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outros espaços não houvesse conhecimento. 
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RESUMO 

 

Os sistemas hegemônicos de educação superior, ao assumirem a Ciência como parâmetro de 

leitura do mundo, têm contribuído para o processo de invisibilização de inúmeras experiências, 

que passam a ser produzidas em condições de subalternidade, a exemplo dos fazeres-saberes de 

diversas comunidades indígenas e afro-brasileiras. A Biogeografia, componente curricular que 

integra a educação superior em cursos de formação de professores(as) de Geografia e Biologia, 

tem dedicado pouca atenção a essas experiências, a ponto de apresentar lacunas em estudos e 

pesquisas, não apenas na abordagem intercultural (como resultado da concepção cientificista), 

mas também na articulação com questões atinentes à dimensão pedagógica (em decorrência da 

concepção bacharelesca). A fim de contribuir para a superação de tais lacunas, a presente tese 

propõe-se a articular a Biogeografia com conceitos e temas advindos dos estudos e pesquisas 

decoloniais e do âmbito da formação docente. Desse modo, a questão suleadora é compreender 

como a Biogeografia pode contribuir na formação docente a partir do pensamento decolonial. 

A partir disso, partimos para os desafios e potencialidades do pensamento decolonial na 

Biogeografia em contexto de formação de professores(as), por meio de vivências realizadas em 

um curso de pesquisa-formação. Para tanto, o desenho da pesquisa, de cunho qualitativo, 

envolveu levantamento bibliográfico, bem como a mobilização do referido curso, 

compreendido como dispositivo de pesquisa-formação, que envolveu estudantes, egressos(as) 

e docentes de Geografia e Biologia, e ocorreu tanto presencialmente quanto através do uso 

assíncrono de um ambiente online, com o intuito precípuo de produzir novas interpretações que 

pudessem articular decolonialidade, biogeografia e formação docente, buscando-se entender 

aspectos que conformam a Biogeografia no âmbito da ciência, a partir da sua própria 

diversidade constitutiva; compreender como essa diversidade  dialoga com os estudos e 

pesquisas decoloniais e, por fim, avaliar os desafios e as contribuições da Biogeografia em uma 

proposta de formação docente inspirada na decolonialidade. Dentre alguns indícios, a pesquisa-

formação apontou a necessidade de não apenas revisitar conceitos geralmente mobilizados pela 

Biogeografia, mas adotá-los na formação docente em uma perspectiva comprometida com a 

decolonialidade. Desse modo, conceitos como recurso natural, serviço ecossistêmico e capital 

natural emergiram como termos que precisam ser revistos, ao passo que conceitos como 

epistemicídio, racismo ambiental e decolonização da natureza emergiram como aspectos 

importantes na promoção de relações cada vez mais simétricas, porosas e multirreferenciais de 

des-encobrimento do outro. 
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RESUMEN 

 

Los sistemas hegemónicos de educación superior, al asumir la ciencia como un parámetro para 

leer el mundo, han contribuido al proceso de invisibilidad de innumerables experiencias, que 

ahora se producen en condiciones subordinadas, como el conocimiento de varias comunidades 

indígenas y afrobrasileñas. La biogeografía, un componente curricular que integra la educación 

superior en los cursos de formación docente de Geografía y Biología, ha dedicado poca atención 

a estas experiencias, hasta el punto de presentar brechas en los estudios y la investigación, no 

solo en el enfoque intercultural (como resultado de de la concepción científica), pero también 

en la articulación con cuestiones relacionadas con la dimensión pedagógica (debido a la 

concepción bacharelesca). Para contribuir a superar estas brechas, esta tesis propone articular 

la Biogeografía con conceptos y temas que surgen de los estudios e investigaciones 

descoloniales y del alcance de la formación del profesorado. Por lo tanto, la pregunta guía es 

comprender cómo la biogeografía puede contribuir a la formación del profesorado basada en el 

pensamiento descolonial. A partir de esto, comenzamos con los desafíos y las potencialidades 

del pensamiento descolonial en Biogeografía en el contexto de la formación docente, a través 

de experiencias realizadas en un curso de investigación y capacitación. Por lo tanto, el diseño 

de la investigación, de carácter cualitativo, involucró una encuesta bibliográfica, así como la 

movilización del curso referido, entendido como un dispositivo de capacitación en 

investigación, que involucró a estudiantes, graduados y maestros de Geografía y Biología, y 

ocurrió ambos en persona y mediante el uso asincrónico de un entorno en línea, con el objetivo 

principal de producir nuevas interpretaciones que puedan articular la descolonialidad, la 

biogeografía y la educación del profesorado, buscando comprender aspectos que dan forma a 

la biogeografía dentro de la ciencia, a partir de su propia diversidad constitutiva; comprender 

cómo esta diversidad dialoga con los estudios e investigaciones descoloniales y, finalmente, 

evaluar los desafíos y las contribuciones de la biogeografía en una propuesta de formación 

docente inspirada en la descolonialidad. Entre algunos indicios, la formación de investigación 

señaló la necesidad no solo de revisar los conceptos generalmente movilizados por la 

Biogeografía, sino de adoptarlos en la formación del profesorado en una perspectiva 

comprometida con la descolonialidad. Por lo tanto, conceptos como los recursos naturales, el 

servicio del ecosistema y el capital natural han surgido como términos que deben revisarse, 

mientras que conceptos como el epistemicidio, el racismo ambiental y la descolonización de la 

naturaleza han surgido como aspectos importantes para promover relaciones cada vez más 

simétricas, porosas y multireferenciales de ocultamiento del otro. 
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ABSTRACT 

 

When hegemonic systems of higher education, take on science as the world's reading parameter, 

they contribute to the invisibility of countless experiences, which start being produced in 

subordinate conditions, such as the doings-knowledges from diverse indigenous and Afro-

Brazilian communities. Biogeography, a curricular component that integrates higher education 

in Geography and Biology teacher education majors, that have devoted little attention to these 

experiences, to the point of presenting gaps in studies and research,  not only in the intercultural 

approach (as a result of the scientism conception), but also in the articulation with questions 

related to the pedagogical dimension (as a result of the bacheloresque conception). In order to 

contribute to the overcoming of such shortcomings, this thesis proposes to join biogeography 

with concepts and issues arising out of the decolonial studies and research, and from teacher 

education. Thus, the guiding question is to understand how Biogeography can contribute to 

teacher education based on decolonial thinking. From this, we set out to the challenges and 

potentialities of decolonial thinking in Biogeography in the context of teacher education, 

through experiences conducted in a research-educational course . Therefore, the research 

design, a qualitative approach, involved bibliographic research as well as the realization of the 

said course, understood as research-educational device, comprising teachers, students, 

Geography and Biology teachers, and it occurred both in person as through the asynchronous 

use of an online room, with the ultimate aim of producing new interpretations that could 

articulate Decoloniality, biogeography and teacher education, seeking to understand aspects 

that transform biogeography in the science domain, from its own constitutive diversity; to 

understand how this diversity dialogues with decolonial studies and research and, finally, to 

evaluate the challenges and the contributions of Biogeography in a teacher education proposal  

inspired by decoloniality. Among some indications, the research-formation pointed to the need 

not only to revisit concepts generally mobilized by Biogeography, but to adopt them in teacher 

education in a perspective committed to decoloniality. Thus, concepts such as natural resources, 

ecosystem service and natural capital have emerged as terms that need to be revised, while 

concepts such as epistemicide, environmental racism and decolonization of nature have 

emerged as important aspects in promoting increasingly symmetrical, porous and multi- 

referential relationships. of concealment of the other. 
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PREPARANDO O EMBARQUE... 

 

...nesse grande mar desconhecido que nos cerca, como nos 

alertara a bióloga norte-americana Rachel Carson (2013).  

 

 

Como você já percebeu, tanto nos agradecimentos quanto na descrição do sumário deste 

trabalho, adotamos a alegoria da embarcação como perspectiva que remete nossa experiência 

com a tese. Usando alguns termos da linguagem náutica, buscou-se assentar e qualificar a 

experiência da escrita como viagem. Viagem defendida como compromisso que se põe em 

movimento, que se dá enquanto busca, amparada na inquietação e curiosidade como condição 

indispensável a todo trabalho investigativo. Portanto, a acepção de viagem aqui não está 

associada a seus sentidos negativos, expresso pelo descompromisso evocado por expressões do 

tipo: “você viajou no trabalho” ou “que viagem foi essa?”, ou até: “você viajou na maionese” 

indicando a ideia de desatenção ou descaso.  

Então, a noção de viagem expressa está fundamentalmente amparada enquanto 

experiência de formação que se dá a partir das nossas itinerâncias individuais em sintonia com 

as experiências com os outros seres humanos e não humanos, em diferentes espaços-tempos 

que compõem os ambientes de formação. Viagem que se inicia no Doutorado, mas com 

antecedentes que remontam às nossas experiências de iniciação à vida acadêmica na Graduação, 

de sua extensão no Mestrado em Geografia, e no contexto do exercício da docência no ensino 

superior.  

Essas experiências, mobilizadas pela memória, ajudaram a compor uma espécie de 

mapeamento dos interesses em Biogeografia em suas articulações com a formação docente, a 

partir das lacunas que se apresentaram e demandaram a atualização de bibliografias não apenas 

localizada no que se produz contemporaneamente em Biogeografia, mas também a partir de 

conceitos e temas abordados em outras áreas, que pudessem contribuir efetivamente na tecitura 

de novas rotas epistêmicas e criar outras possibilidades de estudos em relação à biodiversidade1 

e a sua contribuição nas questões que envolvem a formação docente. 

 
1 Segundo Martins & Sano (2009), o termo biodiversidade foi utilizado pela primeira vez em meados da década 

de 1980, a partir da publicização de resultados das discussões realizadas nos Estados Unidos, durante o Fórum 

Nacional da Biodiversidade por meio do livro Biodiversidade, organizado pelo biólogo norte-americano Edward 

Osborne Wilson. O conceito ganhou forte audiência a nível internacional e em políticas públicas e, de forma geral, 

o referido conceito traduz-se tão somente o “grande número de espécies de seres vivos como também os diferentes 

habitats e ecossistemas em que eles vivem. Mais do que isso: abrange, inclusive, as variações encontradas dentro 

de cada espécie” (MARTINS; SANO, 2009, p. 15).  
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Sendo alegoricamente uma viagem marítima, consideramos conveniente usar palavras 

e expressões que nomeassem as seções deste trabalho com termos alusivos à linguagem náutica, 

assim, palavras como: relato de bordo, proa, leme, bombordo, estibordo, rota, âncora, 

embarque, desembarque, bússola e bagagem, dentre outras, são frequentemente utilizadas ao 

longo do texto. Além disso, decidimos empregar termos relacionados às condições 

meteorológicas adversas e favoráveis em alto-mar, fenômenos muito comuns em navegações 

de longa distância.  

Assim, as tempestades constituíram-se como os momentos de mau tempo, representados 

pela insegurança, o medo, a angústia, enfim, crises que costumam se apresentar ao longo dos 

movimentos de um processo investigativo; enquanto as calmarias representavam os bons 

tempos, traduzidos pelos momentos de profundos insights que se apresentavam, sem pedir 

licença, muitas vezes de modo intempestivo, a qualquer momento, sejam através das práticas 

meditativas, nos encontros com os grupos Interfaces e GpDoC, sentados na cadeira em frente 

ao computador, nas caminhadas com a cadelinha Atla, na academia de musculação, nos eventos 

científicos, nas cafeterias, na praia e até mesmo no cinema, oportunidades em que não me 

furtava em anotar as ideias que chegavam e que precisavam ser registradas ali mesmo no 

celular, compreendendo-o como diário de bordo online. 

As rotas que decidimos trilhar estavam comprometidas em superar cada vez mais o 

nosso desconhecimento em torno da interface Biogeografia/Decolonialidade/Formação 

docente. Esse quadro de desconhecimento nos estimulou cada vez mais a seguir viagem, 

deslocando-nos aos sabores das águas superficiais, mas também tentando experimentar e 

realizar mergulhos cada vez mais profundos, com o objetivo de tornar visíveis, experiências 

tecidas como fazeres-saberes colocados na condição de inexistentes e invisibilizados.  

Navegar na superfície e mergulhar foram manobras necessárias na construção de novas 

rotas em mares nunca antes navegados. Rotas necessárias para aprofundar a compreensão da 

condição de desconhecimento das nossas raízes, desconhecimento de um mar de experiências 

e possibilidades traduzidos através da biodiversidade, dos modos de vida que só podem vir à 

tona quando exercitamos o aprofundar nas compreensões desses horizontes narrativos mais 

simétricos, alegorizados pelos movimentos do navegar e mergulhar, com o objetivo de 

interpretar os mecanismos de colonialidades do ser, do saber e do poder que se instauraram em 

nossas instituições. Essas colonialidades ou formas decorrentes do processo histórico de 

colonização, mantidas contemporaneamente em nossas instituições sociais, assentam projetos 
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intencionalmente abissais e, portanto, acomodam-se em diferentes faixas de profundidade2, 

produzindo os diversos signos da inexistência. Essa constatação nos impulsionou a velejar ainda 

mais de modo a contribuir para a visibilização dessas experiências, ajudando a tornar a 

diversidade epistemológica do mundo como condição constitutiva de uma geopolítica do 

conhecimento descolonial (MALDONADO-TORRES, 2009).  

Tanto os momentos de tempestade quanto os momentos de calmaria nos advertiram 

sobre a importância de conviver com a impermanência, sob pena de não conseguirmos lidar 

com as questões que nos atravessam e que demandam assertividade na resolução, exigindo, 

inclusive, uma coisa simples que realizamos diariamente, mas não percebemos ou não 

observamos com a devida atenção, ou porque não nos ensinaram ou porque nos esquecemos 

mesmo. Trata-se do ato de respirar, de perceber o estado de nossa respiração, de prestar atenção 

em seu ritmo e buscar saber se está mais acelerado do que o normal, para que possamos transitar 

da condição de tempestade ao estado de calmaria.  

Num desses momentos de calmaria e de profunda criação, surge a identidade visual da 

tese, que traduz alguns aspectos que conectam a alegoria da viagem aos estudos biogeográficos 

em sua articulação com o pensamento decolonial e a formação docente, aspectos esses 

relacionados à escolha das cores e dos elementos iconográficos que compõem a arte.  As cores, 

por sua vez, influenciaram a proposta deste texto, reconhecendo os significados presentes na 

tradição budista tibetana3, com a qual nos identificamos. Para o budismo, o azul expressa o 

acolhimento e o branco remete à transformação. Tais cores foram emblemáticas em nosso 

percurso, uma vez que o acolher e o transformar compuseram as duas principais velas que 

impulsionaram nossa viagem. 

Além das cores e dessa dimensão do desconhecido que abriga o imaginário social em 

torno dos mares e oceanos, não poderíamos deixar de comentar outros aspectos que também 

integraram e interessaram na construção de nossa identidade visual, tais como: a posição da 

 
2 Na linguagem cartográfica convencionada internacionalmente, a profundidade das massas de água (rios, lagos e 

oceanos) são representadas por diversos tons de azul a partir de curvas batimétricas. Em contexto marítimo e 

oceânico, essa batimetria, que revela o desnível topográfico do fundo dos mares e oceanos, é representada por 

curvas que variam do azul mais claro (pouco profundos) ao azul mais forte (muito profundos).   
3 Na tradição budista tibetana, a Shanga ou Sanga (comunidade que compartilha do Dharma (ensinamentos do 

Buda Siddhartha Gautama) costuma mobilizar o ensinamento das cinco sabedorias representadas pelas cores azul, 

amarela, vermelha, verde e branca. Para o mestre budista brasileiro Lama Padma Santem, fundador do Centro de 

Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), a sabedoria da cor azul é a sabedoria do acolhimento, ou seja, “é a sabedoria 

de olhar para o outro e acolhê-lo do jeito que ele vem. Isso é também chamado de sabedoria do espelho. E o que 

significa acolher o outro do jeito que ele vem? Significa, em primeiro lugar, entender como o outro está vivendo, 

qual sua experiência de mundo”. Já a cor branca representa transformação, “é a sabedoria de ver o que nós 

verdadeiramente somos. É o olhar que atravessa a aparência e vê a natureza livre que cria as nossas manifestações” 

(SANTÉM, Padma. As cinco sabedorias. Disponível em: http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias/ Acesso em: 

10 jan. 2019). 

http://www.cebb.org.br/as-cinco-sabedorias/
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terra invertida, a questão de gênero e a compreensão ampliada da questão da biodiversidade 

que emana dos fazeres-saberes de homens e mulheres comuns em espaços-tempos nem sempre 

representados pelas Instituições hegemônicas. A posição da Terra invertida foi inspirada no 

desenho América Invertida do artista uruguaio Joaquín Torres García. A criação artística de 

cabeça para baixo, traduzida pela mensagem El Norte es el Sul (O Norte é o Sul) nos advertia 

desde 1935 (ano em que o desenho foi divulgado) sobre a necessidade de retomarmos nossas 

experiências, nossos fazeres-saberes, nossas distintas maneiras de ser e estar no mundo. 

Também se trata da necessidade de autocrítica, da tecitura de outras perspectivas de leitura de 

mundo e da visibilização de experiências a partir dos nossos contextos locais, cotidianos, em 

diálogo com outras experiências de agenciamentos mais colaborativos.  

A mensagem do artista uruguaio é difundida através de atividades extensionistas, em 

diversos congressos, seminários, colóquios, que compartilham de estudos, pesquisas e 

proposições de engajamento nas lutas sociais, a exemplo de alguns eventos científicos de 

Sociologia, Antropologia, Geografia e História, bem como em eventos que compartilham das 

linhas da Educação Ambiental Crítica, Ecologia Política, Descolonização, Agroecologia, 

Culturas Populares, Estudos Feministas e os Estudos Étnicos-Raciais. Todos eles embasados 

numa convicção, proposta e aposta sobre termos a necessidade de recuperar a diversidade 

cultural e epistemológica do mundo, especialmente dos países que compõem o hemisfério Sul, 

porque compõem grande parte dos países que foram subalternizados pelos empreendimentos 

da colonização. 

Inspirados na representação geopolítica do mundo em que o Sul assume as rédeas 

contemporâneas de suas histórias, a questão de gênero não poderia deixar de compor a 

identidade visual, uma vez que pensar o Sul a partir de suas próprias experiências é resgatar a 

questão da representatividade da mulher, sobretudo pelo fato de reconhecemos que o 

patriarcalismo que se instalou e predominou nas instituições é fruto do processo histórico de 

colonização e de sua continuidade através de estratégias coloniais sexistas que incidem sobre o 

ser, especialmente no intuito de controlar os corpos e a condição da reprodução, considerada 

vital para perpetuação da sociedade. Esse processo inferiorizou a mulher e a colocou em posição 

subalterna, aspecto que se traduziu e ainda se traduz no meio acadêmico, apesar dos importantes 

avanços em processos de visibilização das mulheres na ciência e em outras instituições sociais. 

 

Claro que não faltam argumentos tentando provar que a ciência não implica nenhuma 

ideologia sexista; os testes psicológicos de aptidão intelectual demonstram que os 

homens e as mulheres possuem o mesmo instrumento cerebral indispensável à prática 

científica; a demonstração empírica alcançada por homens e mulheres revela a 

ausência de correlação entre sexo e produtividade científica; o testemunho de 



24 
 

inúmeros cientistas demonstra que a ciência, para progredir e realizar seus 

extraordinários feitos, não leva em conta o sexo de seus operadores (JAPIASSU, 

2011, p. 27). 

 

Os argumentos se contradizem quando examinamos a historiografia e relatos de 

cientistas mulheres que tiveram suas produções ilicitamente apropriadas por homens, o que 

demonstra a assimetria de gênero no âmbito das pesquisas. As pesquisas, desse modo, ainda 

insistem em reproduzir e assentar o patriarcado, através de estratégias de reforço de argumentos 

fortemente inspirados em arcabouços masculino-machista, apoiadas na concepção do domínio 

da natureza mulher (JAPIASSU, 2011). Nos estudos historiográficos é comum examinar os 

sujeitos que empreenderam achados importantes na ciência, visibilizando as supostas criações 

e as “descobertas” empreendidas por determinados homens, frequentemente qualificados pela 

expressão “pai fundador”. Mas, por que será que ainda não é corrente a expressão “mãe 

fundadora”?! 

Na Biogeografia, especialmente nos estudos que evocam as contribuições dos clássicos 

para o desenvolvimento dos estudos biogeográficos, é comum reportar-se a essa expressão “pai 

fundador” à figura a quem se costuma atribuir o emprego do termo Biogeografia pela primeira 

vez. Um momento ou outro somos lembrados e provocados nesse sentido. Como relata Ebach 

(2015), a narrativa da origem da Biogeografia, através da narrativa dos “pais fundadores”, 

coloca ora Humboldt ora Wallace como pais da subárea. Algo inclusive que não é consensual, 

uma vez que se atribui o emprego do termo Biogeografia, dentro de uma proposta de uma 

biogeografia universal, ao geógrafo alemão Friedrich Ratzel, no final do século XIX. Além 

disso, geralmente, Darwin é alçado à condição de fundador dos princípios basilares da 

Biogeografia e da própria Ecologia.  

Diante do questionamento das razões que orientam os achados das pesquisas científicas 

estarem quase sempre filiados ao protagonismo dos homens, resolvemos ressaltar a importância 

da mulher como produtora de conhecimentos, por isso optamos por inseri-la de modo 

privilegiado na identidade visual. É uma modesta forma de visibilizar os fazeres-saberes das 

mulheres na tecitura das biogeografias e, portanto, ressaltar a compreensão do mundo vivo 

através das epistemologias feministas.  

A adoção da representatividade feminina na identidade visual emergiu durante a 

apresentação da proposta do curso de extensão Biogeografias do Sul: decolonizando o saber 

para a diversidade epistemológica do mundo e de sua validação no Grupo de Estudo Interfaces: 

Cultura, Ciência e Ambiente na Educação Crítica. Nessa primeira comunicação, reconhecemos 

que a identidade visual anterior reforçava a colonialidade patriarcal do conhecimento, apesar 
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dos argumentos estarem comprometidos em simetrizar narrativas e experiências, respeitando a 

ampliação dos horizontes, através da introdução de narrativas que contemplem as questões de 

gênero. Ao representar apenas homens, a identidade visual anterior comprometia-se com um 

olhar falocrático, um traço da colonialidade que nos acompanhava e que foi sendo 

ressignificado. Este processo refletiu nas imagens, como a da nova identidade visual que 

buscava simetrizar experiências entre homens e mulheres. Essa advertência emergiu por 

integrantes do grupo de estudo supracitado, a quem agradecemos as contribuições aventadas 

naquele momento. 

Isto nos advertiu quanto à necessidade de atentar a certa vigilância epistemológica e 

ontológica não apenas em relação às concepções com as quais nos identificamos e mobilizamos, 

mas sobretudo na articulação desse pensamento em seus vínculos com a representatividade 

imagética, de modo a tornar mais coerente possível aquilo que se diz e se mostra. Não podíamos 

abrir mão dessa viagem, uma vez que envolvia um número cada vez maior de navegantes, que 

colaboraram a seu tempo e modo para um projeto inspirado em outras relações com os saberes, 

de uma outra forma de mobilizar a Biogeografia no âmbito de projetos emancipatórios, dentro 

de uma concepção de ciência enquanto ferramenta de luta (BARTHOLL, 2018) e, desse modo, 

comprometida em visibilizar outras experiências sociais que não compartilham do modelo 

hegemônico-europeu, e que resistem e insurgem em meio às colonialidades historicamente 

capilarizadas na sociedade brasileira. 

As observações quanto aos fazeres-saberes que mobilizam várias leituras do mundo 

vivo não poderiam deixar de constar neste trabalho. Como é possível observar, a biodiversidade 

é representada por espécies de animais e plantas em sua maioria do Sul global, de modo a 

destacar como somos parte dessa rede de vida com a qual interagimos e em relação à qual 

estabelecemos inúmeras formas de compreendê-la e interagir, maneiras inclusive amparadas 

nas ancestralidades e cosmovisões que atribuem sentidos diversos ao que o Ocidente costuma 

chamar de Natureza, Cultura e Vida, entre outros.  

