação Uso dos 
sentidos 

Comparar 
diferentes 

ritmos 

Sensorialidade Perceber o 
centro 

Percepção do 
espaço 

geofísico 

Imitação 

Perceber 
repetições 

Reflexão Interpretação Senso do lugar Contemplação 

Abertura ao 
novo 

Escutar o outro Repetir padrões Exercício dos 
dois pólos do 
pensamento 

Participação 

Guiar-se pelos 
ciclos 

biológicos 

Escutar a si 
mesmo 

Observação Perceber 
interações na 

natureza 

Escutar 
paisagens 
sonoras 

Alterar formas 
de 

compreensão 

Sentir o próprio 
ritmo do corpo e 
seu sincronismo 

Serenidade Seguir passos 
lentos 

Experimentar 
estados 

cognitivos 
Respeitar o 

tempo de cada 
coisa 

Divagar Aproximação de 
paisagens 
naturais 

Silêncio Constância na 
observação 

Perceber 
ciclos, ordens e 

desordens 

Meditar Identificar sinais 
naturais sob os 

artificiais 

Cautela Visão aguçada 

Aprender com 
o 

comportamento 
das plantas 

Aprender com o 
comportamento 

dos animais 

Delicadeza Perceber 
pequenas e 

grandes 
dimensões 

Associar 
trabalho à 

contemplação 

Movimento 
físico 

Meditação Alegrar-se Suavidade Intuição 

Caminhar Prestar atenção Respeitar o 
próprio ritmo 

Perceber 
padrões 

Proferir novas 
melodias 

Prudência  Cuidado Sabedoria Ouvir os mais 
velhos 

Comparar com 
outras 

paisagens 
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(quadro 4) 

Quarta Lição: 
Compartilhar  

Coletividade Recolhimento Profundidade Experimentação 
de 

possibilidades 

Surpresa 

Unidade Diversidade Comunhão de 
sensações, 

percepções e 
visões de 

mundo 

Reconhecimento Adesão 

Encorajamento 
de outras 
culturas e 

individualidades

Abertura Entrega Participação Colaboração 

Enraizamento Partilhar causas 
em comum 

Compreensão  Simpatia Partilhar 
diferenças e 
semelhanças 

Empatia Participação de 
realidades 
materiais e 
imateriais 

Experimentação 
de estados 
afetivos de 
comunhão 

Criação Associação pelo 
afeto e pelo 
pensamento 

Escutar juntos 
a natureza 

Dialogar 
saberes 
distintos 

Partilhar sua 
cultura e sua 
singularidade 

Alegrar e sofrer 
junto 

Vínculo afetivo 

Perceber os 
pontos de 
bifurcação 

Dialogar 
saberes 
distintos 

Expor 
dificuldades 

Pensar 
alternativas 

Sacralidade 

 (quadro 5) 

Quinta Lição: 
Bifurcar 

Aceitar os 
ruídos 

Pensar novas 
possibilidades 

Resistir Escolher Criar 

Aproveitar a 
desordem 

Pensar em 
novos padrões 

Reordenar o 
pensamento 

Assumir atitudes Esperança 
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(quadro 6) 

MOVIMENTOS DA ESCUTA SENSÍVEL 

Prestar 
atenção 

Compartilhar

Bifurcar 

Percorrer 
paisagens 
afetivas 

Acompanhar 
o ritmo da 
natureza 

Silêncio 
Repetição 

Circularidade 
Sacralidade 

Sensorialidade 
Unidade 

Diversidade 
Ruído
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Oficinas 

 Como despertar nas crianças e adolescentes que vivem na metrópole um 

vínculo mais amoroso e profundo com a Terra e a natureza? Imersos num ambiente 

acelerado, competitivo e individualista como a cidade, de que forma as crianças e os 

adolescentes podem ser motivados a exercer uma ética capaz de respeitar as 

individualidades e, ao mesmo tempo, a coletividade? Como favorecer um estilo de 

vida e pensamento que estejam conforme o padrão da natureza, condicionados 

pelos ritmos biológicos que, por sua vez, são imprescindíveis à própria 

sustentabilidade da vida? Uma vez que, aproximadamente, nas duas primeiras 

décadas de suas vidas, essas crianças e jovens passam a maior parte do seu tempo 

na escola, ela tem sido o lugar capaz de suscitar esse vínculo primordial com a 

natureza? Tem sido capaz de produzir uma ligação verdadeiramente afetiva com os 

lugares, uma consciência de pertencimento à Terra, o respeito à tradição, a 

aceitação da diversidade, a experimentação do ritmo do vagar, que é condição 

indispensável à reorganização do padrão do conhecimento e preservação da vida?  