A representação das espécies que estão presentes e se distribuem no Sul não significa 

que não nos importamos com as espécies que estão presentes e se distribuem ao Norte. Nossa 

intenção foi chamar a atenção em relação às diversas maneiras de compreender o mundo vivo 

por meio dos grupos presentes no Sul. No entanto, reforçamos que todos os seres vivos são 

importantes e merecem nossa atenção. Ainda mais no contexto do Antropoceno, essa nova era 

geológica (a primeira marcada pela constatação de que os humanos são capazes de mudar 

sistemas inteiros), que assume um capítulo estruturante na história da natureza, com a 

intensificação das degradações sistemáticas dos ambientes.  
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Tal agravamento das condições intrínsecas aos ambientes e à rede de vida humana e não 

humana atinge com destaque os povos indígenas, os quilombolas e demais comunidades locais 

que dependem diretamente desses ambientes para manterem a sua soberania alimentar, suas 

tradições e saberes. A degradação dos ambientes tem levado ao aumento alarmante da extinção 

em massa de espécies, em decorrência de mudanças sistemáticas do uso da terra com a expansão 

da fronteira agrícola, da ampliação de práticas indiscriminadas de pesca e caça, das ações ilegais 

e sistemáticas de desmatamentos e queimadas, dos reflexos das mudanças climáticas, da 

diversificada rede de vetores de poluição, da introdução humana de espécies invasoras, bem 

como da participação de vetores demográficos, econômicos e tecnológicos, como alerta o 

último Relatório de Avaliação sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos para as 

Américas, divulgado recentemente pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e 

Serviços Ecossistêmicos (IPBES, 2018). 

Tivemos conhecimento desse documento por meio da palestra intitulada O futuro da 

Biodiversidade (Figura 1), ocorrida no Museu do Amanhã na cidade do Rio de Janeiro, que 

contou com a presença do Prof. Bernardo Strassburg, do Departamento de Geografia e Meio 

Ambiente da PUC-Rio. O pesquisador compartilhou de forma sumária o relatório do estudo do 

qual participou. Apesar do quadro ser preocupante, o estudo traz alternativas de enfrentamento, 

destacando inclusive a importância dos fazeres-saberes indígenas e das comunidades locais na 

proteção da natureza, especialmente na governança ambiental local, através de indicadores 

assinalados pelos próprios indígenas.  

 

Figura 1 – Registro fotográfico da palestra O futuro da Biodiversidade no Museu do Amanhã 

– Rio de Janeiro (RJ). 
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Fonte: Acervo do autor 

 

Retomando a representação do mundo vivo em nossa identidade visual, vale a pena 

notar o posicionamento do homem e da mulher de forma curvada em respeito à árvore envolta 

por braços ancestrais que se colocam em profunda reverência e gratidão à Pacha Mama, que na 

língua quíchua seria o equivalente à mãe natureza. Essa leitura foi inspirada no Bem Viver, que 

parte das experiências de vida do mundo indígena andino, traduzida como princípio 

constitucional no Equador e na Bolívia. Aliás, experiência que encontra até hoje enormes 

desafios para que se cumpra o que fora acordado no texto constitucional (ACOSTA, 2016). 

Inspirados ainda no Bem Viver, resolvemos representar a terra invertida na copa da árvore, sob 

inspiração do desenho do artista uruguaio referido anteriormente. 

Diante da necessidade de sulear ou desnortear rotas, bifurcando-nos em outras 

possibilidades em relação com os diferentes fazeres-saberes, de forma interdependente e aberta 

ao novo, tornou-se possível a emergência de uma escrita comprometida com esses fazeres-

saberes, que não compartilham dos protocolos da ciência hegemônica. No intuito de expandir 

os poderes das narrativas e ampliar os horizontes das histórias, ressaltamos a riqueza da 

biodiversidade e as formas contemporâneas de resistências e insurgências, tornando os 

protocolos dessa viagem muito mais multirreferenciais.  

Corresponde a um quadro distinto dos protocolos da ciência hegemônica, comprometida 

em estabelecer hierarquias entre os diferentes sistemas de conhecimentos, colocando uns acima 
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dos outros, ao passo que a toma a partir de uma leitura linear/evolucionista como conhecimento 

mais completo e, portanto, superior. A crítica a tal superioridade passa pela constatação de que 

“as artes da vida humana se entrelaçam de maneiras variadas com as artes da vida de outras 

espécies” (TSING, 2019, p. 29). Diante destas paisagens multiespecíficas, estaremos em 

melhores condições de respeitar e valorizar a incrível biodiversidade que habita o planeta Terra, 

da qual somos apenas uma parte. O apelo a tal biodiversidade também pode nos levar a uma 

atitude de respeito, valorização e aprendizagem das cosmologias de outros grupos e povos que 

foram subalternizados no processo de modernização do mundo.  

É nesse contexto de enfrentamento epistêmico e político das colonialidades que a 

Biogeografia se insere enquanto dispositivo de mobilização científica e intercultural, por meio 

da sua articulação pedagógica com a formação inicial e continuada de professores e professoras; 

especialmente inspirada em experiências referenciadas no Buen Vivir, expressão que tivemos 

contato, a partir dos escritos do economista equatoriano Alberto Acosta. Para este autor, o Bem 

Viver compreende 

 

às experiências, às visões e às propostas de povos que, dentro e fora do mundo andino 

e amazônico, empenharam-se em viver harmoniosamente com a Natureza, e que são 

donos de uma história longa e profunda, ainda bastante desconhecida e, inclusive, 

marginalizada. Foram capazes de resistir, a seu modo, a um colonialismo que dura 

mais de quinhentos anos, imaginando um futuro distinto que muito poderia contribuir 

com os grandes debates globais (ACOSTA, 2016, p. 20). 

 

Essa expressão, embora tenha surgido no contexto das experiências indígenas andinas, 

já extrapola seu âmbito de origem, como adverte o autor, a exemplo do que acontece com a 

expressão Ubuntu, noção africana que traduz uma filosofia fundada no princípio de que “Eu 

sou porque nós somos”. E no Ñande Reko, cosmovisão indígena guarani tecida a partir da ideia 

de irmandade em que humanos e não humanos compartilham de uma mesma origem e se 

acolhem mutuamente sem estabelecer distinções hierarquizantes e retificadoras, próximo do 

que Tsing (2019, p. 17) reconhece como paisagem, ou seja: pontos de “encontro para os atos 

humanos e não humanos e um arquivo de atividades humanas e não humanas do passado”.  

Cabe sobretudo à biogeografia o importante papel de tecer narrativas em que as biodiversidades 

possam ser recuperadas e valorizadas.  

Nesse sentido, está na hora de recuperar “a história e permitir a entrada de não humanos, 

assim como historiadores sociais se abriram para as histórias dos povos colonizados, povos 

indígenas, pessoas de cor e mulheres no final do século XX” (TSING, 2019, p. 17). 

Concordando com a autora, só queremos reforçar que essas frentes podem ser trabalhadas em 

sintonia, de modo simultâneo, já que não precisamos abandonar a luta das minorias sociais para 
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avançar nas batalhas abertas pela valorização da biodiversidade, porque este é um capítulo que 

infelizmente está longe de ser resolvido, e, em muitos aspectos, essas narrativas possuem pontos 

que se cruzam e se sobrepõem.  

Tais expressões inspiraram nossa viagem e criaram condições para que fosse possível 

escrever algo que articulasse decolonialidade, biogeografia e formação docente, pois no 

caminhar nos demos conta de que as relações entre decolonialidade e biogeografia não eram 

suficientes para nós que estamos implicados e envolvidos em processos de formação inicial e 

continuada docente. Daí a importância dessa tríade na presente pesquisa, com o reconhecimento 

de que os conteúdos veiculados na Biogeografia precisavam estar em diálogo com projetos 

emancipatórios que visibilizassem outros sujeitos, amparados em outras pedagogias, como 

sustenta o sociólogo e educador espanhol radicado no Brasil Miguel Arroyo (2014), 

argumentando que uma parte considerável das teorias e das práticas pedagógicas atuais estão 

comprometidas em assentar uma pedagogia de caráter abissal, ou seja, comprometida em 

produzir invisibilidades, operando no silenciamento de outros sujeitos que mobilizam 

pedagogias sustentadas em processos de resistências (ARROYO, 2014). Desse modo, o 

presente relato de bordo também foi tecido a partir da constatação de lacunas que assinalavam 

a baixa articulação da Biogeografia com as questões da formação docente.  

Desse modo, como a Biogeografia pode contribuir na formação docente a partir do 

pensamento decolonial? se configurou como nossa questão central de pesquisa e conduziu a 

construção de nosso objetivo geral, a saber: “compreender como o pensamento decolonial na 

Biogeografia pode contribuir na formação inicial e continuada de professores e professoras”. 

Diante deste objetivo geral, precisávamos operacionalizar a agenda de pesquisa, a partir de 

dispositivos de produção e análise de dados, orientados pelos objetivos específicos.  

O desenho da pesquisa envolveu a pesquisa bibliográfica e mobilizou a criação de um 

curso de extensão que envolveu estudantes, egressos e docentes de Geografia e Biologia, com 

o intuito precípuo de “compreender as relações que os cursistas estabeleciam entre 

decolonialidade/biogeografia/formação docente, buscando entender como: i) Qualificavam 

ciência, inclusive em relação à Biogeografia enquanto conhecimento científico; ii) 

Relacionavam Biogeografia, Colonialidade e  Decolonialidade epistêmica; além de, iii) 

Analisam os desafios e as contribuições da Biogeografia dentro de uma proposta de formação 

docente inspirada na decolonialidade. Os frutos dessa experiência são detalhados na segunda 

rota suleadora. 
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Essa ação extensionista, ao mesmo tempo preocupada em proporcionar formação 

continuada tanto para quem fomenta a ação quanto para quem aceita envolver-se nessa 

atividade, teve, além dos objetivos supracitados, o intuito de construir uma carta de orientações 

em práticas decoloniais no ensino de biogeografia(s). Nessa atividade, foram empreendidas 

ações que envolveram desde observações e audiogravações de rodas de conversas, bem como 

outros instrumentos de produção de dados, a exemplo do diário de bordo biogeográfico, a carta 

de orientações em práticas decoloniais no ensino de biogeografia(s) e os registros em formato 

online via ambiente virtual de aprendizagem, além de atividades como a vivência biogeográfica 

de campo.  

Diante da pergunta de pesquisa, da forma como foram construídos os objetivos desse 

estudo e do modo como configurou-se o campo, não é apressado afirmar que o presente trabalho 

adota a abordagem qualitativa, especialmente amparada na proposição da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2011), e mais detidamente da pesquisa-formação (MACEDO, 2010), 

estabelecendo cruzamentos entre os conhecimentos advindos da literatura especializada e os 

dados gerados a partir da mobilização dos saberes dos colaboradores e colaboradoras no curso 

de extensão já mencionado. 

Uma vez informadas as lacunas que motivaram a escrita deste trabalho, bem como os 

objetivos que se seguiram a fim de contribuir na superação delas, faz-se mister neste momento 

tecer algumas considerações acerca da pesquisa bibliográfica realizada na investigação, 

especialmente as referências especializadas em Biogeografia, Educação e Decolonialidade. 

Recorremos aos livros impressos e livros digitais (e-books), artigos, resenhas, teses e 

dissertações. Como não encontramos publicações que estivessem dedicadas em articular 

Biogeografia, pensamento decolonial e formação docente ou que aproximassem essas 

temáticas, decidimos pesquisar separadamente cada uma dessas temáticas de modo a buscar 

uma leitura de integração e interface entre elas.  

A partir daí, passou a ser surpreendente o número de publicações em Biogeografia, 

Educação e Decolonialidade, tratadas de forma isolada, tanto em formato online quanto 

impresso, disponível nacional e internacionalmente a partir de obras traduzidas. A partir dessas 

publicações, resolvemos explicitar a diversidade científica em Biogeografia, com o objetivo de 

obter indícios de como essa produção científica diversamente capilarizada na Geografia e na 

Biologia poderia nos informar e reforçar a ideia de que a ciência não é neutra e de que as 

pesquisas tecidas sob a alcunha de biogeográfico ou correlatas a elas são mobilizadas a partir 

de motivações que podem referendar estudos e pesquisas comprometidos com a contestação 
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e/ou a permanência do status quo da ciência hegemônica e da apropriação dessas pesquisas para 

fins economicistas. 

Além disso, essa compreensão nos levou a pensar em leituras que pudessem 

problematizar o lugar destas pesquisas, engajando-as em trabalhos que considerassem outros 

sistemas de conhecimentos, sobretudo os fazeres-saberes locais, de modo a apoiar-se nas causas 

indígenas, nas comunidades quilombolas e em toda uma rede de experiências de inúmeras 

comunidades tradicionais, a partir das quais “muitas espécies fazem linhas de dança” (TSING, 

2019, p. 29). Portanto, “somente seguindo as populações em tais danças poderemos ver os 

efeitos da mudança ambiental. Precisamos de mais histórias sobre tais danças” (TSING, 2019, 

p. 28).  

O presente trabalho, estruturado em rotas suleadoras4, se inscreve diante da necessidade 

de fomentar leituras que venham visibilizar saberes e experiências do Sul global que convirjam 

com o que estamos chamando biogeografias do Sul. Trata-se do envolvimento e da potência de 

engajamento da Biogeografia em propostas contra-hegemônicas, delineando novos cenários de 

estudos e pesquisas. Inspirados nessa compreensão, dividimos nosso relato de bordo em duas 

grandes seções: Rota Suleadora I: Biogeografia, diversidade científica e formação docente e 

Rota Suleadora II: Biogeografia e a diversidade epistemológica do mundo: outros sujeitos, 

outras pedagogias.  

Elas integram capítulos que procuram dar conta da articulação entre Biogeografia, 

pensamento decolonial e formação docente. Inicialmente apresentamos nossas itinerâncias nas 

diferentes experiências de formação com a Biogeografia, com o objetivo de visibilizar 

memórias e experiências que nos conduziram a escrever a respeito da mencionada tríade. Tais 

experiências são compartilhadas ao longo do texto Capítulo 1: Embarcando: experiências com 

a Biogeografia. Após a imersão nas memórias, importantes para desvelar nossos interesses pela 

Biogeografia, passamos ao Capítulo 2: Ciência(s) Biogeográfica(s), com a exposição da 

diversidade científica presente na Biogeografia, diante de uma leitura plural e não neutra que 

abriga tanto a Geografia quanto a Biologia. 

 
4 O termo sulear é utilizado no sentido de orientar, partindo do exercício teórico-prático de visibilização da 

diversidade de experiências do Sul; sendo que o Sul é empregado aqui a partir da formulação teórica das 

epistemologias do Sul, que ao mesmo tempo em que concebe o Sul “metaforicamente como um campo de desafios 

epistêmicos, que procura reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação 

colonial com o mundo [...] sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do mundo 

que foram submetidos ao colonialismo europeu [...] A sobreposição não é total porque, por um lado, no interior 

do Norte geográfico classes e grupos sociais muito vastos (trabalhadores, mulheres, indígenas, afrodescendentes, 

mulçumanos) foram sujeitos à dominação capitalista e colonial e, por outro lado, no interior do Sul geográfico 

houve sempre as ‘pequenas Europas’ pequenas elites locais que [se] beneficiaram da dominação capitalista e 

colonial e que depois das independências a exerceram  e continuam a exercer, por suas próprias mãos, contra as 

classes e grupos sociais subordinados” (SANTOS; MENESES, 2010, p. 9). 
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Comprometidos em assinalar a diversidade como riqueza e não como problema, 

decidimos tecer considerações relativas ao estatuto da diversidade da formação docente, já que 

desde nossa formação inicial não havia quaisquer abordagens que buscassem criar interfaces 

entre a Biogeografia e a dimensão pedagógica, mesmo em cursos de formação de professores e 

professoras. Por isso, decidimos escrever o Capítulo 3: Fazer-pensar em Biogeografia na 

formação docente, com a argumentação de que, ao mesmo tempo em que é importante 

compartilhar conceitos e terminologias científicas em Biogeografia, não faz muito sentido tal 

operação sem uma clara articulação com a dimensão pedagógica, especialmente nos contextos 

de formação de profissionais que atuarão na Educação Básica.  

Uma vez tecidos os argumentos da Biogeografia com a formação docente, optamos por 

apresentar a Rota Suleadora II: Biogeografia e a diversidade epistemológica do mundo: 

outros sujeitos, outras pedagogias, que congrega dois capítulos que buscam tecer 

considerações informadas pela literatura produzida pelas etnociências (POSEY, 2001; 

DIEGUES, 2000, 2008), pela ecologia histórica (BALLÉE, 2008, 2013) e, sobretudo, pela 

ecologia de saberes (SANTOS, 2010a, 2010b, 2010c, 2018b). Essa literatura permitiu aventar 

tecituras de biogeografias em contextos de comunidades tradicionais, reflexão traduzida no 

Capítulo 4: Contribuições da perspectiva decolonial na Biogeografia. Já o Capítulo 5: 

Desnorteando a formação docente: desafios e contribuições da biogeografia numa 

perspectiva decolonial do saber busca apresentar e discutir os desafios da perspectiva 

decolonial na Biogeografia no contexto de formação de professores e professoras; ao mesmo 

tempo que busca apresentar provocações decoloniais na educação superior, tendo como foco a 

interface Biogeografia/Decolonialidade/Formação docente.  

Diferentes das embarcações de outrora, especialmente das projetadas no início do século 

XVI, que tornaram possível projetos coloniais sob o signo da evangelização, bem como a 

colonização verificada na segunda metade do século XIX  sob o signo do progresso (FERRO, 

2017), projetos que mantêm fortes reverberações contemporâneas sob o signo da colonialidade, 

nossa embarcação, de forma contrária ao projeto das grandes navegações marítimas 

protagonizadas pelo europeus há mais de 500 anos, está aberta à biodiversidade e à diversidade 

étnico-racial, indígena etc., e às inúmeras alternativas de desenvolvimentos não comprometidos 

com a lógica predatória e capitalista, característica imposta pelos países do Norte. É através 

desse apelo a vivermos em um mundo mais horizontal e colaborativo, em que voltemos a 

escutar os preciosos ecos das ancestralidades, que convidamos você a adentrar em nossa 

embarcação. 
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CAPÍTULO 1 

EMBARCANDO: EXPERIÊNCIAS COM A BIOGEOGRAFIA 

 

Antes de chegarmos ao entendimento que articula Biogeografia, Decolonialidade e 

Formação Docente, faz-se necessário tecer algumas narrativas das nossas itinerâncias 

formativas com a Biogeografia que nos conduziram a essa tríade. Desse modo, serão 

apresentadas memórias que foram mobilizadas durante a viagem, especialmente nos momentos 

de ancoragem: paradas sempre necessárias para rever o que se escreve e o que se diz, de associar 

nossas experiências com as de outras pessoas e seres, e suas relações com o texto, suporte 

privilegiado nos trabalhos acadêmicos. Consistem em memórias de formação5, pois ajudam não 

apenas a construir identidades e subjetividades nos diferentes espaços-tempos, mas também nos 

encorajam a traçar novas rotas e nos aventurarmos nas trilhas de novos ambientes.  

Desse modo, nossas experiências enquanto estudante da disciplina de Biogeografia 

serão apresentadas no contexto da formação inicial, no âmbito do Curso de Licenciatura em 

Geografia da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana-Ba), e enquanto mestrando em 

Geografia,  aspecto que não podíamos deixar de registrar, pois se configurou como primeira 

experiência docente em Biogeografia; experiência tecida no tirocínio docente, uma das 

atividades obrigatórias do Programa de Pós-graduação em Geografia da UFBA (Universidade 

Federal da Bahia). 

Essas duas experiências, sem dúvida, nos conduziram a outras memórias, novas 

articulações e possibilidades de embarques, sobretudo porque nossa aprovação no concurso 

público foi justamente para atuar como professor de Biogeografia do Curso de Licenciatura em 

Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Essa experiência, 

em particular, oportunizou tanto a mobilização das experiências anteriores quanto provocou a 

atualização das problematizações acerca das práticas de ensino que atendem aos panoramas 

descortinados pelos estudos e pesquisas recentes em Biogeografia, diante de um novo cenário 

de agenciamentos científicos e de produção bibliográfica.  

Por fim, será apresentada nossa experiência no contexto do Doutorado no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS), 

afinal, o contato com novos horizontes nos lançou diante da necessidade de acolher novos 

cardumes de conhecimentos que se apresentaram naquele momento na proa da embarcação. 

 
5 Memórias de formação ou memórias formativas dizem respeito às lembranças de experiências que nos 

atravessaram e que ajudamos a compor, mobilizadas no intuito de identificar aspectos que orientaram consciente 

ou inconscientemente nossa itinerância de vida nas diferentes redes educativas com as quais interagimos. 
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Novos cardumes traduzidos pelos estudos interculturais e da educação ambiental crítica 

articulados ao Ensino de Ciências, temáticas que foram mobilizadas não apenas em algumas 

disciplinas e atividades obrigatórias do Programa, mas também no Interfaces: Cultura, Ciência 

e Ambiente na Educação Crítica, grupo de estudos coordenado pela Profa. Dra. Rosiléia 

Oliveira de Almeida. O grupo, integrado por discentes e docentes de diferentes formações 

acadêmicas, constituiu-se como um espaço-tempo de formação e troca de experiências, que 

contribuiu na ampliação dos nossos repertórios de saberes com fortes reverberações 

epistemológicas que são frequentemente traduzidas através deste relato de bordo. 

As mencionadas itinerâncias ajudaram a ampliar nosso repertório de saberes, 

ampliando, inclusive, não apenas o conteúdo das bagagens que nos acompanharam, mas, 

sobretudo, criando nova atmosfera, um plus qualitativo que ajudou a rever os conhecimentos 

acumulados através de novas sínteses, criando novas possibilidades e caminhos. Tal momento, 

antes de ser um fardo, se constituiu como retomadas do que tínhamos em nossas mochilas, 

procurando manter sempre o necessário para seguir a viagem. Embora seja difícil manter esse 

propósito, precisávamos sempre mexer e refletir a respeito do conteúdo das nossas mochilas, 

sob pena de acumular pré-conceitos, ideias deformadas e práticas que não correspondem mais 

ao que nos propomos aqui. 

Reconhecíamos, inclusive, que nossa bagagem precisava de leveza para seguir os rumos 

da viagem. Leveza advinda do fluir das experiências e não apenas do acúmulo de 

conhecimentos, tecituras que se formam nos embarques e desembarques formativos com a 

disciplina: seja na formação inicial, enquanto estudante de um curso de formação docente em 

Geografia; seja na formação continuada quando da realização da atividade de tirocínio docente 

durante o Mestrado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Geografia na Universidade 

Federal da Bahia; ou ainda, no exercício da docência no contexto de um curso de formação 

docente em Geografia, bem como das razões que motivaram a adoção da Biogeografia no 

contexto de doutoramento no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e 

História das Ciências. Portanto, a tecitura desse relato explicita as razões que nos levaram a 

articular os estudos e pesquisas da Biogeografia dentro de uma corrente teórico-metodológica 

inspirada na decolonialidade epistêmica, assumindo a implicação e o comprometimento com 

estilos de vida que foram invisibilizados pelo processo de modernização do mundo. Isso aponta 

para a importante questão do sentido do mundo. 
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1.1 Biogeografia à vista: embarcando no contexto da formação inicial 

 

Nosso primeiro contato com a Biogeografia se deu no ano de 2001, quando era 

graduando no curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, umas das maiores instituições de ensino superior do Estado da Bahia. Naquele 

momento da formação inicial na Educação Superior, a Biogeografia integrava um dos 

componentes dos estudos da natureza na matriz curricular do Curso de Geografia, embora fosse 

ofertada pelo Departamento de Biologia da Instituição. Esse quadro institucional me chamou à 

atenção, sendo que indagamos a respeito do porquê de a Biogeografia não integrar a área de 

Geografia, institucionalizada pela explicitação de um código que particularizar-se-á dentro da 

área da ciência geográfica, uma vez que suas bases científicas clássicas são creditadas em sua 

origem à Geografia, especialmente ao geógrafo alemão Friedrich Ratzel.  