Penso que esses estudantes só podem falar a partir dos seus lugares, que 

incluem os ambientes onde estão inseridas suas escolas, os bairros onde moram, 

com suas geografias, histórias e culturas específicas. Para isso, será preciso que 

abram sua escuta às reservas antropológicas que resistem nesses lugares e 

encontrar suas próprias possibilidades de pensar e agir conforme a natureza. 

Acredito que tudo o que seja construído na direção de fazer valer os ritmos vitais no 

processo de sua formação, através da repetição, do silêncio, do uso das faculdades 

sensíveis é de extrema importância. Essas oficinas foram elaboradas nesse sentido.  

 Uma vez que o processo de escuta sensível é vagaroso, a maior parte das 

atividades supõe mais que um dia ou dois dias de aula por semana, a depender da 

complexidade das ações envolvidas. No entanto, sabemos que as escolas, mesmo 

aceitando o desafio de incluir essas oficinas em seu cotidiano, têm calendários 

previstos e projetos específicos que precisarão ser observados. Sendo assim, essas 
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oficinas se adequarão a cada realidade. Mas esperamos que elas ganhem uma 

dimensão tal que possam ser incluídas nos projetos escolares e, na melhor das 

hipóteses, conquistem novas configurações de modo a se constituírem em parte 

essencial dos currículos. 

As duas primeiras oficinas O seu bairro na escuta e Passeio pelo parque

(quadros 7 e 8) serão desenvolvidas com base exclusivamente na experimentação 

das paisagens pelos alunos. Delas resultará a terceira oficina Escuta musical 

(quadro 9), cujas propriedades da música e, especialmente, do estilo modal serão 

mais bem trabalhadas, como o silêncio, o ruído, a sensorialidade, a repetição. A 

seguir, vem a quarta oficina – A escola e a comunidade (quadro 10). Essas serão 

as quatro primeiras oficinas básicas e fundamentais das quais todos os alunos e 

professores participarão e das quais dependerão para seguir em frente com as 

oficinas um pouco mais específicas as quais, por sua vez, estarão associadas em 

pares ou trios de disciplinas. Nas últimas oficinas – Percorrendo e criando 

paisagens (quadro 11) e Escutando os seus lugares (quadro 12) – será utilizado o 

mesmo método de escuta trabalhado nas primeiras. Sendo assim, será muito 

importante que as quatro primeiras oficinas sejam previamente bem conduzidas, de 

modo a suscitar experiências marcantes e significativas entre alunos e professores, 

para que as futuras oficinas alcancem seus objetivos.  

Considerando que professores de diferentes disciplinas da escola estarão 

envolvidos nesse projeto, as atividades prescritas para as quatro primeiras oficinas 

contarão com sua participação, seja através de acompanhamento ou planejamento. 

Mesmo que a diretriz inicial seja a audição dos sons, a experiência dos alunos se 

inclinará para todos os outros sentidos do corpo, fazendo com que tudo se constitua 

numa unidade vivenciada e a paisagem seja escutada em toda a diversidade de 

elementos naturais e culturais. Nesse sentido, as dicas prévias de observação dos 

professores das diversas áreas do conhecimento serão imprescindíveis, chamando 

atenção a aspectos da paisagem geográfica, histórica, cultural, física, química e 

biológica que ajudem a identificar o comportamento das comunidades humanas de 

outros lugares e de outros ecossistemas da natureza, como as plantas, animais e 

microorganismos. A última oficina – A horta (quadro 13) – seria uma atividade 

permanente da escola. 