A Biogeografia, alocada no Departamento de Biologia, foi conduzida por uma bióloga 

que planejava rigorosamente a disciplina, mediante um plano de curso que contava inclusive 

com um cronograma de aulas, especificando os conteúdos e as atividades avaliativas a serem 

trabalhadas. Com um único encontro de quatro horas, a disciplina deveria cumprir 60 horas da 

carga horária prevista, fato que gerava certo cansaço, mas compensado pela forma dinâmica e 

interessante como eram conduzidas as aulas, traduzidas através de modelos e esquemas como 

os infográficos, documentos cartográficos e demais dispositivos iconográficos e audiovisuais, 

tornando os encontros com a disciplina sempre agradáveis e formativos.  

A disciplina abrangia estudantes de Geografia e Biologia, que frequentemente 

realizavam a maior parte das atividades de forma coletiva, o que enriquecia a experiência com 

a biogeografia, uma vez que permitia a interlocução e o trânsito entre colegas de diferentes 

formações, afinal, acreditamos que o conhecimento é constituído “não só pelos caminhos já 

sabidos e consagrados, e que precisam ser questionados permanentemente, mas também nesse 

tecer constante de encontros e desencontros cotidianos” (MACEDO et al., 2011, p. 20). Foi, 

sem dúvida, uma das melhores experiências, na graduação, relativas aos estudos da natureza, 

tanto é que mantemos até hoje os escritos, trabalhos e textos mobilizados nas aulas, permeados 

pelas transparências coloridas e monocromáticas, geralmente exibidas através de um 

retroprojetor. 

  As transparências explicitavam uma Biogeografia tecida a partir das narrativas de 

cientistas e demais pesquisadores e pesquisadoras, em sua maioria da Biologia e das demais 

ciências naturais, o que nos causava certo estranhamento por não vermos autores/as da 

Geografia devidamente representados/as na programação. Pelo motivo da professora ser 
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bióloga, já era esperado que houvesse uma identificação com referenciais da ciência biológica. 

No entanto, acreditamos que a programação deveria atender uma diversidade de olhares, porque 

a prática docente envolvia uma formação inicial com estudantes de diferentes formações 

acadêmicas. A ausência de abordagens geográficas tornava abissal outras experiências de 

estudos, especialmente as origens de uma tradição de pesquisa que começa com a Geografia no 

final do século XIX, denominada Biogeografia universal, proposta pela geografia alemã. 

Os conteúdos mobilizados variavam desde a apresentação dos significados da 

Biogeografia no conjunto da ciência, aos conceitos-chave fundamentais da Biologia, aos 

objetos de investigação assentados na dicotomia entre os estudos da fauna (zoogeografia) e da 

flora (fitogeografia), até uma profunda imersão nos estudos de Paleobiogeografia ou 

Biogeografia Histórica, apoiados nas narrativas da origem e evolução da Terra, às suas 

representações esquemáticas na escala geológica e nas teorias da Deriva Continental e na 

atualização dessa teoria, a partir de evidências que ajudaram a compor a Teoria da Tectônica 

Global, sob a argumentação geral de que a atual distribuição dos organismos em parte é 

atribuída aos movimentos das placas tectônicas.  

Além da Biogeografia Histórica, a Biogeografia Ecológica assumiu capítulo importante 

nas aulas, certamente pelo fato dos conteúdos se aproximarem mais diretamente da Biologia. 

Conceitos ecológicos, como: elementos bióticos, elementos abióticos, comunidade, biocenose, 

bioma, ecossistema, além das teorias como a Lei do mínimo de Liebig, assumiam o comando 

dos estudos biogeográficos apresentados. Conceitos e teorias que reforçavam o protagonismo 

da Biologia nestes estudos e pesquisas invisibilizavam a tradição dos estudos e pesquisa 

característicos da Geografia. 

Além dessa experiência na disciplina Biogeografia, não poderíamos deixar de 

compartilhar outra experiência ainda na formação inicial que reforçou ainda mais nosso 

interesse nos estudos da natureza, especialmente o interesse pela Biogeografia, a partir da 

Geografia. Trata-se da experiência enquanto monitor da disciplina Geomorfologia Climática, 

que nos aproximou mais da Biogeografia, especialmente dos estudos em torno do domínio das 

Caatingas. Curiosamente, dos pontos pré-selecionados para a vaga de monitoria na disciplina 

de Geomorfologia Climática, fui agraciado pelo tema “Origem e Evolução de Inselbergs”6, 

oportunidade em que pude discorrer por escrito, dentre outros aspectos, sobre as características 

das formações geomorfológicas e as relações com a fitogeografia local e regional, em especial 

 
6 Para Ab’Sáber (2006), Inselbergs são pontos rochosos ou feições topográficas resistentes típicas do Nordeste 

semiárido, dependentes de massas rochosas cristalinas emergentes acima de morros e colinas, revestidas por 

caatingas. 
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da caatinga. Inspirando-nos nos estudos do geólogo brasileiro João José Bigarella (1994) sobre 

os inselbergs e no geógrafo brasileiro Aziz Nacib Absáber (2003), através da articulação da 

formação dos inselbergs com o contexto do domínio morfoclimático das caatingas, fomos 

selecionados. Após aprovação, as atividades que se seguiram ao longo de um ano traduziram-

se pelo acompanhamento das aulas, atividades de orientação na sala-ambiente e planejamento 

de trabalhos de campo. Sem dúvidas, elas constituíram-se como experiência formativa que 

marcou meus primeiros itinerários nos estudos da natureza, especialmente em sua relação com 

a Biogeografia, porque naquele momento, apesar de não percebermos na época, ela já se 

afigurava como meu campo maior de interesse profissional. 

 

1.2 Embarcando na Pós-Graduação e reencontrando a Biogeografia no Mestrado em 

Geografia da UFBA 

 

Com o ingresso no Mestrado em Geografia da Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

no início de 2009, fomos informados de que era necessário cumprir o tirocínio docente, uma 

atividade obrigatória para aqueles/as que não tiveram nenhuma experiência comprovada na 

docência do ensino superior. Até aquele momento, tínhamos experiências na Educação Básica 

nas IES da rede particular, por isso fomos orientados a escolher uma disciplina para realizar o 

estágio. Identificamos que a Biogeografia se encontrava disponível na lista de componentes 

curriculares para realização do tirocínio docente e não hesitamos em nos inscrever na disciplina.  

Tal acontecimento se configurou como um reencontro, agora na condição de mestrando. 

A professora que nos acolheu na disciplina, a Profa. Dra. Marcia Procópio Scheer, deixou-nos 

muito à vontade para propor novos arranjos na programação de conteúdos e nas atividades 

propostas até então, nos mostrando a potência de um currículo tecido nos movimentos 

cotidianos, de modos ricos e variados. “Trata-se, assim, de dar à prática a dignidade de fatos 

culturais e de espaço/tempo de tessitura de conhecimentos que não podem ser tecidos da mesma 

maneira como são os da ciência” (MACEDO, 2011, p. 32), mas que possui importância e tem 

de ser valorizada no/pelo fazer curricular.  

Foi uma experiência maravilhosa, pois pudemos rememorar conceitos e temas que 

integraram a formação inicial, além da oportunidade de planejar as aulas e traduzi-las por meio 

de slides e atividades avaliativas que estivessem em sintonia com o que fora mobilizado. Este 

reencontro foi um desafio, sobretudo porque foi a primeira vez em que nos víamos na docência 

no contexto de um curso superior em Geografia. Foi uma experiência maravilhosa e nos fez 
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reelaborar muita coisa do passado, criando uma sensação de nostalgia, especialmente através 

das memórias significativas dos tempos da graduação.  

No entanto, diante da forte influência da Biologia em nossa formação inicial, acabamos 

reproduzindo, na Graduação, a utilização de conceitos mais atinentes às ciências biológicas. 

Além disso, houve um esforço em resgatar os clássicos, a exemplo do geógrafo alemão 

Friedrich Ratzel, a quem se credita o termo Biogeografia. Ao mesmo tempo, tivemos a 

oportunidade de mobilizar conceitos de biogeografia cultural, perspectiva que soou estranha, 

pois nunca tínhamos ouvido falar dessa linha de estudos. Aliás, tal estranhamento deve ter 

mexido conosco, porque retomamos essas discussões na docência em Biogeografia no IFBA. 

Curiosamente os conceitos e temas de biogeografia histórica trabalhados ao longo do tirocínio 

foram exigidos como conteúdos na lista de temas do concurso público do IFBA, o qual, 

mediante a aprovação, conduziu-nos à docência de Biogeografia no IFBA, campus Salvador. 

 

1.3 Embarcando na docência de Biogeografia no Curso de Licenciatura em Geografia do 

IFBA 

  

Após experiência de tirocínio de Biogeografia no Mestrado em Geografia, e logo após 

a conclusão do curso de mestrado, surgiu a oportunidade de ingressar na Rede Federal de 

Ensino, mediante concurso público. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia havia lançado edital de concurso para vagas permanentes nas diversas unidades do 

interior e da capital baiana. A única unidade do IFBA que ofertava vagas para atuar em curso 

superior em Geografia era o campus Salvador, que demandava e continua demandando até hoje 

profissionais das subáreas: Geografia Humana, Ensino de Geografia e Geografia Física.  

Na ocasião, nos inscrevemos para a vaga de Geografia/Geografia Física para atuar no 

campus Salvador. Ao tomar conhecimento da programação de conteúdos para pleitear uma vaga 

na referida subárea, intuímos certa orientação dos pontos temáticos do concurso público para 

atender a carência na área da Biogeografia, dado a maioria de pontos explicitarem conceitos e 

temas desse ramo. A intuição se comprovou assim que assumimos a vaga. Em contato com os 

futuros colegas, fui informado de que existia a necessidade de ter no quadro docente um 

profissional da Biogeografia, gerando a oportunidade de assumirmos a referida disciplina, além 

de outras da subárea da geografia física. 

Desde então, a docência em Biogeografia em um curso superior em Geografia, 

especialmente de formação de professores/as em Geografia, tem sido uma rica oportunidade de 

experiências formativas a cada semestre letivo. Também tem consistido ao mesmo tempo em 
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inúmeros desafios, porque demanda muita atenção aos detalhes e a frequente atualização em 

estudos e pesquisas na área, além das buscas em sintonizá-los com as demandas específicas da 

formação dos/das futuros/as professores/as. Isso também cria oportunidades de atualização de 

olhares e práticas de ensino, visando a superação das lacunas e lapsos que havíamos identificado 

nas distintas experiências há pouco comentadas.  

Dentre os desafios, a questão da articulação entre conhecimentos específicos da 

Biogeografia com a dimensão pedagógica da formação docente nos adverte que os conceitos, 

temas e abordagens específicas têm de estar em sintonia. Grande parte da Geografia praticada 

na Instituição e mobilizada no Currículo não opera no sentido de buscar tal integração. Por isso, 

optamos pelos caminhos dos sentidos abertos pela perspectiva da interculturalidade, por 

acreditar em sua potência heurística de possibilidades de articulação entre os conteúdos 

disciplinares e a formação docente; aspectos que consideramos relevantes para a atuação 

docente em perspectiva plural, multirreferencial (MACEDO; BARBOSA; BORBA, 2012) e 

mais integrada.  

No início da experiência docente, que começou em meados de 2012, dispúnhamos de 

poucos livros de Biogeografia, algo que se confirmava especialmente em termos de produção 

bibliográfica nacional. As obras disponíveis eram estrangeiras, especialmente britânicas e 

norte-americanas, traduzidas por especialistas brasileiro(a)s. No entanto, já contávamos com 

acervo considerável de artigos e resenhas em periódicos científicos de Geografia e em 

Geografia Física, além de dissertações e teses direta e indiretamente relacionadas à 

Biogeografia. Atualmente o número de livros e documentos online relacionados à subárea 

cresceu consideravelmente, com abordagens que variam dos enfoques teórico-conceituais até 

pesquisas aplicadas, divulgadas em anais de eventos nacionais de Geografia, Geografia Física 

e em Biogeografia, disponíveis em rede, incluindo anais de eventos, livros impressos e livros 

digitais (e-books). 

Diante da ausência de livros na biblioteca do IFBA naquele momento, resolvemos 

mobilizar os conteúdos a partir de artigos, resenhas e impressões de capítulos de livros que 

compunham o nosso acervo pessoal. A construção do plano de curso de Biogeografia 

referendava-se nos conceitos, temas e abordagens a partir dos documentos que dispúnhamos 

naquele momento. Porém, com a ampliação da produção nacional de obras relacionadas 

pudemos diversificar os temas abordados. 

Aos poucos, percebemos as lacunas que se apresentavam cada vez mais em nossa prática 

docente. Os encontros estavam implicados com abordagens tão somente científicas, ao mesmo 

tempo em que reforçavam a rígida fronteira criada a partir da divisão entre as epistemologias 
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das ciências humanas e das ciências naturais. Estes dois movimentos: mobilização exclusiva 

dos conteúdos científicos como se fossem os únicos conhecimentos possíveis e válidos acerca 

das compreensões da distribuição e espacialização da vida no planeta, e a rígida separação entre 

as mencionadas epistemologias, nos fizeram questionar as subdivisões que até o momento não 

eram problematizadas por nós, fato que dificultada uma leitura global dos temas e conceitos 

urdidos. Também aqui, a questão da interculturalidade se mostrou como a oportunidade de 

busca de novas alianças e articulação com a formação docente e com perspectivas mais integrais 

com horizontes narrativos mais simétricos, capazes de abarcar diversos conhecimentos, tecidos 

pelas compreensões da distribuição e espacialização da vida nos ambientes de um número maior 

de grupos, e não apenas o grupo dos escolhidos pela tradição da cultura ocidental, que veio a 

reconhecer-se a partir do exclusivismo da ciência. Isso gerou muitas mudanças. 

 Os dois movimentos mais marcados foram: (i) a ampliação de horizontes teria de 

relacionar a Biogeografia com a Geografia escolar, de modo a tecer considerações acerca da 

formação docente. Daí surgiu a ideia de fomentar seminários em que fosse possível socializar 

leituras, práticas e experiências que pudessem assentar não uma biogeografia escolar, mas a 

partir da consideração de como a Biogeografia pode ser mobilizada na Educação Básica. (ii) 

isso nos levou a uma ampliação dos próprios campos empíricos e dos horizontes teóricos da 

subárea, uma vez que possibilitou a compreensão da potência de uma biodiversidade muito 

mais complexa e dinâmica, posto que tecida a partir de múltiplas perspectivas, através da 

consideração dos diversos agentes que a tecem. Humanos e não humanos ajudam a compor 

diversas e ricas cosmovisões que retratam estilos de vida e biodiversidades, interagindo e 

formando ambientes. Desse modo, a partir da interculturalidade, podemos afirmar a 

compreensão de uma Biogeografia que é mobilizada pelas comunidades de pescadores, 

marisqueiras, quilombolas, indígenas etc.  

Não se trata de desqualificar o conhecimento científico, mas de apontar que ele é um 

dentre uma diversidade de cosmologias possíveis. É isso que estamos reconhecendo e 

nomeando como Biogeografias do Sul. Semelhante compreensão é assumida por Barthooll 

(2018, p. 116), em sua nomeada Geografias em movimento, ou seja: conexão com “a ideia de 

ecologia de saberes, buscando estabelecer um diálogo de uma diversidade de saberes e suas 

práticas”, através dos quais colocamos o fazer geográfico em diálogo com saberes advindos de 

diversos lugares, tais como: “saberes científicos”, “saberes dos movimentos sociais” e “saberes 

dos espaços populares urbanos”, ao que acrescentaríamos os saberes dos diversos grupos que 

compõem os espaços populares rurais.  
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Diante da necessidade de estender essas discussões no contexto desses seminários, 

propondo inclusive atividades online, foi adotado o ambiente virtual Schoology, ambiente 

pensado para disponibilizar todo o planejamento da disciplina, os fóruns de discussão, textos e 

demais atividades, com o objetivo de estender as interlocuções desenvolvidas em sala de aula 

e em trabalhos de campo. Mediante identificação do uso desse ambiente no contexto do 

Doutorado, decidimos mobilizá-lo na formação inicial nas disciplinas da subárea da geografia 

física. Os professores, “em particular, precisarão do compartilhamento, da autoria, 

conectividade, colaboração e interatividade para potencializar a sua prática docente” 

(SANTOS, 2014, p. 40), experiência essa que tem sido muito formativa, na medida em que 

propicia a integração de outras linguagens, ampliando os repertórios de saberes e experiências 

do(a)s estudantes. Com ambiente intuitivo e com interface que se assemelha a uma rede social, 

disponível tanto na versão desktop quanto mobile, não foi difícil a ambientação e a adesão 

do(a)s estudantes a essa plataforma online. Tal dispositivo é importante também pelo fato de 

potencializar a inclusão digital, que “supõe percepção e engajamento profundos dos usuários 

em autoria e interatividade com o computador e congêneres” (SANTOS, 2014, p. 40).  

Ainda como forma de atualizar nossas práticas e ampliar os repertórios, nos dedicamos 

a participar de eventos de Ensino de Geografia, Biogeografia e Geografia Física, submetendo 

trabalhos desenvolvidos sob inspiração nas práticas e no contexto da iniciação científica. Na 

iniciação científica, pudemos orientar estudantes dentro de uma proposta que buscava articular 

Biogeografia em livros didáticos de Geografia, no intuito de entender como os manuais 

didáticos mobilizam conceitos, temas e as abordagens físico-ambientais em sua relação com 

Biogeografia. 

Essa experiência de orientação de iniciação científica foi muito formativa, porque 

proporcionou estudos e pesquisas que já respondiam algumas das questões que formulávamos 

sobre como temáticas físico-ambientais, sobretudo as temáticas biogeográficas, eram 

mobilizadas na educação geográfica. Essa linha de estudo nos incentivou a participar de eventos 

como: Encontro Nordestino de Biogeografia, Fórum Nacional Nepeg de Formação de 

Professores de Geografia, Colóquio de Pesquisadores em Geografia Física e Ensino de 

Geografia, Simpósio Nacional de Geografia Física Aplicada, Encontro Internacional de 

Formação de Professores e Fórum Permanente de Inovação Educacional. Todos os eventos 

assinalados, sem dúvida, foram formativos e ampliaram nosso repertório de saberes e 

experiências de pesquisa em Biogeografia, proporcionando a revisão e atualização dos planos 

de curso, fazendo com que adotássemos novas leituras e práticas até então impensadas na 

formação inicial docente. 
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1.4 Embarcando no Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências 

(UFBA/UEFS) e ampliando os repertórios de fazeres-saberes em Biogeografia 

 

Como é possível notar nos relatos anteriores, as questões interculturais e didático-

pedagógicas aparecem pouco no corpo do texto. Essa quase ausência se deu por conta de tais 

questões quase não integrarem a nossa formação inicial, tampouco a formação continuada. Tal 

fenômeno teve forte reverberação em nossa formação e na já mencionada prática docente. Na 

formação acadêmica, as questões de cunho intercultural competiam ao domínio da chamada 

geografia humana, especialmente os estudos e pesquisas em geografia da população e geografia 

agrária. Desse modo, a adoção da dimensão intercultural nos estudos e pesquisa na Biogeografia 

surge no contexto do Doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA-UEFS). 

 Desse modo, antes mesmo de tecer considerações sobre as razões que nos motivaram a  

desenvolver uma perspectiva teórico-prática comprometida em instaurar a decolonialidade do 

saber nos estudos biogeográficos, deslocando a Biogeografia de uma perspectiva tão somente 

amparada na ciência ocidental para uma perspectiva orientada a ecologia de saberes (da qual a 

ciência faz parte), faz-se mister dizer que a tentativa de estabelecer, ainda que preliminarmente, 

a aproximação da biogeografia com a temática da interculturalidade encontra suas raízes em 

um dos componentes curriculares integrantes do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Filosofia e História das Ciências (UFBA-UEFS), onde a presente pesquisa foi acolhida.  

O primeiro contato com o Programa se deu mediante inscrição como aluno especial, 

matriculado no componente curricular Pluralismo Cultural e Aprendizagem Escolar de 

Ciências, ofertado pela professora que orientou a presente pesquisa. O título do componente 

nos chamou a atenção, porque a articulação entre pluralismo cultural e ensino de ciências não 

se encaixava em nosso imaginário de ciência, sobretudo no imaginário em torno da Biologia, 

da Física e da Química, consideradas, de certo modo, ciências naturais comprometidas tão 

somente em reproduzir conceitos e práticas orientados pela epistemologia clássica e em 

mobilizar conceitos e práticas na Educação, através de rigor e rigidez advindos de tal arcabouço 

epistemológico. 

Diante desse quadro, estávamos convencidos, antes mesmo de iniciar os encontros no 

componente curricular, de que tal relação entre pluralismo cultural e ensino de ciências 

apresentaria alguma incoerência, especialmente no que tange a outros sistemas de 

conhecimento entrarem em contato e diálogo com a ciência. Tal visão não poderia ser muito 

diferente, afinal a imagem que tínhamos de ciência era exatamente aquela que aprendemos na 

escola básica e que foi reforçada na formação do ensino superior. Imagens de um sistema de 
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conhecimento cientificista, comprometido tão somente em reproduzir conceitos, temas, 

métodos e práticas específicas de cada ciência, pouco importando-se com o conhecimento 

ordinário (movimentos dinâmicos, múltiplos e variados dos cotidianos), e, portanto, com outros 

modos de fazer e de saber que circulam nas sociedades a partir de outras lógicas. 

O contato com o componente curricular demonstrou o contrário do que esperávamos, e 

no lugar da falta de diálogo ou do conhecimento exclusivamente centrado na ciência 

descortinaram-se possibilidades de composições plurais e multirreferenciais, através das quais 

os conhecimentos são tecidos através de múltiplos horizontes e cosmovisões, ou seja,  para 

dizer com Alves (2015, p. 143): “isso significa a ampliação e a complexificação do que vamos 

considerar como fonte do conhecimento. Para além daquilo que pode ser grupado e contado (no 

sentido de numerado)”.  

A proposta da disciplina tinha como finalidade desconstruir imagens em torno da ciência 

hegemônica e estimular reflexões acerca das diferentes formas de conhecimento e de suas 

articulações com uma ciência mais aberta à diversidade, sem estabelecimento de assimetrias 

rígidas, e, portanto, sem tentar silenciar narrativas e compreensões outras relativas ao mundo. 

A importância de mudar leva “à necessidade de incorporar tanto o diverso como a totalidade de 

cada expressão individual, assumindo, com decisão, o diferente e o heterogêneo” (ALVES, 

2015, p. 143). Tal abordagem consistiu em divisor de águas em nossa formação continuada. 

Divisor porque nunca foram mobilizadas, desde aquele momento, quaisquer possibilidades de 

abordagens que articulassem as ciências aos saberes tradicionais, especificamente na subárea 

da geografia física, nosso atual campo de atuação profissional.  

Percebemos, inclusive, que muitos dos textos mobilizados nos encontros da disciplina 

estavam relacionados e implicados com a experiência da professora em sua pesquisa de 

doutorado intitulada Ajofe e alcoometria: poderão viver juntos? as escolas diante das 

mudanças socioculturais ligadas à produção de cachaça artesanal na microrregião de Abaíra-

BA7. O compartilhamento desse trabalho foi importante para a presente pesquisa, porque 

 
7 No artigo  Ajofe e alcoometria: as escolas diante das mudanças socioculturais ligadas à produção de cachaça 

artesanal na microrregião de Abaíra, Bahia, Brasil (ALMEIDA, 2012), fruto da pesquisa de doutoramento 

intitulada Ajofe e alcoometria: poderão viver juntos?: as escolas diante das mudanças socioculturais ligadas à 

produção de cachaça artesanal na microrregião de Abaíra -BA, defendida na Unicamp no ano de 2008 

(ALMEIDA, 2008). A docente apresenta um panorama da pesquisa apresentando resultados que reforçam, como 

vimos nas rodas de conversas, a necessidade de abordar a dimensão dos fazeres-saberes vernaculares ancestrais 

em diálogo com os fazeres-saberes científicos. Essa experiência compartilhada pela professora em torno da técnica 

do ajofe inclusive foi confirmada por Ramiro Macuacua, moçambicano da etnia Machope que integrou a 1ª roda 

de conversa, de que essa técnica é realizada na etnia machope, o que reforça a tese de circularidade e trânsito de 

fazeres-saberes entre as culturas. Pesquisas como essas da professora Rosiléia demonstram a possibilidade de 

adotar o método indiciário como forma de compreender como se dá a apropriação de determinados termos e como 

estes são atualizados conforme os diferentes usos ao longo do tempo. A memória ancestral de matriz africana, 
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ilustrou a possibilidade de fomentar interações e diálogos entre diferentes sistemas de 

conhecimentos, através de uma proposta de ampliação do repertório de constituição e circulação 

dos saberes. 