Paisagens sonoras, tempos e autoformação 187

 (quadro 7)

OFICINA - O seu bairro na escuta 
Esta oficina consiste em pedir aos estudantes que façam o exercício de escuta dos 

bairros onde moram. Farão isso individualmente. A proposta é que façam 

caminhadas em silêncio pelas ruas e nas imediações de suas residências. Para 

isso, disporão de um diário de anotações, no qual previamente constarão dicas para 

as suas observações, como tipos de sons, cheiros, formas arquitetônicas, 

iluminações, aspectos naturais e culturais da paisagem urbana. Nesse diário, 

descreverão suas observações. Para isso, terão que prestar atenção. Isso 

conduzirá os estudantes a identificar uma diversidade de elementos, repetições

de eventos (ex: sons de buzina que se repetem, movimentos comuns de pessoas 

nas ruas), freqüência com que se repetem, semelhanças entre objetos, 

comparações com outros lugares guardados em suas memórias, numa unidade 

que poderá conduzir a lembranças (suas paisagens afetivas), a relações de 

comparação com os conteúdos das matérias estudadas em sala de aula. Os 

“ruídos”, ou seja, tudo o que, a princípio, os incomodem, como sons, imagens e 

cheiros desagradáveis, serão importantes de serem descritos, assim como também 

tudo aquilo que valorizem, que lhes causem prazer estético ou qualquer outro 

prazer, deverá ser anotado. No decurso desta experiência, poderão ser tocados por 

algo em especial. Talvez algum objeto ou evento lhes tome toda a atenção, fazendo 

com que se desliguem do resto. Que se dediquem a isso, caso lhes dê maiores 

possibilidades de exercitar sua escuta na direção da proposta da oficina. Quanto 

mais acurada for sua sensorialidade, mais desperta estará a sua atenção.  

Um outro recurso importante a ser usado nesta caminhada será o mapa do bairro. 

Os estudantes farão uma descrição da geografia do lugar onde vivem. Neste mapa 

da biorregião (BERG, 2006), irão desenhar o seu bairro. Como orienta Peter Berg, 

farão o seguinte: numa folha em branco, marcarão com um “X” o lugar onde moram. 

No canto superior direito da folha, escreverão a letra “N”, de Norte. Se não 

souberem onde fica o Norte, procurarão se lembrar onde o Sol nasce (Leste) e 

então visualizarão o que fica 90 graus (ou o quarto de um giro) para a esquerda. 

Também encontrarão o Norte pelo lugar onde o Sol se põe (Oeste) e girarão as 
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suas imagens mentais noventa graus à direita. Usarão a letra “N” também para 

marcar a direção do vento e da chuva. Com o “X” indicarão o curso d´água. Nas 

cidades, pode ser identificado um rio próximo ou um lago. Tudo isso pode ser 

descrito com lápis colorido, para diferenciar. Poderão inserir montanhas, colinas, 

animais, plantas... Desenharão tudo o que visualizarem de elementos naturais. A 

partir das observações, representarão visualmente aquilo que mais lhes desagradou 

nesse ambiente, em função da presença humana, como um rio poluído, lixo na rua, 

poluição sonora, pobreza. E, ao mesmo tempo, anotarão as coisas boas que estão 

sendo feitas nesse mesmo lugar, como reciclagem de lixo, plantação de árvores... 

Tudo isso expressará a ligação dos estudantes com os seus lugares.  

(quadro 8) 

OFICINA – Passeio pelo parque
Esta oficina consiste em pedir aos estudantes que façam o exercício de escuta num 

parque ecológico, seguindo os mesmos critérios da oficina anterior. Farão isso em 

pequenos grupos, mas cuidando para manter o silêncio. Assim, ficarão mais em 

estado de alerta, em prontidão.

Para esta oficina, serão propostos alguns exercícios mais direcionados para a 

limpeza dos ouvidos8, como: – fazerem o passeio livremente, sem um mapa prévio, 

de modo a ficarem alertas aos sons da paisagem que forem surgindo e anotá-los e, 

num segundo momento, repetirem a caminhada fazendo o passeio sonoro, que 

consiste em explorar a área do parque usando uma partitura – um mapa chamando 

a atenção para os sons do ambiente que serão ouvidos durante o passeio; 

procurarem sons particulares no meio ambiente que mostrem altura ascendente 

e/ou repetição e/ou diminuição de altura; – documentarem tipos de sons; – 

relacionarem, se possível, os tipos de som e os períodos do dia em que ocorreram; 

– gravarem (com uso do gravador) sons específicos que chamaram sua atenção; – 

caso identifiquem semelhanças e diferenças entre sons de animais, deverão 

anotar no diário; – registrarem os sons que mais lhes agradaram e os sons que 

menos lhes agradaram e, se possível, o motivo (se era estridente, agudo, repetitivo 

demais, lento, grave, etc.); – imitarem com a voz os sons dos bichos e gravá-los. O 

gravador poderá ser usado para os próprios alunos irem descrevendo oralmente 

                                                
8 Expressão criada por Murray Schafer (2001) para se referir ao ato de aprender a ouvir. 
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suas impressões, emoções, reflexões. Quanto às plantas e outros elementos da 

paisagem, do mesmo modo, poderão observar, anotar e gravar as cores das 

plantas, suas formas, seus desenhos e identificar semelhanças, diferenças, 

aspectos originais. Uma vez que o parque oferece uma riqueza muito grande de 

diversidade de espécies, é possível que se demorem mais nesta oficina. Como na 

oficina anterior, também poderão ficar atentos a algo em particular, 

demoradamente. Será importante anotarem o que decorrer dessa observação 

específica. Anotarão o que mais lhes agradou e o que mais lhes desagradou no 

papel. Farão uso de uma folha em branco para desenhar um mapa parecido com o 

usado na oficina anterior (mapa da biorregião), só que destacando os elementos 

existentes dentro do parque, como lagos, cachoeiras, montanhas, pedras... No 

mapa do seu bairro, utilizavam o “X” para marcar no papel a localização de suas 

residências. Aqui, marcarão com “X” no papel equivalente ao lugar por eles 

escolhido dentro do parque ecológico. Esse mapa poderá ser comparado com o 

anterior, de modo que os estudantes exercitem a escuta observando os dois 

espaços paralelamente, o interior do parque e o bairro. O que os aproxima? O que 

os distancia? No fim desse passeio pelo parque, os estudantes compartilharão

suas experiências uns com os outros.

(quadro 9) 

OFICINA – Escuta musical
O professor pedirá que cada aluno puxe pela sua memória os cinco sons que mais 

apreciou e os cinco sons que menos apreciou nas duas paisagens escutadas, 

pedindo que, se possível, expliquem os motivos. Em seguida, pedirá que os alunos 

imitem esses sons. É possível que não recordem todas as sonoridades, mas o que 

suscitar deste exercício já será muito importante. 

Em seguida, o professor fará a pergunta: “Quando você já não ouve mais, o que 

vê?”. Acredito que muitas respostas serão dadas a essa pergunta, demonstrando 

que há aspectos inaudíveis de uma paisagem que podem ser escutados de modo 

sensível.  

Pedirá que os alunos fiquem em silêncio por algum tempo na sala de aula. À 

medida que forem passando os minutos, talvez fiquem inquietos e, num momento 

seguinte, escutem novos sons em torno de si mesmos ou dentro deles. No final, 

poderão relatar suas sensações. Um exercício de relaxamento: o professor pedirá 
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que, à medida que cada aluno se sinta relaxado, entoe um tom que sai 

naturalmente dentro de si e que, segundo Schafer, é o tom da “primeira unidade”. 

Aos poucos, os outros vão entoando em torno da mesma nota.  

Depois dessas experimentações, os alunos serão convidados a fechar os olhos e 

escutar algumas músicas de estilos diferentes, passando por propostas musicais 

mais específicas, como a música experimental, a música concreta, o estilo modal e 

o estilo tonal. Será pedido aos alunos que observem o ritmo de cada música. Eles 

serão incitados a observar como elas funcionam. Professor e alunos irão 

descobrindo juntos que a música nasce dos movimentos da natureza. Os alunos 

compreenderão que a música é um registro importante das paisagens sonoras e, ao 

mesmo tempo, é um modelo de pensamento. Terão acesso a certo repertório 

musical que os ajudarão a identificar similaridades com a natureza, diferentes 

apropriações musicais pelas culturas (diversidade). O professor contará a história 

da música para eles. Os alunos compreenderão que a produção de estilos musicais, 

muitas vezes, chegou até a antecipar pela arte o percurso histórico das sociedades 

e culturas do planeta.  