Adotando uma abordagem não essencialista de cultura, o trabalho buscou envolver as 

escolas no contexto local, reforçando a valorização dos seus conhecimentos e de suas 

experiências, tendo como ponto de partida a produção de cachaça na região de Abaíra, 

orientando-se no conceito de circularidade cultural e no paradigma indiciário proposto pelo 

historiador italiano Carlo Ginzburg8. Além do historiador, outros autores foram mobilizados 

nos encontros que ampliaram ainda mais as possibilidades de incluir a dimensão intercultural 

em nossa pesquisa. Autores como: o antropólogo argentino Néstor García Canclini e suas 

discussões a respeito da hibridização cultural; o sociólogo jamaicano Stuart Hall e seu conceito 

dinâmico do processo de constituição das identidades; a pedagoga brasileira Vera Maria Candau 

e sua compreensão da interculturalidade crítica, dentre outros. Os/as autores/as foram fontes 

inspiradoras para a pesquisa que apresentamos aqui. 

Diante dessas leituras, estávamos convencidos de que não fazia mais sentido sustentar 

uma pesquisa amparada tão somente nas práticas científicas em Biogeografia. A interação entre 

o que se pratica cientificamente em Biogeografia e seu diálogo com autores e autoras de outras 

especialidades, a exemplo da Biologia, Antropologia, Sociologia e Arqueologia, serviu como 

ponte de compreensão mais nuançada a respeito do temário da natureza, a partir da ampliação 

de horizontes com introdução de narrativas indígenas, quilombolas e de uma infinidade de 

outros povos tradicionais. Essa foi a oportunidade em que passamos a reconhecer nessas 

experiências aspectos que se reportam à Biogeografia, porém, uma Biogeografia em 

movimento, ao que passamos a nomear Biogeografia do Sul (que será apresentada na seção 4), 

tentando indicar a introdução de outros sujeitos e apontando para outras formas de compreender 

a biodiversidade, através do reconhecimento das experiências do Sul, como modo de marcar os 

processos de resistência na produção do conhecimento e de evidenciar a ampla e rica 

diversidade de saberes produzidos cotidianamente.  

Esta constatação nos levou a uma profunda revisão da ciência praticada por nós, não 

apenas em termos da pesquisa em apreço, mas também de sua reverberação no exercício da 

docência, uma vez que parte-se do pressuposto de que, quando se acredita na pertinência e 

 
fortemente mobilizada na técnica de produção da cachaça, nos adverte sobre a importância de visibilizar essas 

experiências que são encobertas por abordagens cientificistas. 
8 A fim de aprofundamento no método indiciário desenvolvido pelo historiador italiano Carlo Ginzburg 

recomendamos as obras Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história (1989) e O queijo e os vermes: o cotidiano 

e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição (2006). 
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relevância do que se escreve e se defende, precisa-se vivenciá-lo, sob pena de cometermos 

incoerências e exagerado descompasso entre o que se diz e o que se faz. Desse modo, já estamos 

defendendo que a pesquisa em movimento é implicada e comprometida com os saberes dos 

grupos que foram subalternizados.  

Esses estudos que flertavam com a questão da diversidade cultural, dos fazeres-saberes 

locais, nos conduziram ao conceito de decolonialidade, e, portanto, da visibilização de outros 

sujeitos, especialmente dos seus saberes e experiências que historicamente resistem e insurgem 

frente ao modelo hegemônico da ciência e das tentativas de modernização do mundo (SANTOS, 

2018a). Desse modo, a adoção da decolonialidade como perspectiva teórico-prática surgiu a 

partir do contato com o conceito de epistemologias do Sul, expressão que tomamos 

conhecimento, pela primeira vez, mediante colaboração de uma das doutorandas do Programa, 

quando comentava o trabalho de outra colega no contexto da atividade obrigatória Seminários 

de Pesquisa. Nessa oportunidade, foi sugerida a leitura do livro Epistemologias do Sul, 

coordenado pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos e pela historiadora e 

antropóloga moçambicana Maria Paula Meneses.  

Naquele momento, ficamos curiosos em saber do que tratavam tais epistemologias, o 

que nos levou ao conhecimento de autores e autoras de várias formações acadêmicas. Esta obra 

abriu um leque de leituras tecidas por pensadores e pensadoras latino-americano(a)s, 

africano(a)s e asiático(a)s, ampliando, desse modo, as perspectivas de constituição do 

conhecimento e dos fazeres-saberes não apenas localizados nos estudos da Biogeografia, mas 

em diálogo direto e indireto com seus conceitos e temas mais realçados, inspirando-nos na 

formulação da expressão Biogeografias do Sul. 

Diante da assunção de uma perspectiva teórica amparada no pensamento decolonial e 

sua interface com os estudos biogeográficos, sentimos a necessidade de tornar visíveis os 

aportes filosóficos dos quais nossa prática pedagógica comungava, algo que não era 

explicitamente traduzido em sala, muito menos através de perspectiva dialogada com outras 

pedagogias, que contribuíssem com a emergência e insurgência de outros sujeitos (ARROYO, 

2014) historicamente marginalizados. Passamos a nos questionar sobre o tipo de ciência que 

mobilizávamos na docência e nos demos conta de que as narrativas e as explicações do mundo 

vivo, embora comprometidas com uma formação histórico-crítica, estavam orientadas a 

visibilizar o conhecimento praticado tão somente na ciência.  

Além dos encontros sempre formativos em componentes curriculares obrigatórios e 

eletivos, bem como nas apresentações do(a)s colegas nos Seminários de Pesquisa, não 

poderíamos deixar de registrar outros espaços-tempos que ajudaram a compor esse texto. As 
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ideias e as práticas de ensino, pesquisa e extensão, que foram mobilizadas nos eventos 

científicos com os quais interagimos, representaram o amadurecimento desta pesquisa. 

Precisávamos embarcar em lugares que pudessem nos estimular a seguir a travessia, 

dialogando com as ideias e proposições da pesquisa a fim de perceber se o que sustentávamos 

fazia sentido e se estávamos comunicando adequadamente para que um número cada vez maior 

de pessoas pudesse compreender e contribuir. A anuência dos trabalhos submetidos nos eventos 

científicos, nos lugares em que embarcamos, integrou fundamentalmente os resultados deste 

trabalho. Os encontros fizeram-se formativos ao longo de todo o processo. No campo da 

Educação Científica, nos integramos ao II Colóquio Internacional de Ensino e Didática das 

Ciências – CIEDIC (Figura 2), que ocorreu na cidade de Salvador no ano de 2016. A anuência 

do nosso trabalho neste evento foi muito significativa porque foi a primeira vez que 

compartilhamos, entre os pares do Ensino de Ciências, reflexões desta pesquisa que já 

articulavam a Biogeografia aos estudos e pesquisas interculturais.  

 

Figura 2 – Registro fotográfico da nossa participação no II Colóquio Internacional de Ensino 

e Didática das Ciências - Salvador (BA) 
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Fonte: Acervo do autor 

 

No campo da Biogeografia, embarcamos no VII Encontro Nordestino de Biogeografia 

e V Congresso Nacional de Educação Ambiental (Figura 3), que ocorreu na Universidade 

Federal da Paraíba, na cidade João Pessoa, no ano de 2017, congregando estudantes de 

graduação e pós-graduação, bem como pesquisadores e pesquisadoras de várias áreas 

científicas. O evento oportunizou uma primeira comunicação que buscava articular 

Biogeografia com a ecologia de saberes.  

 

Figura 3 – Registro fotográfico da nossa participação no V Congresso Nacional de Educação 

Ambiental & VII Encontro Nordestino de Biogeografia na UFPB – João Pessoa (PB) 
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Fonte: Acervo do autor 

 

Além disso, não podemos deixar de registrar nossa participação no I Workshop de 

Biogeografia Aplicada (Figura 4), que se realizou na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, na cidade de Caicó. O evento traduziu-se como mais uma oportunidade para 

compartilhar a articulação entre Biogeografia e ecologia de saberes, sob a alcunha de 

Biogeografias do Sul, sendo que recebemos contribuições importantes para amadurecer ainda 

mais tal concepção. Além da experiência de compartilhar nossas ideias, tivemos a satisfação de 

acompanhar a formação da Associação Brasileira de Biogeografia (ABBiogeo), momento 

histórico para a Biogeografia brasileira, porque a rede oportuniza a troca de experiências, como 

fomento de intercâmbios importantes no processo de visibilização dos nossos fazeres-saberes 

através do ensino, pesquisa e extensão.  

 

Figura 4 – Registro fotográfico da nossa participação no I Workshop de Biogeografia Aplicada 

na UFRN – Caicó (RN) 
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Fonte: Acervo do autor 

 

 

Além dos eventos específicos de Biogeografia, pudemos compartilhar nossas questões 

nos fóruns que buscaram tecer reflexões em torno da interculturalidade, no debate decolonial e 

das epistemologias do Sul. O II Congresso Internacional Epistemologias do Sul (Figura 5), 

que ocorreu em Foz do Iguaçu-PR, foi muito importante. A interlocução com pares da 

Geografia, das Ciências Sociais, da Filosofia e de lideranças indígenas e afrodescendentes, 

inspirou-nos significativamente na proposição teórica denominada Biogeografias do Sul.  
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Figura 5 – Registro fotográfico da nossa participação no II Congresso Internacional 

Epistemologias do Sul na UNILA – Foz do Iguaçu (PR) 

 

  

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Este evento também foi o momento em que fomos advertidos da necessidade de adotar 

as reflexões do pensamento decolonial mobilizadas pelo geógrafo brasileiro Carlos Walter 

Porto-Gonçalves (a quem se credita o pioneirismo dos estudos decoloniais na Geografia 

brasileira). Também foi assinalada a importância do diálogo com o ambientalista mexicano 

Enrique Leff (2001; 2016), a quem se credita o debate do(s) saber(es) ambiental(is), a partir da 

crítica à racionalidade dominante e às possibilidades de navegar em outros horizontes 

emancipatórios, apoiados na noção de racionalidade ambiental. 

Outro evento que marcou profundamente os escritos deste trabalho foi a 3ª edição do 

Congreso Internacional Formación en Educación Intercultural y Prácticas de Decolonización 
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em América Latina (Figura 6), que foi organizado pelo coletivo de pesquisadores e 

pesquisadores do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena da Universidade Federal 

de Goiás, fórum este que integra a Red FEIAL (Rede de Formadores em Educação Intercultural 

Para América Latina).  

 

Figura 6 – Registro fotográfico da nossa participação no III Congreso Internacional Formácion 

en Educación Intercultural y Prácticas de Decolonización na UFG – Goiânia (GO) 
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Fonte: Acervo do autor  

 

 

O evento congregou povos de várias etnias do país, sendo uma experiência que marcou 

profundamente nossa relação com o pensamento ameríndio, ajudando a decolonizar a forma 

romântica da versão contada sobre o(a)s indígenas, ainda bastante presente em nosso 

imaginário. O evento ajudou a modificar nossa leitura da noção de índio, termo não adequado 

para designar a diversidade que abriga esses povos, como sustenta o escritor indígena Daniel 

Munduruku, que vê, na ideia de índio, uma representação colonial que os desqualifica. 

Um evento que inspirou nosso trabalho e continuará estimulando nossos estudos e 

pesquisas nessa linha decolonial é creditado ao II Seminário Griô: Culturas populares e 

descolonização (Figura 7), que ocorreu na UFBA em 2017. Ao embarcar nas aventuras desse 

evento, conhecemos pesquisadores e pesquisadoras da Universidade e de outros Espaços e 

Instituições dedicados aos estudos decoloniais, bem como representantes da cultura popular, 

indígena e afro-brasileira. Conhecemos Genilson Taquari, liderança Pataxó, que integrou nossa 

ação extensionista durante uma das rodas de conversa do curso de extensão “Biogeografias do 

Sul: decolonizando o saber para a diversidade epistemológica do mundo”, bem como a 

oportunidade de aprender com a educadora e líder religiosa Makota Valdina, que nos deixou 

recentemente. O evento se traduziu como um verdadeiro Abayomi9 (que significa encontro 

precioso, na língua iorubá), com representantes da cultura popular, como o Mestre Bule Bule, 

dentre tantas outras pessoas que compartilharam suas variadas e ricas experiências de vida. 

 

 
9 A palavra Abayomi significa, em iorubá, Encontro Precioso e corresponde, sobretudo, a uma das maiores etnias 

africanas que moram na Nigéria, Togo, Benin e Costa do Marfim. Além disso, está associada a bonecas africanas 

confeccionadas por mulheres com o objetivo de “acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo dos 

tumbeiros – navio de pequeno porte que realizava o transporte de escravos entre África e Brasil – as mães africanas 

rasgavam retalhos de suas saias e, a partir deles, criavam pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam 

como amuleto de proteção” (VIEIRA, Kauê. Bonecas Abayomi: símbolo de resistência, tradição e poder feminino. 

Disponível em: https://www.geledes.org.br/bonecas-abayomi-simbolo-de-resistencia-tradicao-e-poder-

feminino/). 
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Figura 7 – Registro fotográfico da nossa participação no II Seminário Griô: Culturas populares 

e descolonização na UFBA – Salvador (BA) 

 

 

Fonte: acervo do autor  

 

O IV Colóquio Latinoamericano Colonialidade/Decolonialidade do poder/saber/ser 

(Figura 8), realizado na cidade de Salvador, foi um desses embarques fundantes, que 

proporcionou momentos significativos de troca de experiências de luta e resistência, tanto nos 

contextos dos relatos de narrativas de vida, quanto nos contextos da pesquisa acadêmica, 

ocasião em que recebemos contribuições importantes em nossa proposta do curso de extensão. 

Esse evento ocorreu nos dias que antecederam o Fórum Social Mundial (Figura 9), evento em 

que nos integramos e tivemos a oportunidade de conhecer o sociólogo português Boaventura 

de Sousa Santos, bem como vários integrantes das comunidades indígenas, quilombolas, e de 

pessoas envolvidas com as questões agroecológicas, em meio a contatos nas feiras de produtos 
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orgânicos, rodas de conversas, palestras, exibição de documentários e atividades artísticas 

durante o Fórum; evento que assinalou várias questões e propostas contra-hegemônicas, e 

debateu questões e propostas de encaminhamentos que orientassem outras relações com os 

saberes, com a vida e com o mundo. 

 

Figura 8 – Registro fotográfico da nossa participação no IV Colóquio Latinoamericano 

Colonialidade/Decolonialidade do poder/saber/ser em Salvador (BA) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 9 – Registro fotográfico da nossa participação no Fórum Social Mundial na UFBA – 

Salvador (BA) 
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Fonte: Acervo do autor  

 

Acreditamos que estes dois últimos eventos que ocorreram em Salvador inspiraram o 

III Congresso Latinoamericano de Ecologia Política (Figura 10), evento no qual embarcamos 

e ao qual nos integramos, socializando nossa compreensão em torno da questão das 

biogeografias decoloniais, o que gerou vários insights para a pesquisa. O contato com 

experiências de resistência, inspiradas nos movimentos de mulheres, indígenas e quilombolas, 

e de uma infinidade de coletivos preocupados em assinalar questões e experiências que se 

interseccionam, demanda olhares mais amplos quanto aos dispositivos de resistência e 

insurgência, bem como aos mecanismos de poder, de subalternização e das diferentes frentes 

de opressão.  
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Figura 10 – Registro fotográfico da nossa participação no III Congresso Latinoamericano de 

Ecologia Política na UFBA em Salvador (BA) 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor  

 

No campo do ensino das temáticas físico-naturais na Geografia, tivemos a oportunidade 

de compartilhar algumas reflexões que estabeleciam a articulação entre Biogeografia/Ecologia 
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de Saberes/Formação Docente no Grupo de Trabalho “Diretrizes curriculares e as temáticas 

físico-ambientais no ensino de Geografia”, durante o III Colóquio de Pesquisadores em 

Geografia Física e Ensino da Geografia (Figura 11), que ocorreu na Universidade Federal de 

Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, ocasião em que agradecemos à comissão organizadora 

e científica do evento pela acolhida do nosso trabalho. 

 

Figura 11 – Registro fotográfico da nossa participação no III Colóquio de Pesquisadores em 

Geografia Física e Ensino de Geografia na UFPel – Pelotas (RS) 
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Fonte: Acervo do autor  

 

Por fim, no último embarque que antecede a finalização da tese, não poderíamos deixar 

de registrar a nossa participação no curso de extensão Educação Ambiental de Base 

Comunitária e Ecologia Política na América Latina (Figura 12), coordenado pelo Prof. Dr. 

Celso Sánchez do GEASur - Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde el Sur.   

 

Figura 12 – Registro fotográfico da nossa participação no III Curso de Extensão Educação 

Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina na UNIRIO – Rio de 

Janeiro (RJ) 
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Fonte: Acervo do autor  

 

O Curso foi realizado nas dependências da UNIRIO (Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro) e teve como objetivo proporcionar uma ambiência formativa interdisciplinar 

e multirreferencial que promovesse debates entre acadêmicos, representantes de movimentos 

sociais e de comunidades tradicionais, experienciando, refletindo e compartilhando 

experiências de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas aos significados de uma Educação 

Ambiental desde el Sur, em sua articulação com a Ecologia Política, bem como a relação entre 

Educação Ambiental, Justiça Ambiental e Ecologia Política. Além disso, aprendemos acerca 

das Metodologias de Base Popular a partir de Militâncias Investigativas, bem como a 

articulação entre Soberania Alimentar e Ecofeminismos, além dos diálogos entre 

Neoextrativismo e as Pedagogias das Lutas Sociais.  

 

1.5 Embarcando na metodologia minúscula do nosso relato de bordo  

 

Uma viagem em alto-mar não pode ser realizada sem uma checagem cuidadosa nas 

condições atuais da embarcação: das instalações físicas da proa, bombordo e estibordo, bem 

como dos suprimentos alimentares, higiênicos e de primeiros socorros. Além disso, os(as) 

navegantes precisam estar suficientemente preparados(as) para os momentos de dificuldades, 

criando táticas e estratégias para se manterem bem. Os(as) navegantes que se propõem a seguir 
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viagem por longos dias não podem desconhecer aspectos oceanográficos e meteoro-climáticos, 

sobretudo as intempéries que podem acompanhá-los(as).  

Essas recomendações, que são fortemente mobilizadas por marinheiros(as), encontram 

nesta pesquisa forte apelo alegórico, não apenas em termos dos conceitos e temas que 

mobilizam as velas, mas dos aspectos metodológicos que nos provocam a tecer rotas, a partir 

de conceitos e temas que emergiram dos encontros com os(as) colaboradores(as) da pesquisa, 

através das conversas e atividades desenvolvidas no curso de extensão. Daí o emprego da 

primeira pessoa do plural ao longo deste relato, porque reconhecemos que parte fundante dele 

emerge da implicação tecida nos/dos encontros. Desse modo, o texto consiste em intertexto 

(SANTOS, 2014), fruto do contato direto com os(as) diferentes colaboradores(as) que 

compartilharam seus fazeres-saberes, e do diálogo com as referências especializadas.  

A experiência de pesquisa, enquanto relato de bordo que articula o tripé 

Biogeografia/Decolonialidade/Formação docente, sugeriu rotas e traçados de como foi 

concebida e não concebida essa experiência de viagem em alto-mar. Como vocês puderam notar 

em nosso sumário, primeiro nos dedicamos às reflexões em torno da Biogeografia enquanto 

fazer-saber ao mesmo tempo particular e diverso. Além disso, tecemos considerações de como 

essa compreensão se traduz no currículo de formação de professores de Geografia e Biologia, 

argumentando, inclusive, o nefasto comprometimento da Biogeografia com leituras 

cientificistas e bacharelescas. A esse conjunto de reflexões denominamos Rota Suleadora I. 

A tecitura da Rota Suleadora II buscou dar conta dessa lacuna, adotando as perspectivas 

que emergiram dos(as) colaboradores(as) do curso de extensão e os estudos e pesquisas 

decoloniais, bem como de representantes das matrizes indígena e afrobrasileira. Portanto, os 

conceitos e temas emergentes comprometem-se com a ampliação do repertório de fazeres-

saberes em Biogeografia, buscando assinalar traçados de possível transição de uma abordagem 

cientificista e bacharelesca para uma perspectiva pedagógica intercultural.  

A tecitura dessas rotas em alto-mar nos levou a espaços desconhecidos e espaços que 

tínhamos ouvido falar. O diálogo com autores(as) de diferentes formações acadêmicas e a 

atenção às suas falas tornou-se possível a partir de uma escuta sensível (BARBIER, 2007). Foi 

o momento de abarcar a diversidade de conceitos, temas e formas de abordagem, mas, por outro 

lado, surgiu a necessidade de filtrar os saberes emergentes, pois toda pesquisa depara-se com o 

corte arbitrário do ponto final. Nossos(as) colaboradores(as), do curso de extensão, nos 

permitiram ampliar os repertórios de fazeres-saberes em contexto de formação de 

professores(as), confirmando cada vez mais a necessidade do emprego do Nós, como 

experiência de escrita inspirada e implicada no convívio matinal que ocorriam aos sábados e 
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nos momentos online. Navegar, assim, é assumir que o que escrevemos é fruto das nossas 

itinerâncias, dos diferentes encontros com distintos sujeitos; encontros que desafiam o 

conhecimento disciplinar, por ramificar-se como as ervas daninhas, como coisa minúscula cheia 

de potência e latência de vida, proporcionando, por vezes, momentos de deriva, uma vez que 

desestabiliza as rotas que ofereciam aparente segurança.  

Para nos tornarmos coerentes com o que pesquisamos e com o modo que buscamos 

fazer, precisávamos traduzir a viagem como relato de uma experiência de pesquisa, assumindo-

a como uma pesquisa-formação em que a  

 

Formação aqui é percebida como o que acontece a partir do mundo/consciência do 

Ser ao aprender formativamente, isto é, transformando em experiência significativa 

(intencionada, com explicitada construção de sentidos e significados), 

acontecimentos, informações e conhecimentos que o envolvem (MACEDO, 2010, p. 

29). 

 

Nesse tipo de pesquisa, o(a) docente formador(a), ao promover a formação do(a) 

outro(a), também se coloca como alguém que se forma, estando sempre numa postura de 

abertura para o novo, mesmo porque “produzimos e negociamos sentidos, educamos e nos 

educamos, formamos e nos formamos, pesquisamos e somos pesquisados” (SANTOS; 

WEBER, 2018, p. 24). Inspirados nessa compreensão, nossa experiência de pesquisa nos 

autorizou a qualificar o percurso desta pesquisa-formação como metodologia minúscula. Como 

sustenta Ribeiro e Guedes (2019, p. 18), as metodologias minúsculas são 

 

aquelas que rompem com a normativa do método enquanto condição de cientificidade, 

que reforçam a importância das multiplicidades, das diferenças, da polifonia, do 

diálogo. Uma metodologia com letra minúscula, compromissada com as 

singularidades, com o diferir, com o sabor e o saber criado e vivenciado na pesquisa. 

 

Essas metodologias não estão preocupadas com receitas prontas ou seguidas 

rigorosamente pelos manuais de escrita acadêmica. São metodologias porosas, portanto, 

abertas, capazes de criar condições para que o(a) outro(a), muitas vezes colocado(a) em 

condições de subalternidade, possa efetivamente colaborar na organização da ação de pesquisa 

e educação. Desse modo, a própria pesquisa assume o princípio educativo como parte do seu 

modus operandi, mesmo porque 

 

Queremos pensar a partir de nossa experiência em pesquisa, a partir do que temos 

vivido e nos desafiado, enquanto pesquisadores em ciências humanas, em torno da 

pesquisa educativa. Não temos a mínima pretensão, insistimos, de uma assertiva 
definitiva ou de uma narrativa que reclame para si o lugar de verdade, porque 

acreditamos na mobilidade, no movimento e no estar com outros, transformando-se 

com outros como uma força vital que nos força a seguir pensando(-nos), estranhando(-

nos), fazendo-nos outros (GUEDES; RIBEIRO, 2019, p. 20) 
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A compreensão de uma pesquisa porosa, formativa e minúscula entende que a superação 

de epistemologias provenientes das ciências hegemônicas, de cariz ocidental, não se faz apenas 

no plano da teoria e dos conceitos que a acompanham, mas incide na forma como 

empreendemos nossas ações, seja no campo profissional ou no modo como conduzimos as 

relações cotidianas nos diversos espaços-tempos da formação docente. Portanto, uma das 

formas de superação traduz-se na ruptura da hierarquia entre os conhecimentos, especialmente 

na forma predominante como escrevemos na produção acadêmica. Isso orientou-nos na questão 

da pesquisa: como o pensamento decolonial na Biogeografia pode contribuir para a formação 

docente? Como vocês podem ter notado, para conseguir responder essa pergunta não foi 

suficiente ficar na literatura especializada.  Precisávamos, sobretudo, experienciar uma vivência 

educativa que permitisse articular as leituras que já estavam sendo tecidas com as vivências e 

referências que emergiram dos diversos encontros, afinal a metodologia minúscula trabalha 

com múltiplos modos de afetações, porque há muitas formas de experimentar e acessar o real.  

A partir da fundante experiência de formar e ser formado a partir dos encontros e 

diálogos com diferentes sujeitos, embarcamos no curso de extensão Biogeografia do Sul: 

decolonizando o saber para a diversidade epistemológica do mundo, como um dispositivo de 

pesquisa-formação validado no Grupo de Estudos Interfaces: Cultura, Ciência e Ambiente na 

Educação Crítica da UFBA, oportunidade em que apresentamos o projeto (Apêndice A) e a 

programação do referido curso (Apêndice B). O curso buscou problematizar a colonialidade 

que operou e opera regimes de invisibilização de outras formas de habitar a Terra, ao mesmo 

tempo em que apostou na decolonialidade como estratégia de conhecimento e empoderamento 

de outras maneiras de viver, sentir e estar no mundo (INGOLD, 2019), numa postura de diálogo 

de saberes, em que as diferenças sejam problematizadas e colocadas em condições de simetria 

e horizontalidade.  

Na ocasião, buscou-se articular os modos de decolonização com a formação docente, 

em relação à questão do reconhecimento e da troca recíproca de experiências que abrem outros 

caminhos de interpretação da geografia da biodiversidade; ação que ajudou a repensar as teorias 

até então construídas, de forma horizontal, adotando a decolonialidade como perspectiva 

epistemológica e metodológica de superação das verticalidades traduzidas atualmente nos 

currículos no quadro da educação superior. 

As inscrições10 no curso foram gratuitas e tinham como pré-requisito ter disponibilidade 

de estudos presenciais aos sábados e alguma familiaridade com algum ambiente online. As 

 
10 As inscrições foram a priori limitadas ao total de 24 vagas, quantitativo que foi ampliado, tendo-se em vista a 

alta demanda e a possibilidade de evasão, motivada por impedimentos trabalhistas e por motivo de saúde, ou 
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inscrições foram divulgadas via página eletrônica do Curso de Licenciatura em Geografia do 

IFBA, campus Salvador, e em murais internos dessa instituição que sediou o curso, na qual o 

autor da presente tese atua profissionalmente. Além disso, a divulgação contemplou outros 

espaços externos ao IFBA, a exemplo dos cartazes (Apêndice C) distribuídos no Instituto de 

Geociências, Instituto de Física, Instituto de Biologia e na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia.  

O curso congregou não apenas egressos, docentes e discentes de cursos de Licenciatura 

em Geografia e Biologia11 que apresentam a Biogeografia como componente curricular dessas 

áreas, mas também lideranças indígenas, representadas por Genilson Pataxó e Hemerson Pataxó 

Hãhãhãe, bem como o moçambicano da etnia Machope Ramiro Lázaro Macuacua e a liderança 

religiosa e comunitária, o babalorixá Arnaldo Santana, que compartilharam seus fazeres-

saberes, a partir das vivências advindas das experiências tecidas nas relações com a natureza.  

Integrando essas participações no formato de rodas de conversas (Apêndices E e F), o curso 

envolveu docentes especialistas da Ciência Geográfica, das Ciências Sociais, Ciências 

Biológicas e da Educação, representados(as) por Sílvio Márcio Montenegro (IFBaiano), 

Rosiléia Oliveira de Almeida (UFBA), Leonardo Rangel (IFBA) e Marcilene Garcia (IFBA). 

Além das rodas de conversas, a atividade extensionista congregou práticas meditativas, 

conversas acerca de textos (artigos, capítulos de livros, ensaios, cartilhas etc.), dinâmicas de 

grupo, atividades lúdicas, exibição de vídeos e documentários, lanches e vivência de campo, 

envolvendo materiais de apoio impressos e disponíveis no ambiente online Schoology, que 

contou com um tutorial de cadastro (Apêndice G).  Essas atividades foram realizadas em vários 

espaços da Instituição, desde a sala de aula e o Laboratório de Ensino de Geografia Física Jean 

Tricart até a Praça Vermelha, o canteiro de Física e a Praça da Aranha. Para instrumentalizar 

tais atividades presenciais, foram utilizados flipchart, notebook e caixas de som, bem como 

mantas de apoio para acomodar os(as) cursistas no chão nos espaços extra sala de aula. Nos 

espaços fechados, foram utilizados recursos audiovisuais e material de apoio para construção 

coletiva e individual de imagens. 

 
mesmo por problemas de ordem familiar e envolvimento dos cursistas em atividades de estudos nas instituições 

de origem. No intuito de operacionalizar as inscrições, adotou-se o formulário eletrônico disponível na plataforma 

Google, através da Google Forms, acessando-o diretamente por meio do link de inscrição ou por meio do QR Code 

(Quick Response Code – Código de Respostas Rápidas). Para realizar a inscrição por esse código, os(as) 

candidatos(as) foram orientados(as) a baixar, no Smartphone, o leitor de QR Code, disponível no Google Play, 

Play Store e demais plataformas de downloads de aplicativos. 
11 No primeiro dia, os cursistas concordaram em continuar na extensão, a partir de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice D). 
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O curso compreendeu onze encontros presenciais, realizados aos sábados no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Salvador. As atividades online 

prosseguiram mediante programação de atividades discriminadas no Schoology (Ambiente 

Online de Aprendizagem), a partir dos Fóruns Suleadores de Discussão, Fórum de Links e 

Materiais interessantes em Biogeografia e demais atividades previstas na modalidade online, 

especialmente a partir da construção do diário de bordo biogeográfico (Apêndice H) e da carta 

de orientações em práticas decoloniais no ensino de biogeografia(s) (Apêndice I). Dentre 

outros instrumentos empregados no Curso, aplicados no início - Embarcando no Curso 

(Apêndice J) e no final do Curso - Desembarcando do Curso (Apêndice L). Os resultados dos 

quatro últimos instrumentos de produção de dados foram traduzidos na seção Para não 

desembarcar. 

Além das atividades desenvolvidas no formato online, bem como nos encontros 

presenciais que ocorreram no IFBA campus Salvador, o curso contou com a vivência 

biogeográfica de campo ocorrida no Parque São Bartolomeu, situado no subúrbio ferroviário 

da cidade de Salvador-Ba, oportunidade em que o(a)s cursistas colaboradores(as) exercitaram 

a percepção de um dos espaços do bioma da Mata Atlântica. O local possui forte relação de 

pertença com o povo do Axé, através do simbólico encarnado na Praça e cachoeira de Oxum, 

nas cachoeiras de Nanã e Oxumaré etc. 

Essa experiência de extensão, que se configurou como um tipo de pesquisa-ação, 

denominada por Macedo (2010) por pesquisa-formação, desencadeou profunda reflexão quanto 

a nossa própria formação inicial e continuada a partir do contato com colaboradores(as) que se 

viam nessa condição. Essa reflexão, emergente em diferentes momentos do curso, nos advertia 

sobre a importância de considerar as questões pedagógicas articuladas às questões decoloniais, 

sob pena de não contribuirmos efetivamente para uma mudança positiva na proposta de 

formação docente orientada numa proposta de ecologia de fazeres-saberes, uma vez que o 

campo do exercício profissional do formador pode abrigar práticas que podem reforçar 

processos abissais que venham a silenciar experiências outras de vida. Essa compreensão nos 

conduz à necessidade de superar essas práticas e instituir uma sociologia das emergências 

(SANTOS, 2010c) na docência universitária, engajada com os diferentes cotidianos, mesmo 

porque 

 

A luta por uma melhor compreensão do mundo, de nós mesmos, de nossa formação, 

de nossas invenções e dos problemas que criamos, deverá fazer parte do nosso 

trabalho do dia-a-dia, seja em termos cognitivos, políticos, éticos, estéticos e 

espirituais (MACEDO, 2010, p. 41). 
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O ato de educar, mobilizado dentro de uma concepção em que todos(as) se formam nos 

encontros e conversas, possibilita o tecer fazeres-saberes que enriquecem a pesquisa e aponta 

para a valorização da diversidade de referências e leituras, de experiências e das narrativas que 

emergem desses cotidianos, fato que nos convida a rever práticas e teorias da docência, 

especialmente quanto ao que é mobilizado (conceitos e temas), aos fins que se pretende 

mobilizar (os objetivos) e como são mobilizados (as metodologias).  

 

1.6 Embarcando no Doutorado-Sanduíche na UERJ e no GpDoC - Grupo de Pesquisa 

Docência e Cibercultura 

 

O embarque no Grupo de Pesquisa Docência na Cibercultura da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro – UERJ foi possibilitado pelo aceite da Profa. Dra. Edméa Santos, 

líder do grupo que nos acolheu nas atividades do doutorado-sanduíche, fato que reforçou o 

deferimento de nosso afastamento das atividades laborais e do pedido de prorrogação no prazo 

de defesa no doutorado. Foi uma experiência única que reverberou na abertura de outras rotas 

de leituras e influenciou o estilo da escrita da tese.  

A acolhida no grupo e o compartilhamento de experiências de pesquisa foi fundamental 

na tecitura de outras leituras, ampliando assim nosso repertório de saberes no campo da 

Educação e sua articulação com a Cibercultura. Aqui pode surgir o questionamento do porquê 

dessa articulação, a partir de uma pesquisa que se assentou na tríade 

decolonialidade/biogeografia/formação docente. O motivo principal foi o nosso já mencionado 

curso de extensão, pois ele fez uso de um ambiente virtual de aprendizagem, envolvendo 

estudantes egressos e docentes dos cursos de Geografia e Biologia.  

Diante da necessidade de trabalhar com os saberes mobilizados a partir do dispositivo 

formativo online, decidimos nos vincular ao grupo com o objetivo de compartilhar as 

experiências emergentes do curso extensionista e poder contar com as contribuições de um 

coletivo, em sua maioria composto por mulheres que já apresentam expertise na criação de 

dispositivos, que buscam, dentre outros aspectos, visibilizar narrativas e práticas docentes e 

discentes diferentes dos modelos convencionais na educação a distância, que não veem a 

dimensão formativa do sujeito e as tecituras de autorias capazes de criar outros dispositivos em 

rede de colaboração e criação. 

  O grupo, dentre outros aspectos, compartilha três inspirações epistemológicas 

precípuas: os estudos multirreferenciais e a complexidade; os estudos cotidianistas e os temas 

mais realçados e atuais da cibercultura. Identificamos, nessas inspirações epistemológicas, 

caminhos que pudessem reforçar a tese de que as Biogeografias do Sul são multirreferenciais e 
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pautadas em conhecimentos ordinários, tecidos nas narrativas e experiências que fazem sentido 

aos universos cotidianos de diferentes povos tradicionais. Essa compreensão nos estimulou a 

tecer considerações quanto à relevância de visibilizar fazeres-saberes de outros sujeitos a partir 

de projetos de formação docente inspirados nessas leituras.  

Além dessa compreensão multirreferencial e cotidianista, a complexidade e a 

cibercultura são outros dois grandes temas fortemente mobilizados pelo grupo. 

Metodologicamente, o grupo ancora-se no arcabouço da pesquisa-formação na cibercultura, 

formulação teórico-prática desenvolvida na tese de doutorado da pesquisadora e líder do grupo. 

O pressuposto básico desse tipo de pesquisa é que o campo se configura, simultânea e 

concomitantemente, como: atividade fundante da pesquisa em desenvolvimento e experiência 

de formação, que envolve todos/as os/as envolvidos/as.  

 Esse contato com o grupo nos remeteu, inclusive, à experiência que tivemos no 

Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, no que se refere à 

diversidade de conceitos e temas com profissionais de áreas completamente distintas e com 

proposições de pesquisa diferentes. Temas que apontavam para: questões de gênero, a partir 

dos estudos e pesquisas inspirados nas epistemologias feministas; questões mais amplas da 

educação inspiradas no pensamento de Paulo Freire; e, na mobilização de outras linguagens 

como dispositivos de formação docente, a exemplo das plataformas online voltadas para a 

formação, o uso de redes sociais, podcasts, memes, Digital Storytelling, produção de vídeos, 

dentre outras mídias digitais capazes de ampliar repertórios e criar novos canais de 

compartilhamento, colaboração e autorização.  

 

1.7 Embarcando no contexto sociopolítico  

 

Após considerar as itinerâncias biogeográficas na nossa formação inicial e continuada 

que nos conduziram ao presente trabalho de doutoramento, antes mesmo de tecer considerações 

relativas aos conhecimentos mobilizados pelo(a)s nosso(a)s colaboradores(as) do curso de 

extensão e da literatura especializada, a presente escrita não poderia omitir-se de mencionar, de 

modo mais direto, o complexo e complicado contexto histórico do qual emana esta pesquisa, 

uma vez que as condições sociopolíticas, apesar de desfavoráveis, criaram espaços-tempos de 

reflexão e resistência epistêmica e política, que atravessa os meandros das orientações teórico-

metodológicas deste trabalho. 

O Brasil passa por uma crise democrática marcada pelo avanço de inúmeros retrocessos 

de diversas ordens, que infringem a própria Constituição de 1988, considerada a Carta Magna 
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que mais explicitou direitos e estendeu-os a um número cada vez maior de pessoas, 

especialmente o que diz respeito às condições de acesso e permanência aos sistemas formais de 

educação, permitindo a implementação de políticas públicas cada vez mais inclusivas, 

atendendo aos integrantes das comunidades indígenas, população negra, incluindo os 

quilombolas, bem como integrantes da população LGBT e o maior acesso das mulheres e 

pessoas com deficiência física e mental. 

A Carta Magna, promulgada no final da  década de 1980, estende estes direitos nos mais 

variados campos, não apenas da educação, mas prescreve-os também ao campo da saúde, do 

emprego e da previdência, do meio ambiente, do acesso à moradia e tantas outras conquistas 

que se encontram atualmente ameaçadas em decorrência do alinhamento do atual governo, de 

extrema-direita, com políticas ultraliberais, com forte conversão dos referidos direitos em bens 

capitalizados, através das sistemáticas propagandas de redução do Estado. 

Como se não bastasse tudo isso, a própria atividade científica encontra-se ameaçada, 

mediante políticas de cortes de orçamento que afetam o repasse dos investimentos à Educação 

Básica e Superior, atingindo a Graduação e a Pós-graduação, com redução de recursos de 

fomento ao ensino, pesquisa e extensão, traduzidos por cortes sistemáticos em bolsas de estudos 

e de recursos fundamentais ao acesso e permanência das atividades acadêmicas. Além dos 

referidos cortes, ainda há uma insidiosa e permanente campanha, com forte colaboração dos 

governantes da extrema-direita, em se tentar desacreditar as Universidades Públicas, com o 

objetivo de enfraquecê-las e privatizá-las.  

Os repasses dos recursos para Educação são qualificados como gastos pelo atual 

governo e, portanto, considerados desnecessários. Este quadro se estende às condições de 

precarização diária do trabalho do(a)s docentes e/ou pesquisadores(as), geralmente expressos 

pela ausência das condições infraestruturais mínimas e necessárias ao bom funcionamento 

destes estabelecimento, fato que já vem dificultando a permanência das atividades e a plena 

realização das aulas, eventos científicos, atividades extensionistas, trabalhos e visitas técnicas 

e uma infinidade de ações, consideradas relevantes na formação da cultura acadêmica plural e 

democrática capaz de acolher a diversidade como condição sine qua non da educação pública, 

gratuita e de qualidade.  

Estes retrocessos no campo educacional não estão restritos aos chamados espaços 

formais da Educação, mas também se espraiam pelos espaços não formais, através de 

manifestações públicas violentas, como misoginia, LGBTfobia, xenofobia, racismos etc. O 

agravamento da violência exige políticas e estratégias que tratem esses problemas de modo 

interseccional, o que demanda criações de agendas distintas e articuladas no seu enfrentamento. 
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Essa situação endereça um apelo às Universidades, convocando-as a se articularem com os 

diversos movimentos sociais, no intuito de fazer frente a tal processo, e para ampliar a frente 

de resistência aos ditames orquestrados por representantes do atual governo e de parte da 

sociedade que elegeu o bolsonarismo no Brasil nas últimas eleições, no final do ano de 2018.  

Inúmeros ataques acometiam/acometem as minorias historicamente subalternizadas no 

decorrer do período colonial e republicano no Brasil, e no contexto mais amplo das antigas 

colônias da América Latina, África e Sul Asiático. Estes infelizes e criminosos ataques 

ressurgem com força e são reproduzidos atualmente no Brasil a partir da intensificação das 

formas coloniais do poder, do saber e do ser, engendrando políticas de poder deixar ou não ser, 

viver, mobilizando a necropolítica (MBEMBE, 2018). É interessante concebermos a 

necropolítica não apenas como ação que reverbera sobre o humano, pois a vida como um todo 

que se encontra sob ameaça. Milhares de espécies estão na mira de poderem se tornar extintas.  

Apesar dos retrocessos e da atual política, os movimentos sociais de resistência e 

insurgência buscam se fortalecer, a partir da mobilização e organização de assembleias, da 

participação em eventos variados, como os acadêmicos e artísticos, com adoção da estratégia 

de ocupação das ruas através de atos públicos em grandes avenidas do país, organizados por 

meio das redes sociais,  a exemplo dos atos da Greve Nacional da Educação, que ocorreu este 

ano, bem como do apoio a parlamentares que compartilham e fazem parte destes movimentos, 

pressionando o atual governo e seus aliados, e exigindo o respeito ao regime democrático de 

direito, inspirado(a)s pelo lema: Nenhum direito a menos. 

 Movidos não apenas pelas tentativas em manter os direitos conquistados, vários outros 

movimentos se articulam em favor da aprovação de pautas antigas como: o pleito de 

criminalização da homofobia e transfobia, recentemente aprovada pelo Supremo Tribunal 

Federal, equiparando-os aos crimes de racismo. Corresponde a uma vitória para a sociedade 

brasileira, especialmente da comunidade LGBT, num país que mais mata transexuais no mundo, 

segundo dados da Organização Não-Governamental alemã Transgender Europe (TGEU), em 

seu último levantamento, realizado no final do ano de 2018. 

  Nesse contexto de mobilização e disputas de narrativas, a arte, em especial a arte 

carnavalesca, demonstrou sua insatisfação diante do atual quadro sociopolítico, mobilizando 

outras leituras e estéticas contra-hegemônicas. Um caso recente de manifestação política nesse 

sentido foi promovido pela vencedora do carnaval deste ano no sambódromo da Marquês de 

Sapucaí na cidade do Rio de Janeiro. A Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira trouxe 

para a avenida, ao longo do desfile, o tema da colonialidade e da decolonialidade do poder, do 

saber e do ser, com o samba-enredo “História pra Ninar Gente Grande”, comprometida em 
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assinalar o perigo da história única, como já havia advertido a escritora queniana Chimamanda 

Adichie.  

Ao apontar outras histórias que traduzem de forma mais fidedigna a história do Brasil, 

a Escola oportunizou, através de uma proposta decolonial, assinalar a história que não é 

contada, especialmente as narrativas e experiências de protagonismo dos representantes das 

etnias indígenas e afro-brasileiras, protagonismos que foram silenciados pelas narrativas 

oficiais do país. A manifestação da Escola oportunizou a visibilização de outras narrativas, 

modos de vida e outras estéticas, cedendo a história do colonizador às histórias do(a)s 

subalternizado(a)s, demonstrando como a arte pode estar comprometida com leituras contra-

hegemônicas, estimulando outras estéticas comprometidas com os outros sujeitos abissalmente 

relegados na construção da história oficial do país. Embalada nessa perspectiva decolonial de 

visibilização de resistências e insurgências, a Escola prestou uma forte homenagem à vereadora 

brasileira Marielle Franco, assassinada em março de 2018, por denunciar formas de opressão 

na cidade do Rio de Janeiro, especialmente a violência da polícia militar e das milícias contra 

os moradores das comunidades.  

O assassinato da ativista Marielle não representou a morte de seus ideais e do significado 

que eles representam para o(a)s brasileiro(a)s. O fato de ocupar um cargo político, sendo 

mulher, negra, lésbica e fortemente comprometida com pautas que visibilizavam o problema 

social enfrentado historicamente pelas mulheres negras periféricas, gerou o desconforto 

daqueles que compartilham da misoginia, lesbofobia e do racismo. Inclusive, a metáfora da 

semente, que se atribui à vereadora, tem tido forte capilaridade nos movimentos sociais do 

Brasil e da América Latina. Aliás, o assassinato do capoeirista baiano Moa do Katendê, morto 

por divergência política, ao declarar sua desaprovação com o plano de governo do atual 

presidente, trouxe ainda mais consciência de que precisamos lutar e resistir ao processo de 

barbárie que tenta se impor. Fatos como estes aparentam ser casos isolados, mas são o resultado 

de processos históricos que se mantêm vivos através de relações sociais classistas, opressoras 

e racistas.  

Diante desse contexto e inspirados nas experiências que tivemos com a Biogeografia 

desde a formação inicial, não poderíamos deixar de situar a Biogeografia neste contexto 

sociopolítico, mesmo porque a onda de retrocessos atinge profundamente as condições 

biosociodiversas do país. A proposição e a deliberação do avanço da mineração, da sistemática 

intensificação dos usos dos agrotóxicos, da expansão da fronteira agrícola e da onda de 

desmatamento e degradação das paisagens que acompanham essas políticas de retrocesso em 

territórios indígenas e demais comunidades tradicionais, não põem em risco apenas as 
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condições biodiversas desses territórios, mas sobretudo pode eliminar todo um legado de 

conhecimentos e práticas que mantêm outras relações com a biodiversidade, outras ontologias 

e epistemologias que são mobilizadas em prol da permanência das florestas e de toda a rede de 

vida que as mantém.  

Visibilizar narrativas, saberes e práticas e sua relação com a biogeografia torna-se uma 

tarefa urgente, sobretudo como forma de tornar pública a importância da permanência dessas 

comunidades nos territórios com os quais mantêm profunda relação ancestral. O silenciamento 

das matas, dos rios e de tudo que integra nossos sistemas de paisagem se estende de forma 

síncrona com as tentativas de apagamento dos saberes e práticas tão importantes no manejo e 

cuidado da biodiversidade em seus contextos bioculturais.  