Numa primeira escuta, será pedido que os alunos prestem atenção a dois estilos de 

música de cada vez, fechando os olhos. Numa segunda escuta, será pedido que 

anotem suas impressões estéticas e as propriedades, como repetição, pausas, 

silêncios, velocidade, diversidade de instrumentos. Numa terceira escuta, anotarão 

semelhanças e diferenças entre um estilo e outro. Num momento seguinte, farão 

escuta de algumas produções da música contemporânea que ajudam a explorar as 

propriedades da música modal e, ao mesmo tempo, que têm propriedades comuns 

a outros estilos musicais. Assim, os alunos terão oportunidade de escutar uma 

polifonia de estilos. Muitas produções contemporâneas requisitam uma escuta 

sensível e suas paisagens sonoras evocam profundas e marcantes experiências de 

conhecimento de outras culturas, de seus lugares de pertencimento, de seus 

valores que, ao mesmo tempo, evocam estados amplos e difusos de sensibilidade 

(paisagens afetivas) nos fazendo recordar de nossa única raiz antropológica 

(unidade). São marcantes nesse sentido as músicas de grandes artistas brasileiros 

de vários cantos do Brasil, como Pernambuco, Bahia, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, e outros, que expõem, seja através de 

ritmos oriundos das culturas africana e indígena, da exploração de percussões que 
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remontam à paisagem cultural e natural dos sertões nordestinos, da exploração dos 

sons fundamentais do mundo, ou da articulação entre a música eletrônica e os 

ritmos do côco e do maracatu, da exploração de ritmos de músicas indianas e 

árabes, da articulação entre sinfonias para orquestra com a música de raiz, as suas 

musicalidades específicas. É o caso dos Mestres Cobrinha, Joé e Pantico, de Naná 

Vasconcelos, José Miguel Wisnik, Kátia de França, Ceumar, Lenine, Elomar, 

Xangai, Comadre Florzinha, Renato Braz, Renata Rosa, Orquestra Armorial, Luli e 

Lucina, Silvério Pessoa, Luiz Gonzaga, Nilson Chaves, Mônica Salmaso, Carlos 

Zens, Jubileu, Cristal, Mazinho e seu grupo Flor de Macambira, e tantos outros, 

inclusive aqueles que aparecem como “domínio público” nos encartes dos cd´s. 

Essas músicas e suas letras servirão para que, nas oficinas seguintes, os alunos 

penetrem mais emotiva e intelectualmente nas suas paisagens sonoras e de outras 

culturas e percebam pontos de aproximação. 

Perguntando “Qual seria a música do seu bairro?”, “qual é a música da sua vida?” e 

“Qual é a música do parque?”, o professor levará os alunos a pensarem se haveria 

uma ou mais músicas cujos modelos se aproximem mais de seus contextos, de 

suas histórias de vida e que reproduzam uma ligação mais íntima com a natureza. 

Podem trazer para a sala de aula gravações de músicas conhecidas ou então fazer 

experimentações com vozes, palmas, passos no chão ou até mesmo com sons de 

objetos caseiros que reproduzam respostas musicais a essas últimas perguntas 

sugeridas pelo professor.  

(quadro 10) 

OFICINA – A escola e a comunidade
As experiências de observação das duas paisagens anteriores, o conhecimento de 

padrões próximos ou distantes da natureza por meio da escuta das músicas, os 

exercícios envolvendo silêncio, repetição, imitação e sensorialidade, os registros 

gravados e documentados, juntos terão despertado nos alunos algumas reflexões, 

questões no sentido de vislumbrarem modos de expressão, comportamentos e 

lugares onde a natureza se expõe com toda a sua claridade e onde essa natureza 

está mais oculta, mas não menos presente. Esta oficina, em especial, suscitará a 

escuta sensível do contexto em que se insere a escola. Através da identificação dos 

seus sons fundamentais (água, vento, pássaros...), dos sinais acústicos (sino de 
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igreja, buzinas de carros, apitos...) e das marcas sonoras (um som que caracteriza 

aquela comunidade, a sua personalidade, aquilo que diz o que ela é), como 

proposto por Murray Schafer (2001), será possível traçar um perfil da comunidade. 

Dessa identificação, será possível que alguns desses elementos sobressaiam e que 

outros já estejam desaparecidos. A pergunta é: “Entre esses elementos que se 

destacam, o que me fazem lembrar?” “Dizem algo para mim?” “Qual a sua relação 

com o que escutei nas músicas, no parque ecológico e no bairro onde moro?” 

“Quais sentimentos evocam?” “Estes sons são o que desejo escutar amanhã?”. Em 

caso afirmativo, como podem ser preservados? Em caso negativo, como podem ser 

diminuídos? Se o professor verificar que os alunos não tenham respondido a essas 

perguntas, pedirá que eles repitam a caminhada pelo bairro onde está situada a 

escola, até que se familiarizem mais com o lugar e novas respostas surjam. Usarão 

para esta oficina os recursos do diário de anotações e o gravador. 

Nas grandes cidades, muitas escolas ficam situadas em bairros que se constituem 

em pequenos centros urbanos, repetindo os mesmos padrões de vida do principal e 

grande centro da cidade, regidos pela poluição ambiental. Sendo assim, as crianças 

e os adolescentes serão desafiados a encontrar nesses pequenos centros, os seus 

“habitats”, seus lugares sagrados, de conciliação com a natureza.  

(quadro 11) 

OFICINA - Percorrendo e criando paisagens
Há muitos livros, revistas e mapas disponíveis nos acervos das bibliotecas 

municipais e de algumas escolas, nos quais é possível encontrar narrativas, 

imagens de pinturas, fotografias que contam a história dos bairros das grandes 

metrópoles, como se constituíram ao longo do tempo e como, à medida que houve 

a transformação de seus contextos econômicos, históricos, sociais e culturais, 

foram alterando suas geografias, decorrente das relações travadas pelo homem e a 

natureza, e que são visíveis nas suas formas de ocupação do espaço, 

comportamentos sociais e estilos de vida. Tendo esse material em mãos, os alunos 

serão levados a investigar comparações entre o presente e o passado da 

metrópole percorrendo as paisagens dos bairros; a identificar pelas expressões 

artísticas dos fotógrafos e pintores de paisagens, sua capacidade de produzir 

analogias acerca dos lugares, expressando sentimentos, alterando escalas com 
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cores, novas perspectivas e formas, e que modelam um novo jeito de ver as 

paisagens.  

Os alunos poderão ser estimulados também a pesquisar livros e revistas que 

apresentem as paisagens de culturas mais afastadas. Talvez eles desejem 

pesquisar a respeito das culturas que produziram os estilos modais de música, 

antes já ouvidos na oficina de escuta musical. Apreciando essas paisagens, 

prestando atenção nos seus detalhes, observarão que há um padrão que interliga o 

modo como estas culturas pensam e vivem e suas expressões artísticas. Será 

pedido então que os alunos voltem ao seu diário de anotações e gravações para 

reler as observações e escutar os sons das paisagens dos seus bairros, dos 

parques e do contexto da escola. Apropriando-se dos seus próprios recursos, e 

talvez até repetindo alguns desses passeios, os alunos irão elaborar seus próprios 

modelos artísticos, seja compondo canções ou escrevendo poemas, tirando 

fotografias, fazendo pinturas, desenhos e colagens. Com uma exposição de suas 

criações artísticas, todos os alunos e professores terão a amostra visível e audível 

de suas paisagens que serão o resultado do entrelaçamento entre a realidade 

ouvida, sentida e a realidade desejada. Verificando esse material vasto e 

diversificado, prestarão atenção em estilos de vida específicos no interior das 

comunidades humanas e não-humanas que lhes inspirem um modo de ser que não 

destrói o equilíbrio dinâmico da natureza, incluindo pessoas, espécies animais e 

vegetais, clima, temperatura. Do mesmo modo, verificarão estilos de vida que 

quebram esse equilíbrio, impedindo a continuidade da teia. 