Antes de tecermos considerações relativas a essa diversidade de fazeres-saberes que 

mobilizam biogeografias tecidas em meio às inúmeras pressões do atual governo, promovendo 

atentados quanto aos seus modos de vida, procuraremos, na seção seguinte, discorrer  sobre a 

diversidade científica que é tecida na Geografia e na Biologia, com o objetivo de demonstrar 

que toda atividade humana, mesmo aquelas que se autoproclamam neutras, na verdade está 

sempre comprometida com projetos de mundo, com determinados estilos de vida. Ao mesmo 

tempo, estaremos comprometidos em assinalar que essa compreensão da diversidade e de suas 

intencionalidades deve compor a teia da complexa formação docente, sob pena de 

promovermos ações de formação de professores e professoras dissociadas das realidades locais 

com as quais precisarão interagir. 
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CAPÍTULO 2 

CIÊNCIA(S) BIOGEOGRÁFICA(S) 

 

Depois de mobilizar nossas experiências de formação com a Biogeografia, teceremos 

considerações em torno da Biogeografia como construção sociocientífica, apontando, inclusive, 

aspectos que assinalam a diversidade nesse campo de estudos e pesquisas, especialmente a 

partir da pluralidade de compreensões dos espaços-tempos da biodiversidade.  

Estamos convencidos de que o(a)s praticante(s) de qualquer ciência precisa(m) ter 

conhecimento das escolhas conceituais, temáticas e metodológicas, bem como das suas 

ressonâncias nos diversos contextos e usos. Também é de fundamental importância a 

compreensão da reverberação da ciência nas decisões políticas que afetam direta e 

indiretamente os diversos espaços-tempos da biosociodiversidade. 

Desse modo, esse posicionamento nos leva a um processo de autocrítica, na medida em 

que nos obriga a refletir sobre as razões que nos motivam a mobilizar determinados conceitos, 

temas e formas de abordagem em Biogeografia, em detrimento de outros. Isso nos diz, 

inclusive, que as escolhas epistemológicas não são neutras, pelo contrário, estão carregadas de 

intencionalidade. É por isso que podemos afirmar que há uma política epistemológica, que pode 

traduzir-se na manutenção e/ou transformação do status quo de práticas sociais que assentam 

sistemáticas pilhagens da natureza e dos povos tradicionais, mas que também podem estar 

comprometidas em projetos de mundo cada vez mais simétricos, com relações mais horizontais 

entre os humanos e a natureza, ou, como nos diz Latour (1994): entre humanos e não humanos. 

Considerar a Biogeografia como construção sociocientífica diversa e 

sociocientificamente comprometida com projetos de mundo e com modos de vida, dimensão 

ontológica apontada por Creswell (2014), é buscar atrelar a pesquisa com o compromisso ético 

e procurar estar a par do que cada conceito, tema e forma de abordagem representam e quais 

suas implicações. Tal engajamento torna o(a) pesquisador(a) mais assertivo(a) em torno das 

escolhas que faz e mais consciente em relação a possíveis ressonâncias da sua pesquisa. A 

consideração dos modos de vida dos povos tradicionais também faz com que a área se envolva 

com a decolonização do conhecimento, como veremos na rota suleadora II.  

É acerca da articulação dos saberes biogeográficos com os diversos preparos e modos 

de lidar com a diversidade que trataremos neste relato de bordo, inclusive articulando tais 

saberes alegoricamente enquanto sabores, afinal, “a palavra saber vem do latim Sapère; 

provençal e Espanhol “Saber”; Francês “savoir”; do latim Sàpere (sig.) ter ou perceber sabor, 

cheiro” (RANGEL, 2016, p. 372).  Desse modo, da mesma maneira que o saber que conferimos 



73 
 

à Biogeografia pode revelar a forma como mobilizamos conceitos, temas, abordagens e 

métodos de estudo, também nos lembra o sabor que conferimos aos alimentos que nos 

propomos a experimentar, afinal, correspondem a artes do saber-fazer (RANGEL, 2016).  

 

2.1 Biogeografia enquanto construção sociocientífica 

 

O ser humano sempre esteve implicado com o conhecimento da biodiversidade. Tal 

busca é muito anterior à constituição do conhecimento sistematizado e consagrado na forma de 

ciência. De modo geral, a Biogeografia passou a ser reconhecida e caracterizada como modo 

científico de compreensão dos espaços-tempos da biodiversidade. Porém, não podemos 

esquecer que toda ciência está comprometida com projetos de mundo que respondem aos 

contextos da sua época. Então, a Biogeografia, ou a noção de ciência que se credita a esse ramo 

científico, se atualizará inevitavelmente, uma vez que: 

 

a ciência é o que a comunidade científica concebe e define como tal. Como tudo que 

é do domínio da cultura e do humano, as concepções de ciência variam com o tempo 

e o imaginário social e histórico [...] De todo modo, é importante dizer que, mesmo 

no interior de cada época histórica, convivem concepções diversas, distintas e por 

vezes opostas dessa representação do mundo a que denominamos ciência 

(ALMEIDA, 2015, p. 90). 

 

Essa condição provisória e dinâmica da ciência, como relata a autora, reforça a 

dimensão humana e cultural de constituição do conhecimento; e, por conta dessa condição, há 

concepções diversas de ciência convivendo numa mesma época, ainda que umas consigam se 

capilarizar mais que outras espaço-temporalmente. A hegemonia de uma concepção em 

detrimento das outras não precisa remeter a nenhuma noção essencialista do conhecimento, 

como se uma fosse essencialmente melhor do que outras, mas, ao invés disso, pode assinalar 

para a capacidade de sustentação de narrativas que respondem a determinadas questões da 

época, no contexto social no qual a ciência influencia e também é influenciada. Desse modo, o 

que se pensa-pratica em Biogeografia está relacionado ao contexto sociopolítico, ambiental e 

econômico vigente, mesmo porque “nenhuma pesquisa científica é completamente neutra. Toda 

pesquisa, independentemente do objeto a ser considerado obviamente concreto e comprovado, 

parte de uma construção social que sempre se mantém alicerçada com interesses pessoais e 

momentos históricos específicos” (Cursista colaborador Cachorro Magalhães12). 

 
12 A fim de não identificar o(s) cursistas colaboradores(as) da atividade extensionista, preservando assim suas 

imagens, foi adotado o procedimento de auto identificação com algum animal ou planta que tenha alguma ligação 

ou que tenha forte afinidade.  
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Essa consideração nos lembra as chamadas comunidades científicas, que abrigam 

internamente ambiguidades e contradições que apontam para a organização do conhecimento 

como sendo muito menos integrado do que sugere a própria expressão (FOUREZ, 1995). No 

entanto, a partir dos jogos internos à própria comunidade, como no exemplo das constituições 

das linhas de pesquisa corroboradas tanto por seus referenciais teórico-conceituais quanto pelas 

metodologias utilizadas, acabamos tendo uma visão de unidade que se estende aos membros 

dessas comunidades.  

Desse modo, os agenciamentos científicos se dão não apenas pela adesão pura e simples 

a determinados conceitos e teorias que ratificam aspectos do estudo, mas também por 

demarcarem territórios, e, portanto, por consistir na disputa por nichos de pesquisa, bem como 

pela necessidade de pleitear fontes de financiamentos, a fim de manter programas e projetos 

acordados e desenvolvidos no âmbito dos grupos. Portanto, é também a partir das relações de 

poder, tecidas internamente entre os grupos, como nas interlocuções com outros pares 

institucionais e em contextos com outras redes de pesquisa científica, que esses grupos, ou as 

assim chamadas comunidades científicas, se organizam, mobilizam práticas, disputam 

narrativas e argumentam sobre a relevância dos conhecimentos produzidos.  

A validação do conhecimento ocorre muito mais pelos interesses dos grupos 

mobilizados e legitimados no processo do que pela relevância intrínseca às teorias. Diante dessa 

condição de uma ciência se fazendo, admitiríamos o saber científico biogeográfico como uma 

construção humana e socioculturalmente referendada em seus diversos contextos históricos de 

produção, uma vez que “todo conhecimento científico-natural é científico-social” (SANTOS, 

2010a, p. 61). Sendo, portanto, produto social, tal ciência apoia-se em tipos e formas específicas 

de relação com o saber (CHARLOT, 2000), a partir de aportes teóricos que assentam práticas 

compartilhadas pelos grupos, mesmo porque  

 

a ciência, como instituição, também é uma produção sociocultural, ainda que regida 

por técnicas específicas e lógicas operacionais próprias sob a égide de poderes 

econômicos e autoridades simbólicas. Fazer pesquisa é também uma prática cotidiana 

para aqueles que escolheram ou foram escolhidos por esse ofício e que ocupam, 

alternadamente, posições diversas nas relações de poder e de trabalho forjadas nos 

laboratórios e nas academias científicas. E, assim, existem mil maneiras, autorizadas, 

mas sempre disputadas, de se fazer ciência (FERRAÇO et al., 2018, p. 38).  

 

Diante desse contexto de disputas de narrativas epistêmicas no território científico e 

curricular (ARROYO, 2013), é de se esperar que a Biogeografia possua essa diversidade como 

constitutiva do seu próprio campo. A diversidade de narrativas, por sua vez, não deve ser vista 

como algo a ser execrado, uma ameaça, pois a consideramos necessária, sob pena de perdermos 

a riqueza dos diferentes olhares e práticas do saber-fazer biogeográfico. É preciso garantir o 
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pluralismo de ideias e práticas em torno do objeto de estudo, desde que certas concepções não 

sejam mobilizadas de modo a subvalorizar as demais, sob pena de cometermos certo 

colonialismo interno, o qual  poderia se traduzir em práticas impositivas de referenciais teórico-

conceituais, metodológicos e axiológicos referendados nos grandes centros, especialmente nos 

países do Norte, sobre os demais.  

A incorporação das contextualidades, das intencionalidades, dos valores e das visões de 

mundo subjacentes à ciência e demais formas de saber instaura-se, nesse sentido, em uma 

compreensão que enaltece a Biogeografia como saber eminentemente sociocultural e 

historicamente comprometido com os interesses de quem o produz; o que reforça sua condição 

de conhecimento dedicado com causas concretas e, portanto, de não ser um saber-fazer neutro, 

uma vez que “perceberemos facilmente que as condições reais em que são produzidos os 

conhecimentos racionalizados estão banhadas por uma inegável atmosfera sócio-política-

cultural” (JAPIASSU,1975, p. 10).  

Essa condição de uma Biogeografia como ciência comprometida com projetos de 

mundo, fortemente relacionada com o contexto histórico de sua produção, foi assumida pelos 

cursistas colaboradores(as), a partir das leituras do filósofo francês Gérard Fourez e do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, a partir do entendimento de que toda ciência 

que reivindica neutralidade é a menos neutra. Uma colaboradora traduz de forma contundente 

essa compreensão quando admite que “O homem é o único ser vivo que não se adapta à 

natureza, mas, ao contrário, faz adaptações nela para atender a sua necessidade ou desejo. 

Assim, não poderia ser neutro, definitivamente” (Cursista colaboradora Papagaio Bonfim). Essa 

compreensão é reforçada e ampliada, a partir de outra fala da mesma cursista quando interagia 

no fórum suleador I do Schoology: 

 

Por algum tempo, acreditei, ignorantemente, que a ciência era neutra. Assim como a 

escola e outras instituições públicas. Mas, aonde existe ser humano, não há 

neutralidade. É impossível! Sendo assim, nem a biogeografia, nem outra ciência ou 

qualquer outra ação humana tem essa característica. As ações humanas são arraigadas 

de intencionalidades, motivo pelo qual todos os resultados dessas ações não são 

providos de neutralidade (Cursista Colaboradora Papagaio Bonfim). 

 

Isso reforça ainda mais a tese de que nunca houve neutralidade na produção 

biogeográfica, ainda que reivindiquem tal condição, o que atestaria sua condição de ser não 

neutra, mas conhecimento historicamente situado, uma vez que “é profundamente marcada pela 

cultura em que se insere. Carrega em si os traços da sociedade que a engendra, reflete suas 

contradições, tanto em sua organização interna quanto em suas aplicações (JAPIASSU, 1975, 

p. 11), mesmo porque  
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Os processos de criação do conhecimento científico são, portanto, todos eles, 

processos sociais nos quais as estruturas sociais, as relações de poder, as 

circunstâncias do momento, as possibilidades da competência científica e da vida 

pessoal dos pesquisadores, os espaçostempos nos quais tudo será pensado, vivido e 

produzido se enredam, não permitindo mais que creiamos nem na neutralidade do 

conhecimento científico nem nas fronteiras que a modernidade pretendeu marcar entre 

essas diferentes instâncias e dimensões (OLIVEIRA & SGARBI, 2008, p.72). 

 

Essa advertência nos auxilia a endossar a ideia de que não é possível sustentar o mito 

da neutralidade científica (JAPIASSU, 1975; 2011), uma vez que a condição social e histórica 

da ciência nos lembra de sua condição sempre provisória, dinâmica e intencional e de como 

essa compreensão se traduz nas práticas científicas cotidianas, mesmo que não nos demos conta 

disso.  

 

Uma das ilusões mais visceralmente enraizadas na mentalidade do grande público, 

ainda em nossos dias, em matéria de ciência, é a de que ela seria “pura” ou 

desinteressada, vale dizer, totalmente desembaraçada das escórias ideológicas, dos 

preconceitos e das ideias recebidas que abarrotam discursos não científicos sobre o 

mundo. Seria também considerada “neutra” no sentido em que os cientistas não 

emitiriam juízos de valor nem seriam responsáveis por seus aspectos negativos para 

as sociedades humanas (JAPIASSU, 2011, p. 51). 

 

  Diante desse problema da neutralidade científica, vez ou outra recorrente nos espaços 

acadêmicos, sentimos a necessidade de tornar essas considerações da suposta neutralidade 

como pano de fundo, com o objetivo de desconstruir essa ideia de uma ciência 

descomprometida e, nesse sentido, demonstrar como a Biogeografia não se isenta de tal aspecto 

sociocientífico; mesmo porque não nos é possível falar sobre ciência sem tocar na sua condição 

de portadora de valores e de seu envolvimento em projetos de formação de sujeitos. 

 

A visão de uma ciência objetiva, neutra, a-histórica, capaz de formular leis gerais 

sobre o funcionamento da natureza, leis estas cujo valor de verdade seria garantido 

pela aplicação criteriosa do método já não se sustenta. Hoje, a maioria dos cientistas 

admite que o conhecimento nunca é inteiramente objetivo, que os valores do cientista 

podem interferir no seu trabalho, que os conhecimentos gerados pela ciência não são 

infalíveis e que os critérios para distinguir o que é e o que não é ciência variam ao 

longo da história (ALVES-MAZZOTI,1998, p.109). 

 

Admitindo essa condição social da ciência, quando se empreende uma leitura amparada 

e informada na maneira como o(a)s cientistas elegem conceitos, temas, abordagens e formas 

metodológicas de estudo, reconhece-se aí a adoção de pressupostos filosóficos e teorias 

adjacentes, que sustentam o modus operandi das pesquisas, em consonância com o contexto 

histórico de sua produção e dos interesses dos grupos que o elaboram. A condição de 

inacabamento na ciência, instaurando aquilo que Freire-Maia (2007) designará como ciência-

processo em oposição à ideia de ciência-disciplina, pode ser compreendida através da própria 

historicidade deste processo. Para este autor, 
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a ciência pode ser visualizada sob dois aspectos fundamentais: a ciência já feita (tal 

como é ensinada) e a ciência-processo (que está sendo feita). A primeira é a disciplina 

(ciência formalizada) que o professor ministra aos seus estudantes, e estes devem 

aprender na linha pela qual é ensinada para que possam fazer exames e ser 

aprovados[...] A ciência-processo (ciências em vias de fazer-se) é a ciência que o 

cientista realiza e que pode ser dividida em duas fases: a própria pesquisa (isto é, os 

procedimentos de investigação) e a divulgação dos seus resultados (isto é, sua 

publicação original) [...] A primeira é um pacote; e a segunda é um processo. 

Enquanto a ciência-pesquisa claramente representa algo de inacabado, sempre em fase 

de ampliação e retificação, a ciência-disciplina, com o fim de se facilitar, é, muitas 

vezes, ministrada de forma dogmática, isto é, com características opostas às de sua 

fonte (FREIRE-MAIA, p. 2007, p. 13). 

 

Desse modo, reconhecendo a necessidade de a ciência assumir sua condição de 

conhecimento comprometido com projetos de mundo, nada mais sensato do que ter consciência 

dos pressupostos que orientam suas diversas práticas. Nesse contexto, podemos considerar que 

a educação cientifica em Biogeografia pode assumir dois movimentos, relacionados ao que 

Freire-Maia (2007) denomina como ciência-disciplina e ciência-processo. Assim, a 

Biogeografia, enquanto ciência-disciplina, não estaria preocupada em explicitar, nem em 

compreender, os movimentos e processos de sua própria produção, nem estaria interessada em 

perceber como esse saber-fazer relaciona-se com o mundo, mas apenas se preocuparia em 

apresentar pacotes irretocáveis de conteúdos constituídos a partir de uma programação 

previamente selecionada, de uma disciplina já constituída e pronta para ser aplicada e ensinada.   

Na concepção de ciência-processo, ao contrário, a Biogeografia seria apresentada de 

modo inacabado, como conhecimento aberto que se faz no contato com os outros, sendo sempre 

influenciada pelos movimentos do mundo, a partir da exibição de conceitos e temas, articulados 

com os conteúdos percebidos como produtos de processos de pesquisa, em sua inacabada 

historicidade, afinal, “na vida, as relações não estão dadas de antemão, mas precisam ser 

continuamente encenadas” (INGOLD, 2019, p. 57). Esse modo de pesquisar caracteriza-se mais 

como uma pesquisa com, do que uma pesquisa sobre, porque  

 

não nos importamos com os outros, tratando-os como objetos de investigação, 

atribuindo-lhes categorias e contextos, ou explicando-os. Nós nos importamos ao 

torná-los presentes, para que eles possam dialogar conosco e nós possamos aprender 

com eles. Essa é a maneira de construir um mundo onde haja lugar para todos. Nós só 

podemos construí-lo juntos (INGOLD, 2019, p. 72).  

 

Portanto, a ciência-processo leva muito mais a sério sua condição de inacabamento e 

suas possibilidades de aprender com os outros, afinal, leva sempre em consideração que as 

conclusões são sempre provisórias e comprometidas com a época em que se inscrevem. É da 

ciência-processo que tratamos aqui, através da sua condição de impermanência e 

transitoriedade, em que a Biogeografia está envolvida em instituir uma ciência por se fazer no 
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próprio movimento em que vai se fazendo, aberta e implicada com seu contexto histórico. Essa 

compreensão de uma ciência inacabada, e, portanto, dinâmica foi compartilhada pelos 

colaboradores(as), a partir das interpretações expostas no quatro abaixo. Nos itens Embarcando 

no curso e Desembarcando do curso, temos as principais ideias que emergiram dos(as) 

colaboradores(as), respectivamente elaboradas no início e final da atividade extensionista, 

conforme Quadro 1.   

Quadro 1 – Compreensão de Ciência 
Embarcando no Curso 

 

• Ciência enquanto estudo sistematizado do conhecimento referendado no espaço acadêmico, com o 

objetivo de resolver as questões do mundo; 

• Ciência enquanto instituição que deve considerar os múltiplos saberes e experiência do sujeito; 

• Ciência enquanto conjunto de saberes teóricos e práticos sobre os fenômenos que nos cercam, desde 

que esses conhecimentos sigam métodos específicos e comprovados, obedecendo etapas a fim de 

comprovar teorias;  

• Ciência enquanto conhecimento especializado em determinada área, que torna o sujeito habilitado a 

atuar profissionalmente; 

• Ciência como conjunto de conhecimentos organizados, aprofundados, testados, confrontados, 

refutados e que são tomados enquanto “verdade” em determinados contextos históricos; e,  

• Ciência como prática cotidiana. 

 

Desembarcando do Curso 

 

• Ciência enquanto conjunto de saberes que devem ser socializados por todos independentemente de 

gênero, cor ou condição social;  

• Ciência como forma de conhecimento que deve não apenas valorizar os saberes populares, mas 

também criar condições para que possam se manifestar nos espaços acadêmicos, sob pena de 

marginalizá-los; 

• Ciência como todo conhecimento adquirido através de estudos e práticas, que comporta vários 

conjuntos de saberes, em que as teorias são baseadas em métodos científicos;  

• Ciência como instituição atrelada às inovações tecnológicas; 

• Ciência como conhecimento baseado em fatos, podendo ser definida como um conjunto de 

conhecimentos baseados na reflexão, na observação e na experimentação. Nesse contexto, teorias 

podem ser criadas, aperfeiçoadas ou até mesmo abandonadas para que a quantidade e a qualidade dos 

conhecimentos sejam ampliadas; e,  

• Ciência como conjunto de conhecimentos que podem ser comprovados com base em testes ou fatos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) nos instrumentos Embarcando 

no Curso e Desembarcando do Curso. 

 

Como a produção do conhecimento na ciência se dá de forma sincrônica ao contexto 

histórico, influenciando e sendo influenciado por este, é esperado que os pressupostos 

filosóficos relacionados à dimensão ontológica, epistemológica, axiológica e metodológica 

sejam revisitados (CRESWELL, 2014). Inspirados no exercício de explicitar as concepções, no 

intuito de tornar cada vez mais conscientes e consistentes as atividades e os modos de pensar a 

ciência em Biogeografia, nos perguntamos: quais imagens mobilizamos acerca da ciência 

biogeográfica? Que tipo de Biogeografia tem sido veiculada em nossas práticas de ensino, 
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pesquisa e extensão? Trata-se de uma Biogeografia comprometida em assegurar o status quo 

de parcelas da sociedade que dominam mercados e patentes dos assim chamados recursos 

naturais, ou uma Biogeografia comprometida com programas e projetos de conservação que 

buscam visibilizar não apenas plantas e animais não humanos, mas sobretudo comunidades 

humanas em sua relação ancestral com o ambiente.  

Desse modo, a Biogeografia constitui-se como uma forma particular de entender a 

natureza da realidade, implicada e comprometida tanto com uma única forma ou várias formas 

de compreender o mundo, e relaciona-se com o modo como o(a) pesquisador(a) se vê e vê o(a) 

outro(a), de como admite o mundo, seja como um dado, como uma externalidade, como um 

processo, ou até mesmo a partir da assunção do mundo formado por múltiplas realidades. Esse 

pressuposto é conhecido como ontológico. No nível epistemológico, busca-se compreender o 

que conta como conhecimento, e, portanto, como algo credível e válido. Esses dois pressupostos 

(ontológico e epistemológico) têm reverberações tanto sobre o viés axiológico quanto o 

metodológico. Na escolha consciente ou não dos dois primeiros pressupostos estão subjacentes 

os valores e a ética que sustentam a investigação (pressuposto axiológico). A operacionalidade 

da pesquisa ou o caminhar de desenvolvimento do projeto de investigação leva às formas de 

coleta e análise dos dados, informando se o estudo apresenta um viés quantitativo, qualitativo 

ou até mesmo quali-quantitativo (pressuposto metodológico).  

Além disso, a Biogeografia está comprometida em compreender a biodiversidade e sua 

ocorrência espaço-temporal, a partir exclusivamente das narrativas de cientistas ou encontra-se 

comprometida em promover diálogos cada vez mais simétricos com saberes-fazeres 

mobilizados por comunidades tradicionais, a exemplo das indígenas, quilombolas? Qual tem 

sido a concepção de natureza mobilizada pela Biogeografia: como recurso ou sujeito de 

direitos? A Biogeografia está comprometida em assentar outras perspectivas que pulverizaram 

distinções consagradas como a que ocorre entre natureza e cultura ou reforça tais dicotomias? 

Essas e tantas outras indagações indicam um leque de possibilidades analíticas que apontam a 

abrangência destas questões, orientando e inspirando novas reflexões que venham a conduzir 

novas problematizações.  