(quadro 12) 

OFICINA – Escutando os seus lugares
Tendo percorrido os arredores da escola, agora os alunos se aproximarão da 

vizinhança e, principalmente, dos moradores do bairro. Os habitantes que nasceram 

e ainda vivem ali poderão contribuir contando suas histórias de vida nas diferentes 

áreas do bairro, recordando os seus antigos passeios pelas praças públicas, suas 

idas aos cinemas, suas caminhadas noturnas sem preocupação com a violência, 

suas festas nas ruas e, por meio dessas memórias, poderão instigar nos alunos o 

desejo de preservar o lugar e de respeitar a tradição. Conversando com os 

trabalhadores dos lagos, rios e parques, as crianças e adolescentes poderão obter 

informações mais detalhadas que as ajudem a compreender melhor os problemas 
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específicos de agressão ao meio ambiente. Irão perceber que o lugar onde estudam 

é uma rede dentro de uma rede maior onde interagem histórias humanas e histórias 

geológicas, que lhes põem questões a serem estudadas e resolvidas. Conhecendo 

de perto esses lugares, os alunos ampliarão sua percepção de tempo e de espaço, 

aprendendo com os mais velhos a terem reverência pela natureza. Acompanhando 

o trabalho diário dos funcionários de instituições públicas como especialistas em 

tratamento de água, lixeiros, garis, guardas florestais, biólogos, veterinários e 

botânicos, cujas atividades são diretamente ligadas ao cuidado e preservação das 

ruas, parques, zoológicos e jardins botânicos da cidade, os alunos conhecerão mais 

de perto como se processam diferentes sistemas vivos da natureza. 

(quadro 13) 

OFICINA - A horta 
As oficinas anteriores terão dado o estímulo aos primeiros sinais de vínculo e 

sentimento de pertencimento das crianças e adolescentes aos seus lugares. Mas 

será preciso que o próprio espaço da escola centralize as potencialidades criativas 

e as iniciativas dos alunos nas suas próprias ações. Nesse sentido, é de extrema 

importância a introdução de trabalhos, como dizia Freinet, que requisitem as 

exigências dos seus instintos. Mesmo que, com o passar do tempo, nos 

envolvamos mais com as conclusões das experiências, é a proximidade com o 

mundo sensível que impõe nossa presença no mundo, nos estimulando a 

conquistar pelo esforço nossas próprias realizações. “A criança quer trabalhar da 

mesma maneira que quer alimentar-se” (FREINET, 1998, p. 339). Chico Lucas é um 

exemplo de que a natureza é o lugar do aprendizado da vida. Na mesma direção, 

Freinet (1998) e Fritjof Capra com outros pesquisadores (2006) apostam que a 

horta na escola impõe, através do seu plantio, cultivo, colheita, compostagem e 

reciclagem, a aprendizagem dos ciclos alimentares que, na sua totalidade, estão 

inscritos em sistemas mais amplos que respeitam determinados ciclos, como o da 

água e o das estações. Penso que toda escola deva ter uma horta, plantada e 

permanentemente cuidada pelos alunos. A oficina aberta e permanente da horta 

será o terreno fértil e efetivo do aprendizado da escuta, pois exigirá o respeito ao 

tempo de cada coisa, demandando cuidado, paciência, observação atenta e 

respeito aos ciclos da vida. A repetição contínua dos gestos, como regar as 

sementes, limpar o terreno, irão assegurar o crescimento da horta. Muitas aulas 
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serão desenvolvidas nessa horta, despertando atos de contemplação e ritualização. 

Os alunos obterão conhecimentos essenciais sobre a vida, degustarão suas 

próprias verduras e frutas e conquistarão um orgulho de terem realizado algo que lá 

permaneça, com suas raízes. Acredito que esse trabalho se ampliará para além do 

terreno da escola, com a plantação de mudas no bairro, tendo o apoio da prefeitura, 

e interagindo moradores, professores e alunos. Cursos com agricultores poderão 

ser feitos nessa horta. Também outros professores, como pescadores, habitantes 

mais antigos do bairro, artistas, entre os quais muitos não tiveram acesso à 

educação formal, mas possuem conhecimentos e saberes construídos a partir de 

suas próprias experiências, e aprendidos no próprio desafio da vida, poderão fazer 

da horta o seu lugar de ensinamento. Suas estratégias mostrarão a importância do 

aprendizado com outros tutores, mestres não-oficiais do conhecimento, e de sua 

forte influência no processo autoformativo.  

A escrita de diários poderá ser incentivada pelos professores a fim de que os alunos 

se iniciem na construção de narrativas autobiográficas. O material diversificado 

obtido a partir de todas as oficinas realizadas, registro importante das experiências 

de escuta dos próprios alunos, poderá introduzi-los em suas primeiras narrativas. 
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