Embora não seja nossa intenção responder cada uma delas, admitimos a provocação 

como necessária. Cada uma dessas indagações assinala formas compartilhadas de ver, pensar e 

agir no mundo e reflete nossa relação com a natureza, com o não humano, especialmente com 

aquilo que convencionamos entender por vida, biota e biodiversidade. Relações epistêmicas 

que são espaço-temporalmente tecidas, acumuladas e experienciadas ao longo das gerações, 

tanto pelas comunidades científicas quanto pelas diversas comunidades tradicionais, pelo 
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saber/fazer dos artistas etc. Formas distintas de se relacionar com o não humano (LATOUR, 

1994) que ajudaram/ajudam a repensar a relação que estabelecemos com o que convencionamos 

chamar de natural.  

Abrir-se para essa ciência-processo é assumir a condição de porosidade do 

conhecimento e percebê-lo como capaz de estimular trânsitos entre as diferentes ciências, e 

entre estas e outros sistemas de conhecimentos. Trânsitos esses que conferem sabores diversos 

aos saberes que convencionamos unificar sob a alcunha de biogeográfico. Saberes 

biogeográficos, plurais, que emergem dos diversos trânsitos disciplinares e interdisciplinares, 

comumente compartilhados pela Geografia e a Biologia. 

 

2.2 Ciência(s) da Biogeografia: entre a Geografia e a Biologia, ingredientes e preparos, 

sabores diversos 

 

O título que nomeia esta subseção pode gerar um duplo estranhamento: a existência de 

mais de uma Biogeografia, bem como sua articulação alegórica com o sabor. A expressão 

“ciências biogeográficas”, por sua vez, tem sido uma expressão evocada atualmente e já fora 

mobilizada por eminente(s) geógrafo(a)s brasileiro(a)s, a exemplo de Aziz Nacib Ab´Sáber 

(2006), em um dos seus últimos livros, denominado Escritos ecológicos. O estranhamento 

inicial que a expressão evoca é compreensível, uma vez que estaríamos mais convencidos a 

considerar a existência de apenas uma única ciência dos espaços-tempos da biodiversidade, 

ainda que admitamos sua dupla mobilização ou sua dupla filiação à Geografia e à Biologia 

(MARQUES NETO, 2018). Vejamos abaixo algumas reflexões trazidas pelos(as) 

colaboradores(as), conforme Quadro 2:  

 

Quadro 2 – Compreensão do diálogo da área de formação com a Biogeografia 
• A Geografia dialoga com a Biogeografia na medida em que estuda o homem e sua interação, 

modificando o espaço e, consequentemente, a fauna e flora, retirando, isolando ou introduzindo 

novas espécies no espaço geográfico; 

• A Geografia dialoga com a Biogeografia a partir de sua articulação com questões ecológicas, 

consideradas importantes para o entendimento do espaço geográfico; 

• O estudo da Biogeografia na Geografia se dá pela compreensão da paisagem dentro uma perspectiva 

espaço-temporal; 

• A Geografia dialoga com a Biogeografia através do estudo dos seres vivos no espaço ocupado por 

eles, compreendendo, inclusive, as razões que levam cada organismo a ocupar e migrar para 

determinados continentes e regiões; 

• A Biologia dialoga com a Biogeografia, a partir da compreensão do lugar de cada ser vivo na 

Biosfera, incluindo o homem, ao mesmo tempo que insere a Biogeografia nos estudos de preservação 

e conservação do meio ambiente; e,  

• A Geografia dialoga com a Biogeografia a partir da articulação das dinâmicas sociais com o meio 

ambiente.  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento Embarcando no 

Curso. 
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Como argumenta Siqueira (2012), existem particularidades nos tratamentos teóricos-

metodológicos que assentam territorialidades epistêmicas possíveis de serem reconhecidas em 

cada uma das formações acadêmicas supracitadas que integram a Biogeografia. A defesa dessas 

especificidades de tratamento na Geografia e na Biologia é frequentemente acompanhada por 

dissensos, especialmente quando se admite a ideia de que o olhar endereçado pelas ciências 

naturais, especialmente pela Biologia, ao tratamento dos espaços-tempos das biotas, está muito 

mais comprometido em instituir análises cada vez mais especializadas e fragmentadas, 

diferentemente da Geografia que estaria mais voltada a compreender de forma mais integrada 

a espacialidade das biotas no contexto das paisagens, incluindo, sobretudo, a ação humana e 

sua participação no rearranjo dos territórios. Esses dissensos reforçariam a compreensão de que 

é possível reconhecer uma Biogeografia para biólogo(a)s e uma Biogeografia para geógrafo(a)s 

(SIQUEIRA, 2012).  

Assim, a Biogeografia mobilizada pela Biologia assume uma leitura dos espaços-

tempos de determinadas taxa e biocenoses a partir exclusivamente de narrativas que indiquem 

suas origens e evolução, tendo como parâmetro sua ocorrência espacial, sem atentar ao papel 

dos organismos na organização das paisagens com as quais interatuam. Admitindo essa 

dimensão de interatuação entre as biocenoses e demais elementos do meio, a Geografia 

assumiria um olhar integrado em que a leitura das biocenoses estaria entrelaçada com as 

dinâmicas não apenas intrínsecas, mas também com os fatores de cunho socioeconômico e 

sociocultural no conjunto do território (FIGUEIRÓ, 2012). 

Essas especificidades reforçam a diversidade de práticas que instituem biogeografia(s), 

reforçando uma forma de estudar e pesquisar a biodiversidade ao mesmo tempo particular e 

plural. Desse modo, diante das inúmeras motivações das pesquisas, atreladas aos diferentes 

ingredientes e formas de tratamento teórico-conceitual e metodológico, é esperada uma 

diversidade de conceituações de Biogeografia. Então, apresentamos, a seguir, no Quadro 3, 

algumas das principais conceituações da Biogeografia, identificadas desde o final do século 

XIX até os dias atuais, a partir do empenho de colaboradores(as) dedicado(a)s a essa seara de 

estudos e pesquisas.  

 

Quadro 3 - Conceitos de Biogeografia e seus autores 
 

Conceito 

 

 

Autor(es/as) 

A nossa ciência tem que estudar a Terra unida, como ela é, 

incluindo o homem, por isso não pode afastar-se do estudo 

da vida humana e nem mesmo do da vida vegetal e animal. 

As mútuas relações existentes entre a Terra e a vida, que nela 
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se produz e se desenvolve, constituem precisamente o nexo 

entre uma e outra e, portanto, devem ser especialmente 

consideradas. 

(RATZEL, 1914 apud CARVALHO, 2004, p. 

4). 

 

A biogeographia é a sciencia que estuda a distribuição dos 

seres vivos e pesquisa as causas ou determinantes. 

 

(SAMPAIO, 1935, p. 113) 

 

A biogeografia é a ciência que estuda a distribuição, a 

adaptação, a expansão e associação das plantas e dos 

animais (ou seres vivos). Essa definição nos leva a examinar 

o que aconteceu, o que está acontecendo e até mesmo o que 

está para acontecer. São, pois, considerações no tempo e no 

espaço. 

 

 

(DANSEREAU, 1949, p. 3) 

 

A biogeografia é o estudo da repartição dos seres vivos na 

superfície terrestre e a análise de suas causas. 

(MARTONNE, 1954 apud VIADANA, 2011, 

p. 113) 

 

La Biogeografía es la ciencia que estudia el reparto de los 

seres vivos en la superficie de los continentes y en el seno 

de los oceanos, además de las causas de este reparto en el 

espacio y en el tiempo. 

 

 

(FURON, 1961, p. 9) 

 

 

A biogeografía es um estudio de la vida de las plantas y de 

los animales del mundo e de los factores ambientales que 

controlan su distribución; frecuentemente su estudio implica 

considerar como las actividades humanas han afectado a la 

distribución y el crecimiento de los organismos. 

 

 

 

(SIMMONS, 1982, p. 3) 

 

A biogeografia é o estudo das plantas e animais na superfície 

da terra, suas repartições, seus agrupamentos e suas relações 

com outros elementos do mundo físico e humano. 

 

(ELHAI, 1968 apud TROPPMAIR, 2012, p. 1) 

 

A biogeografia pesquisa as razões da distribuição dos 

organismos, das comunidades vivas e dos ecossistemas nas 

paisagens, países e continentes do mundo. 

 

MUELLER, 1976 apud TROPPMAIR, 2012, p. 

1) 

 

Biogeografia é a ciência que se preocupa em documentar e 

compreender os padrões espaciais da Biodiversidade. 

(BROW; LOMOLINO, 2006, p. 3) 

Ciência que estuda a origem, expansão, distribuição, 

associação e evolução dos seres vivos (plantas e animais) na 

superfície da Terra. 

 

(ROMARIZ, 2012, p. 24) 

 

A biogeografia estuda as interações, a organização e os 

processos espaciais do presente e do passado, dando ênfase 

aos seres vivos – Biocenoses (comunidades) - que habitam 

determinado local – Biótopo. 

 

(TROPPMAIR, 2012. p. 2) 

 

Biogeografia é o estudo em todas as escalas de análise da 

distribuição da vida no espaço e como ela mudou ao longo 

do tempo. 

 

(LADLE; WHITTAKER, 2014, p. 24) 

 

A Biogeografia representa um campo de estudos entre a 

Geografia Física e Humana, uma vez que tem como 

principal tarefa explicar a distribuição dos seres vivos na 

superfície da Terra, em diferentes escalas de espaço e tempo. 

 

 

(FIGUEIRÓ, 2015, p. 22) 

 

A Biogeografia não é um campo exclusivo da Geografia, 

mas acrescenta aos estudos da espacialização da 

biodiversidade conteúdos próprios de sua preocupação 

analítica sobre a relação sociedade e natureza, da qual se 

destacam os estudos sobre espacialização da 

 

 

 

(FURLAN et al, 2016, p. 101) 
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sociodiversidade, compreendendo-a como dinâmica 

interagente com a biodiversidade. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Nessa sumária apresentação de importantes conceitos e noções da Biogeografia, 

reconhecemos a diversidade de compreensões que abrigam esses estudos e pesquisas que não 

se esgotam no quadro apresentado. Ao mesmo tempo, vale a pena ressaltar que, mesmo 

considerando a temporalidade dessas concepções, imaginaríamos, de certo modo, que muitas 

das ideias que circulavam em torno da Biogeografia, desde Ratzel até os dias atuais, 

mantivessem, de modo geral, algo em comum, que essas formulações conformassem uma certa 

unidade pelo menos em seu objeto, mas ao mesmo tempo apresentassem novas formas de 

compreensão, atualizando esses aspectos em comum. De fato, é possível identificar aspectos 

em comum compartilhados pela maioria de suas formulações, a exemplo da necessidade de se 

compreender a distribuição da vida a partir de sua manifestão no espaço e no tempo, informada 

pela razões ou causalidades que conduzam a essa repartição.  

O que não é consensual é se as questões humanas devam ser adotadas nessas 

explicações, por vezes dedicadas a exclui-las da análise biogeográfica. Um outro aspecto que 

se inscreve particularmente na Geografia e que não é consensal na maioria das formulações 

biogeográficas se traduz na necessidade de empreender leituras mais integrativas e de interface 

entre a geografia física e a geografia humana. Reforçando essa ideia, mas de forma ampliada, a 

Biogeografia tem compartilhado cada vez mais uma concepção de conhecimento 

interdisciplinar de interface nos estudos biosociodiversos, ganhando forte ressonância nos 

estudos socioambientais, especialmente nos estudos da conservação ambiental. 

Além disso, abordar a diversidade na Biogeografia não se encerra no pluralismo 

conceitual, mas se amplia ao nível metodológico, já que a compreensão que se tem em torno 

desse conhecimento conduzirá a diferentes caminhos de tratamento, especialmente ligados ao 

foco de interesse (táxon, biocenose, ecossistema, geossistema). São caminhos distintos que 

conferem outros olhares, compartilhando sabores distintos. Desse modo, dentre os conceitos 

apresentados, reconhecemos a formulação conceitual compartilhada por Sueli Furlan e 

colaboradores(as) a mais contemporânea, uma vez que reforça a interface de interatuação entre 

biodiversidade e sociodiversidade, ampliando o repertório de possibilidades analíticas que 

extrapolam a própria Geografia e a Biologia, com forte possibilidade de dialogar com outros 

fazeres-saberes ordinários ou vernaculares.  



84 
 

Ainda, como modo de situar a diversidade e dinâmica presentes na compreensão que se 

tem de Biogeografia, segue abaixo quadro apontando as principais ideias que emergiram 

dos(as) colaboradoras da pesquisa, nos itens Embarcando no curso e Desembarcando do curso, 

elaborados respectivamente no início e final da atividade extensionista, conforme Quadro 4.  

Quadro 4 – Compreensão de Biogeografia  
Embarcando no Curso 

 
• Ciência que estuda as transformações e adaptações dos seres vivos no planeta Terra; 

• Ciência que estuda as dispersões e concentrações animais e vegetais, bem como os condicionantes 

desses processos; 

• Ciência que procura entender a origem e a expansão dos organismos, bem como a ocorrência atual de 

sua distribuição na natureza;  

• Ciência que estuda a distribuição dos seres vivos no espaço geográfico; 

• Ciência que busca estudar a interação do homem13 com o meio natural em que vive sendo este homem 

sujeito transformador do meio natural;  

• Trata-se de uma área da biologia evolutiva que tem por finalidade o estudo da distribuição da 

biodiversidade no planeta, de acordo com suas estruturas anatômicas, fisiológicas, bem como das 

características morfoclimáticas dos diferentes ecossistemas; 

• Biogeografia como ramo do conhecimento que trata das relações entre os seres vivos e os fenômenos 

espaciais; 

• Biogeografia como sub-ramo da Geografia que estuda animais e plantas a partir de uma abordagem 

espacial;  

• Biogeografia como subárea que conta com outros campos do conhecimento, a exemplo da Biologia; 

e, 

• Ciência que compreende as interações existentes entres as esferas da Terra (litosfera, hidrosfera e 

atmosfera) e sua relação com a biosfera. 

Desembarcando do Curso 

 
• Ciência que estuda a dispersão, adaptação, hábitos, sons e marcas deixadas pelos seres vivos; 

• Ciência que estuda os fenômenos e as causas dos fenômenos que envolvam a distribuição geográfica 

das espécies vegetais e animais, em que o homem se insere como modificador de paisagens, 

apontando-o como ser que pode ampliar ou reduzir as condições biodiversas, a exemplo do que 

acontece na relação das culturas indígenas com a natureza da qual reconhece integrada; 

• Ciência que integra o campo da Geografia que busca compreender os diferentes padrões de distribuição 

das plantas e dos animais na Terra, onde procura analisar as alterações morfológicas dos seres vivos e 

agrupamentos biológicos em diferentes escalas de tempo; 

• A Biogeografia enquanto conhecimento que congrega diferentes teorias, conceitos, procedimentos e 

técnicas de outros campos da ciência, principalmente das Ciências Biológicas e da Terra;  

• É o estudo da distribuição das espécies e ecossistemas no espaço geográfico e através do tempo 

geológico;  

• A Biogeografia é uma fundamentação teórico-prática que visa pensar/compreender/discutir e refletir 

as interações entre a vida (bio) e o(s) espaço(s) produzido(s) e vivido(s) pelos homens (Geografia); e,  

• A Biogeografia enquanto conhecimento científico que busca compreender, analisar e discutir as 

dinâmicas que acontecem no meio natural em conjunto com a sociedade, através de métodos, 

considerando vários aspectos da vida em nosso planeta. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) nos instrumentos Embarcando 

no Curso e Desembarcando do Curso.  

 
13 Identificamos, com muita frequência, o uso do vocábulo homem não apenas nas compreensões de 

Biogeografia, como consta no quadro 4, mas em muitos momentos em que relatamos outras compreensões ao 

longo deste trabalho. O homem aparece na narrativa a partir de uma leitura de interface com a natureza, em que 

a mulher não aparece, uma vez que é englobada no conceito genérico de homem. Como podemos perceber, a 

ideia de homem aparece atualizada a partir do conceito de cultura, sobretudo das culturas indígenas, aspecto este 

que será destacado com o conceito de biogeografias do Sul, como veremos em outros momentos deste relato. 
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No item Desembarcando do curso, percebemos uma compreensão mais acentuada 

acerca do impacto da ação humana na organização das paisagens. Aliás, muitos povos 

tradicionais não fazem a repartição moderna que costumamos traçar do mundo e da vida, como 

foi mencionado em relação aos povos indígenas. O atrelamento do saber ao sabor, ou melhor 

dizendo: a dependência que se estabelece entre a esfera da aprendizagem (dos saberes) e dos 

processos naturais (o sabor que remete aos sentidos e que nos atrela ao corpo, nos conecta ao 

que é tido como natural) é encontrada em várias comunidades tradicionais, que mobilizam 

também biogeografias, como veremos no nosso relato de bordo do primeiro capítulo da seção 

II deste trabalho. 

Essa alegoria do saber enquanto sabor pode parecer estranha, mesmo porque ao sabor 

reservamos aquilo que é do domínio dos sentidos, em especial do paladar; enquanto ao saber, 

reservamos o domínio cognitivo. O saber que identificamos aqui como biogeográfico estaria 

atrelado ao sabor porque está comprometido não apenas em demarcar teórico-conceitualmente 

sua área de atuação, mas também em mobilizar, sobretudo, inúmeras linguagens advindas dos 

encontros com os interesses da pesquisa, sempre implicada com os modos de vida de 

comunidades humanas e não humanas.  

No âmbito da alegoria supracitada, o paladar reconhece, após a experiência da 

degustação, algo que diz o que é e o que não é prazeroso, assim também pode ser considerado 

o saber. No entanto, o atrelamento do saber ao sabor nos envia para a questão da 

responsabilidade, ou seja, a epistemologia tem implicações éticas14. Não poderíamos conceber 

de modo diferente, porque os saberes-fazeres biogeográficos estão implicados com a vida. O 

saber como sabor, metafórico e propositadamente exposto aqui, nos informa a dimensão da 

construção daquilo que, individualmente ou em grupos, consideramos como algo credível, e, 

portanto, algo palatável, e por que não, audível, tátil e visível, desenhando compreensões e 

orientando nossas experiências com o mundo, nos mobilizando acerca daquilo que 

experimentamos e consideramos válido epistêmica e ontologicamente.  

Desse modo, ao reconhecer a diversidade de saberes, admitiríamos uma diversidade de 

sabores, como foi possível identificar nas conceituações há pouco explicitadas. A forma como 

 
14 Boaventura de Sousa Santos nos apresenta dois imperativos interessantes nas relações interculturais, sendo que 

um deles diz respeito à reciprocidade, que tem forte implicação ética. Ao se referir ao segundo imperativo, o autor 

afirma que, “uma vez que todas as culturas tendem a distribuir pessoas e grupos de acordo com dois princípios 

concorrentes de pertença hierárquica, e, portanto, com concepções concorrentes de igualdade e diferença, as 

pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes 

quando a igualdade os descaracteriza. Esses são, consabidamente, imperativos muito difíceis de se atingir e de 

manter” (SANTOS, 1997, p. 30) 
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experimentamos esses sabores nos diz das mais diversas maneiras com que experimentamos a 

diversidade epistêmica e ontológica do mundo, ignorando-a ou acolhendo-a, silenciando ou não 

uma infinidade de discursos, experiências e narrativas que emergem a partir dessa diversidade.  

A diversidade científica em Biogeografia traduz essa condição plural de sabores e, portanto, de 

ingredientes e preparos distintos que permeiam seus saberes-fazeres. Rocha (2011) compartilha 

da ideia de que a Biogeografia acolhe uma diversidade de técnicas de diversas ciências, por não 

apresentar uma técnica genuinamente biogeográfica. Essa compreensão da diversidade de 

técnicas adotadas na Biogeografia foi compartilhada por Macaco Acácio, quando definiu a 

Biogeografia como: “ciência que estuda a dispersão, adaptação, hábitos, sons e marcas deixadas 

pelos seres vivos”. Os hábitos, sons e marcas a que se reporta o colaborador diz respeito às 

técnicas aplicadas ao estudo da fauna, recebendo respectivamente os nomes: rastreamento por 

satélite, bioacústica e armadilha fotográfica. 

Na sua avaliação, isso não se configura como um empecilho, pois a diversidade de 

preparos (métodos e técnicas) tem o potencial de nos apresentar várias lentes acerca do mesmo 

objeto, o que constitui um aspecto que enriquece os estudos e pesquisas. É possível admitir que 

o(a)s cientistas que devotam parte do seu tempo aos estudos biogeográficos reconhecem que 

boa parte dos trabalhos realizados em Biogeografia recorre, com certa frequência, à sua vocação 

para trabalhos pluridisciplinares; trabalhos que reforçam a diversidade de olhares, ingredientes 

e receituários diversos que corroboram formas distintas de compreender as biocenoses15.  

Esta leitura que localiza o lugar da diversidade na compreensão do mundo vivo em sua 

dimensão espaço-temporal passa inevitavelmente pela mobilização de várias áreas científicas, 

uma vez que os processos espaciais em que os organismos vivos estão inseridos dependem de 

uma rede de informações e conhecimentos impossível de ser problematizada a partir de uma 

única lente de interpretação e, portanto, de uma única área do conhecimento, sob pena de 

ocultarmos outras possibilidades de interpretação do mundo vivo e suas distintas formas de 

participação na constituição das paisagens. 

Essa dimensão multidisciplinar e mesmo interdisciplinar, abrigada pelos estudos 

biogeográficos, qualifica a Biogeografia como um campo privilegiado de interface entre as 

ciências da natureza e da sociedade. Como nos diz Serres (2017, p. 84-85), 

 

individual ou coletivo, o Homo sapiens não pode conhecer nem ser conhecido sem 

prévia imersão em suas condições de existência, nas quais a biogeografia revela-se 

agora muito mais decisiva que uma história de modelos ultrapassados. O sapiens não 

 
15 A biocenose integra o conjunto dos diferentes organismos que se relacionam estreitamente entre si, e o meio é 

representado pelo biótopo, que é uma totalidade organizada e limitada espacialmente (RODRÍGUEZ; CHAPLE, 

2016, p. 14) 
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se abstrai mais da Biogeia [...] O sapiens interfere e se investe em quase cada lugar da 

Biogeia, assim como em sua globalidade. Os laços cruzados dessa nova 

interdisciplinaridade envolvem, portanto, o homem, que por sua vez a envolve. 

 

Tal agenda constitui um desafio, nesse grande cardápio de sabores, ingredientes e 

preparos que integra o conhecimento científico, uma vez que demanda criar pontes cada vez 

mais necessárias, pontes cada vez mais transdisciplinares entre fazeres-saberes acadêmicos e 

não acadêmicos, entre os fazeres-saberes científicos e os fazeres-saberes tradicionais.  

 

Se é verdade que a coisa mais produtora de cultura é o sonho capaz de imaginar um 

mundo possível melhor; e se o objetivo utópico do transdisciplinar é a unidade do 

saber, o grande desafio lançado ao pensamento neste início de século e milênio é a 

contradição entre, de um lado, os problemas cada vez mais globais, interdependentes 

e planetários (complexos), do outro, a persistência de um modo de conhecimento 

ainda privilegiando os saberes disciplinarizados, fragmentados, parcelados e 

compartimentados (JAPIASSU, 2006, p. 15). 

 

Essa abordagem transdisciplinar é amplamente conhecida, embora pouco 

operacionalizada nos estudos e pesquisas atualizadas empreendidas na Biogeografia. A falta de 

um olhar global e transdisciplinar tem conduzido sistematicamente ao processo de 

territorialização de nichos de trabalho orientados pela fragmentação do conhecimento, em que 

é possível identificar uma especialização exacerbada do saber biogeográfico. Um dos primeiros 

começos dessa disjunção pode ser expresso pela clássica subdivisão em zoogeografia e 

fitogeografia. 

  Se tal subdivisão for levada a seu nível máximo de especialidade, corre-se o risco de 

não compreendermos as dinâmicas e complexas relações que ocorrem entre animais e plantas. 

Essa especialização progressiva que se verifica na Biogeografia tem encontrado na 

interdisciplinaridade algumas possibilidades de tratamento, que a aproximam cada vez mais de 

uma abordagem integrada da distribuição da vida no planeta. Atualmente, é a Geografia que 

tem protagonizado as tentativas de fazer tal integração.  

Voltando à Biogeografia, as conjecturas acerca da diversidade de perspectivas, não 

apenas sob o ponto de vista teórico-conceitual, como também traduzidas nas distintas maneiras 

como operacionalizamos nossas pesquisas, conduzem à ideia de que o olhar da Biogeografia 

muda inevitavelmente conforme os ingredientes (conceitos, categorias) e preparos (métodos e 

técnicas) que empreendemos sobre ela, o que nos indica que o escopo da Biogeografia muda de 

acordo com os referenciais teóricos adotados. Isso nos obriga a ter uma posição acerca de qual 

olhar adotaremos na compreensão dos espaços-tempos da biodiversidade.   

A metáfora do sabor dos saberes (RANGEL, 2016) pode introduzir, nas nossas 

experiências e reflexões, os critérios que são mobilizados e que informam aquilo que 
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reconhecemos como válido. Esse aspecto nos ajuda a conjecturar, inclusive, sobre as dimensões 

ontológica, epistemológica e axiológica da Biogeografia. Se o objeto de estudo (alimento) pode 

ser concebido de formas diferentes por distintas vertentes da Biogeografia, os ingredientes 

(conceitos, categorias etc.) e as diversas formas como mobilizamos esse alimento, nos nutrindo 

dele, fazem com que partamos de diversos modos de preparos (métodos adotados), o que nos 

leva a uma feição particular do objeto estudado/pesquisado, com diferentes visões sobre a 

natureza desse objeto, o que acaba conformando diferentes objetos a depender do olhar 

mobilizado. 

Longe de serem permanentes, os tipos de sabores passam por acordos e formas 

singulares de convenção. Eles, inclusive, mudam conforme os ingredientes e o preparo. O(a) 

cientista vai mobilizar os conceitos, categorias, temas e métodos que correspondam com o que 

é socializado pelos seus grupos de pertença. Desse modo, chegamos a uma compreensão de que 

o objeto (alimento) não é algo dado de modo permanente, mas um processo, constituído através 

dos ingredientes escolhidos (conceitos, temas, linhas de pesquisa etc), das interações, bem como 

de um preparo ou modus operandi que confere um sentido particular à pesquisa desenvolvida.  

Uma reflexão sobre as diferentes formas como vemos e mobilizamos a Biogeografia e 

reconhecemos sua manifestação nesse grande cardápio que é a ciência passa a considerar a 

questão do seu reconhecimento, tanto interno quanto externo, através da relação com um amplo 

público de interlocutores(as) e, por que não, de degustadores(as) desse saber que chamamos de 

biogeográfico.  

É assim a produção do conhecimento científico, a forma como reconhecemos aquilo 

que é válido epistêmica e axiologicamente, traduzido sempre pela mobilização de teorias, 

conceitos, temas e métodos que juntos dão organicidade ao que identificamos como 

biogeográfico. Alguns(mas) preferirão manter a tradição no preparo do alimento e/ou a 

manutenção dos mesmos ingredientes, enquanto outros(as) reconhecerão a potência da mistura 

de vários ingredientes e preparos, buscando construir diálogos tanto com os conhecimentos 

científicos quanto com os saberes referendados na tradição oral, nos saberes da cultura popular, 

indígenas, quilombolas, dentre tantos outros.  

Longe de ser algo dado, o alimento passa a ser dependente do preparo de quem o faz, e, 

por isso, a relevância de sua aplicação está sob a avaliação de quem produziu, e do(s) grupo(s) 

que compartilha(m) do sabor. O fazer envolvido na preparação do alimento, bem como nas 

atividades da ciência, nos informa não apenas os ingredientes, mas também o preparo do 

alimento, e, por mais que se tente universalizá-lo, o produto final assumirá as características de 

quem o prepara, levando a estéticas e gostos diferentes. A avaliação que nos informa se 
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devemos ou não comer está também relacionada com a estética, com o modo de apresentação 

do alimento. Poderíamos dizer, inclusive, que a receita seria metaforicamente aquilo que é 

convencionado e compartilhado pelo grupo. Já o produto envolve-se com a ética e a estética, 

porque é dependente dos saberes-fazeres que vão sendo mobilizados no processo. 

Dentre os muitos ingredientes que compõem os estudos em Biogeografia, estão as 

noções de padrão, processo, espaço e tempo, frequentemente mobilizadas por biogeógrafo(a)s. 

Trata-se daqueles ingredientes indispensáveis, que, na sua ausência, não seria possível preparar 

o alimento, ou seja, são ingredientes que integram de forma estrutural os discursos e práticas 

das pesquisas em Biogeografia. Desse modo, respeitando algumas variações, o fim último da 

Biogeografia é mobilizar, de forma geral, os ingredientes que dizem respeito ao tema das 

regularidades dos espaços-tempos dos seres vivos, compreendendo como acontece sua 

manifestação na paisagem.  

Desse modo, qualquer tentativa de omitir determinados ingredientes fundantes e 

amplamente mobilizados na Biogeografia costuma ser vista com certa suspeita, uma vez que 

subverte certos conceitos em comum. Esses Ingredientes fundantes, compartilhados em várias 

linhas de pesquisa, podem inclusive ser combinados com novos ingredientes, nos levando a 

novos sabores acerca desse saber.  

Quando assumimos a assertiva de que a biota está adaptada a certas condições do 

ambiente e distribuída geograficamente em resposta a determinadas faixas de tolerância do 

biótopo (meio físico), reconhecemos uma regularidade que pode ser afetada em função de 

mudanças ocasionadas pelo próprio sistema ambiental ou por novos arranjos impostos pela ação 

humana. Tal ação, inclusive, pode favorecer um determinado táxon em detrimento do outro, de 

modo a facilitar a permanência ou a sua dispersão a outro contexto, com outros parâmetros de 

mobilização de matéria e energia.  

Portanto, quando incluímos o ser humano como ingrediente no conjunto dos demais 

ingredientes mobilizados na análise biogeográfica (forma de leitura de ingredientes), 

admitiríamos que a inclusão desse ingrediente, que estamos qualificando como ação humana, 

representa duas situações de tratamento: a primeira estaria devotada em considerar o ser 

humano como ingrediente especial, e como consequência disso representaria uma espécie de 

fermento que só amplia as condições de degradação das biotas e dos sistemas que integra; a 

segunda leitura consideraria o ser humano também como ingrediente, mas não gozando de 

condição especial, mas simetricamente comprometido com a ampliação das condições 

biodiversas. Nesse sentido, a escolha dos ingredientes e da forma como são combinados pode 

resultar em várias formas de compreender a biodiversidade.  
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Essa interpretação da diversidade científica na Biogeografia e sua articulação alegórica 

com os ingredientes e seus diferentes arranjos confere distintos sabores-saberes e ilustra como 

o estudo dos espaços-tempos da biodiversidade assinala territorialidades de pesquisas desse 

ramo no conjunto do conhecimento científico. Essas territorialidades se confirmam pela 

explicitação de um objeto de estudo circunscrito e com um objetivo último: identificar os 

padrões biogeográficos e os processos que condicionam tais regularidades.  

  Desse modo, assinalar a diversidade na ciência biogeográfica, ou seja, a existência de 

biogeografias, é no sentido de ressaltar que o mesmo objeto de estudo assume sentidos diversos 

a depender dos referenciais teórico-conceituais-valorativos, dos métodos de abordagem e do 

nível da análise adotados, reconhecendo que “as particularidades entre as diferentes áreas da 

ciência são necessárias para viabilizar respostas às perguntas que motivam uma pesquisa” 

(PILATI, 2018, p. 51-52). 

 Essa provocação, ao enfatizar a existência de ciências biogeográficas, difere da 

proposta de Brow & Lomolino (2006), que definem a Biogeografia como ciência 

predominantemente biológica. Na obra desses autores, a Geografia ocupa um papel 

insignificante, algo nada palatável entre geógrafo(a)s, como pode ser ilustrado pela afirmação 

que se segue: 

 

A biogeografia é uma ciência sintética, fundamentada em teorias e dados da ecologia, 

biologia de populações, sistemática, biologia evolutiva e ciências da Terra [...] A 

biogeografia é um ramo da biologia, e com certeza, um bom conhecimento nesta área 

é um importante ponto de partida [...] Naturalmente é importante conhecer algo sobre 

geografia (BROWN; LOMOLINO, 2006, p. 5). 

 

Tal compreensão vez ou outra é rememorada pelos(as) geógrafo(a)s que se dedica(m) 

aos estudos biogeográficos, o(a)s qual(ais) acusam as ciências naturais, especialmente a 

Biologia, por praticar uma certa imposição, que se traduz pela hegemonia de conceitos, temas 

e formas de abordagem atinentes ao que se pratica em Biologia, e através da tentativa de colocar 

a Geografia como apêndice dos estudos e pesquisas biogeográficas. Essa provocação aos 

poucos mobiliza a geografia brasileira a um reencontro com a Biogeografia, fazendo com que 

ela parta de referenciais e categorias de análise também geográficas.   

Atribuímos essa hegemonia dos referenciais da Biologia nos estudos e pesquisas em 

Biogeografia, especialmente de seus ingredientes conceituais e formas de abordagem dos 

espaços-tempos da biodiversidade, à falta de diálogos internos e sistemáticos no âmbito da 

Geografia. Assim, 

 

tal subordinação às ciências da natureza tem acarretado um sério prejuízo 

epistemológico à Biogeografia, devido à ausência de um debate interno capaz de fazer 
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frente às necessidades da ciência geográfica em compreender a complexidade de uma 

natureza transformada no ritmo histórico de apropriação do espaço pela sociedade. 

Mais ainda: a Biogeografia, ao olhar para uma distribuição da vida de forma 

descontextualizada das demais dinâmicas (naturais, econômicas e culturais) que 

operam na paisagem, deixa de dar a sua contribuição para a compreensão da trama 

ecológica que representa a sustentação da própria condição de vida no planeta 

(FIGUEIRÓ, 2012, p. 57). 

 

Para o geógrafo brasileiro Adriano Figueiró, essa condição de subordinação 

epistemológica da Biogeografia praticada pelos(as) geógrafo(a)s se deu por certa condição de 

subalternidade dos estudos biogeográficos na Geografia, em decorrência de uma ausência de 

autocrítica e de diálogos internos que pudessem discutir a Biogeografia a partir dos seus 

referenciais de pesquisa em Geografia. Assim,  

 

na Biogeografia, talvez como em nenhum outro ramo da geografia física, a falta de 

fundamentação teórica e metodológica capaz de interpretá-la como uma disciplina 

geográfica imperou durante a maior parte do século XX. Tal pensamento resiste até 

os dias de hoje (em que pese toda a mudança paradigmática em curso na última metade 

do século) (FIGUEIRÓ, 2011, p. 31-32). 

 

Essa condição subalterna da Biogeografia no âmbito da Geografia, especialmente na 

Geografia Física, é decorrente em parte da hegemonia da Geomorfologia no conjunto da 

subárea da geografia física, um dos ramos  com  um corpo teórico-metodológico já bem 

consolidado, desde a segunda metade do século XX (GREGORY, 1992), o que lhe conferiu um 

status de conhecimento científico com forte poder analítico, o qual, ao mesmo tempo em que 

instituía novos conceitos, teorias e formas de abordagem, apresentava-se cada vez mais sólido 

e articulado, a ponto de conseguir se agenciar fortemente em rede, o que ocasionou a 

consolidação da Associação Internacional de Geomorfólogos, fundada no final da década de 

1980.  

Além de sua pouca visibilidade em decorrência da predileção da Geografia com a 

Geomorfologia, outro fato marcou a condição de subalternidade da Biogeografia na Geografia. 

Estamos nos referindo ao Tratado de Geografia Física, organizado pelo geógrafo francês 

Emmanuel De Martonne, que, ao delegar a escrita do Tomo III relacionado à Biogeografia a 

dois biólogos, um botânico e o outro zoólogo, demonstrava a falta de diálogo interno da 

Geografia com a Biogeografia.  

Reconhecer a diversidade de ingredientes e formas de mobilizá-los, conceitual, temática 

e metodologicamente na Biogeografia, é um exercício necessário, desde que isso não crie 

assimetrias e imposição de referenciais. Acreditamos na possibilidade de novos agenciamentos 

científicos que apontem outras formas de interlocução entre a Geografia e a Biologia, 

avançando na agenda interdisciplinar, como vocação inerente à seara de estudos e pesquisas 
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biogeográficas. Assim, ao mesmo tempo que defendemos uma demarcação entre a Geografia e 

a Biologia, que aponta para um fazer científico com particularidades teórico-metodológicas 

próprias a cada uma das áreas, apontamos para a exigência de uma abertura para o diálogo e 

avanço da agenda comum interdisciplinar.  

A argumentação que ressalta a diversidade na Biogeografia não como um problema, 

mas como uma complexidade que enriquece as duas áreas, nos leva a admitir tantas 

biogeografias quantas forem as práticas científicas mobilizadas, o que ganha mais acento na 

constatação, por exemplo, da ocorrência de várias abordagens biogeográficas. No entanto, 

conforme Figueiró (2015), é possível discorrer sobre pelo menos quatro formas distintas de 

abordagens e métodos em Biogeografia, conforme Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Abordagens e métodos em Biogeografia 

 

Abordagem 

 

Foco 

 

Método 

 

Objetivo 

 

 

Corológica 

 

 

Táxon 

 

Taxonômico 

 

Identificar e classificar indivíduos dentro do táxon em uma 

determinada área. 

 

 

 

Biocenológica 

 

 

 

Biocenose 

 

Fisionômico 

 

Compreender a estrutura de uma biocenose 

independentemente das espécies que a integram. 

 

 

 

Ecológica 

 

 

Táxon ou 

Biocenose 

Ecossistema 

 

 

 

Ecológico 

 

Identificar e classificar os ciclos de matéria e os fluxos de 

energia responsáveis pela permanência de uma espécie ou 

comunidade em um ecossistema. 

 

Geoecológica 

 

Paisagem 

 

Vários 

métodos 

 

Compreender a paisagem como uma síntese das interações 

entre os diferentes componentes que a integram. 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Figueiró (2015) 

 

Das abordagens assinaladas, as três primeiras abordagens (corológica, biocenológica e 

ecológica) teriam maior adesão à Biologia, em decorrência do foco e dos métodos empregados 

que traduzem mais as linhas de pesquisa nessa área. A abordagem ecológica e, especialmente, 

a geoecológica encontram-se mais próximas da Geografia, uma vez que a leitura das bioceones 

se dá no contexto da paisagem, a partir de tratamentos cada vez mais globais e integradores.  

O panorama de abordagens e métodos, quando somado à diversidade conceitual e 

temática abrigada na Biogeografia, demonstra uma pluralidade de possibilidades que não se 

encerra somente aí, uma vez que há uma diversidade de profissionais com formações em 
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distintas especialidades, unidos através de uma particularidade em uma pluralidade que os 

conecta. Essas diferentes formas que assinalam a(s) ciência(s) bioeográfica(s) traduzem-se no 

pluralismo de sabores aos quais esses saberes-fazeres podem conduzir. Sabores que 

inevitavelmente conformam ingredientes e formas de preparo distintos na Geografia e na 

Biologia.  

Essa compreensao da diversidade interna na Biogeografia, vista como uma 

oportunidade de ampliação de repertórios, foi amplamente aceita pelos colaboradores, que 

veem de forma positiva trabalhos em parceria entre geógrafos(as) e biólogos(as), resguardando-

se as especificidades das abordagens entre as áreas em que a Biogeografia está inserida. Essa 

compreensão dos(as) cursistas colaboradores(as) fica explicita, a partir do relato da 

colaboradora:  

 

A diversidade interna da ciência biogeográfica é complexa, mas com um vasto campo 

de atuação, sendo praticado por especialistas de várias áreas do conhecimento 

científico, sem deixar de considerar que, do ponto de vista geográfico, deve-se levar 

em consideração o espaço e a relação desse espaço com os aspectos humano ou social. 

A biogeografia é uma ciência que abrange um campo muito vasto de conhecimento, 

principalmente nas ciências Biológicas e Geográficas, que aborda sob diferentes 

ângulos e aspectos, os assuntos referentes aos seres vivos, analisando suas relações 

entre si e com o meio. Esta complexidade exige a distinção de áreas especializadas 

que se encarregam de analisar os problemas sobre diferentes pontos de vista. A razão 

que leva a Biogeografia a constitui-se como área de estudo, que abriga uma infinidade 

de conceitos, temas e abordagens, é a necessidade de respostas para as suas inúmeras 

perguntas, feitas dentro do campo biogeográfico (Cursista colaboradora Abelha 

Barros). 

 

Essa diversidade de conceitos, temas e abordagens, que assentam diferentes formas de 

tratamento do objeto de estudo, a depender da área (Geografia e Biologia), como apontam os(as) 

colaboradores(as), reforça ainda mais nossa compreensão da Biogeografia como um tipo de 

saber-fazer, simultaneamente, particular e diverso. Essa forma particular e ao mesmo tempo 

diversa de mobilizar a Biogeografia assenta a especificidade de um conhecimento que apresenta 

a diversidade como traço constitutivo contemporâneo, do qual ainda continuaremos tratando, 

na próxima subseção deste relato de bordo, articulando esse(s) fazeraber(es)-fazer(es) com a 

formação docente, inclusive na seara de estudos e pesquisas do ensino das temáticas físico-

naturais na Geografia escolar.  
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CAPÍTULO 3 

FAZER-PENSAR EM BIOGEOGRAFIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

Uma vez tecidas as considerações em torno da Biogeografia como construção 

sociocientífica e de como essa leitura pode ser traduzida alegoricamente como saberes-sabores, 

assentada, sobretudo, no que consideramos por ciência(s) biogeográfica(s); nos propomos, 

nesta seção, a articular a compreensão da Biogeografia enquanto forma particular e diversa de 

leitura da biodiversidade, articulando-a, inclusive, aos grandes ramos de estudos e pesquisas 

dos espaços-tempos das biotas. Além disso, procuraremos tecer considerações de como essa 

forma de fazer-pensar biogeográfico é tecida no contexto da formação docente, especialmente 

no que diz respeito à sua mobilização em cursos de Licenciatura em Geografia e Biologia do 

Estado da Bahia e como esse tipo de leitura de interface tem dialogado com os conteúdos 

específicos da Geografia na Educação Básica, a partir das pesquisas em torno das temáticas 

físico-naturais na Educação Geográfica.  

 

3.1 Fazer-pensar em Biogeografia: uma forma particular e diversa de compreensão da 

biodiversidade 

 

Se pretendemos compreender o lugar da Biogeografia no âmbito de sua territorialização 

epistêmica na ciência e como ela se encontra potencialmente articulada com a formação 

docente, teremos que reconhecer a particularidade dos seus estudos e o pluralismo das formas 

de mobilização desse conhecimento que se define a partir do vocábulo onde e se amplia à 

medida que incorporamos outros vocábulos, como os termos por que e como. Desse modo, 

fazer-pensar biogeograficamente não se caracteriza apenas pela identificação das espécies nos 

espaços-tempos onde se encontram, mas, também, a partir da explicitação das razões de suas 

distribuições e sua participação na constituição das paisagens; bem como através da 

compreensão de como as espécies se organizam e se expandem nos diferentes contextos 

paisagísticos, em seus mais diferentes contatos com as sociedades humanas ao longo da história.  

Quando recorremos aos estudos arqueológicos, nos convencemos de que a tecitura do 

que veio a se caracterizar como um fazer-pensar biogeográfico já vinha sendo mobilizado desde 

os primeiros registros de homens e mulheres, a exemplo das famosas pinturas rupestres das 
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cavernas de Chauvet16 do Sul da França e do Parque Nacional da Serra da Capivara17 no Brasil, 

que são, até hoje, objeto de estudo de muitas gerações de arqueólogos(as) de várias regiões do 

Brasil e do exterior. O reconhecimento desse fato nos leva a uma hermenêutica que nos desloca 

a um profundo exercício de identificação de um legado de fazeres-saberes construídos antes da 

ciência moderna, reforçando, sobretudo, a tese, que comentamos há pouco, de uma forma 

particular e ao mesmo tempo diversa de compreender o mundo vivo, que hoje assume várias 

formas de tratamento, amparadas em várias linguagens, sobretudo nas geociências e nas 

geotecnologias.  

 

As grutas Chauvet, de Lascaux e de Altamira são capelas sistinas que nos deixam 

deslumbrados desde as eras glaciares. As primeiras tentativas de interpretação 

procuravam uma utilidade para essa arte pré-histórica: exercícios de adivinhação, 

cenas para tornarem a caça propícia, cultos de fecundidade etc. A pré-história como 

disciplina Científica se desenvolveu no fim do século XIX, ao mesmo tempo que a 

etnologia. A concepção sórdida que o Ocidente tem dos outros povos impediu por 

muito tempo de imaginar que eles tivessem tempo para criar, produzir arte e cultura. 

Os povos qualificados de "primeiros", como nossos ancestrais chamados "primitivos", 

eram sociedades humanas que possuíam línguas, relatos sobre o começo do mundo, 

cânticos, danças, costumes, adereços, vestimentas, hábitos de funeral e sistemas 

sociais que eram expressões culturais (PICQ, 2016, p. 200). 

 

Ao considerarmos a anterioridade desses fazeres-saberes, que remontam às experiências 

dos primeiros homens e mulheres, que conduziam a uma profunda necessidade de conhecer 

ambientes, avaliando e inventariando quais espécies de plantas e animais assumiam condição 

de comestibilidade e domesticidade; que espécies podiam ser utilizadas na confecção de objetos 

de consumo; quais plantas e animais representavam perigo etc., exigia-se um conhecimento 

preciso sobre as áreas de ocorrência e/ou manifestação espacial da biota, o que evidencia a 

riqueza dos conhecimentos desenvolvidos  por aqueles e aquelas que estão em contato com a 

natureza, dentro de uma perspectiva que o geógrafo francês Paul Claval designou, no âmbito 

da geografia cultural, como geografias vernaculares, etnogeografias ou saberes geográficos 

tradicionais (CLAVAL, 2014b). 

 

 
16 As pinturas rupestres mais antigas, encontradas e recentemente descobertas e documentadas no início da década 

de 1990 nas cavernas de Chauvet no Sul da França, reforçam a tese de que esses registros arqueológicos nos levam 

a repensar a própria evolução cultural humana. Segundo Pacheco (2018, p.1), “a chamada arte rupestre é um dos 

termos dados às mais antigas representações artísticas conhecidas, as mais antigas datadas do período Paleolítico 

Superior (40.000 a.C.) gravadas em abrigos ou cavernas, em suas paredes e tetos rochosos. De acordo com os 

cientistas, o segredo para entender o salto dado pelos homens rumo à linguagem pode ter começado no interior 

desses pequenos espaços”. 
17 O Parque Nacional Serra da Capivara é considerado o maior parque de pinturas rupestres do mundo e está aos 

cuidados da Fundação Museu do Homem Americano (FUNDHAM), criada com o objetivo de preservar o 

patrimônio cultural e natural do Parque. Essa iniciativa foi protagonizada por arqueólogos e arqueólogas do Brasil 

e da França, na década de 1970, sob a direção da arqueóloga brasileira Niède Guidon.  
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Geralmente, o(a)s pesquisadores(as) envolvido(a)s em estudos historiográficos da 

ciência, especialmente em Biogeografia, têm reforçado essa condição particular e plural de se 

fazer-pensar os estudos da biodiversidade, a partir de análises documentais, memórias, achados 

arqueológicos, narrativas e de uma infinidade de fontes de pesquisa. Algo nesse sentido foi 

realizado no Brasil pelos biólogos Nelson Papavero e colaboradores(as) (2013), a partir de 

pesquisas que levaram ao desenvolvimento de obras, como o livro “História da Biogeografia: 

Do gênesis à primeira metade do século XIX”, obra densa que busca traduzir aspectos que 

conformam dois grandes períodos da Biogeografia, dois grandes momentos de se fazer-pensar 

biogeograficamente, a partir do que qualificaram por biogeografia pré-científica e científica. 

Para o(a)s autores(as), a fase pré-científica desse modo de fazer-pensar teria sua 

inauguração com a formulação da primeira teoria biogeográfica identificada nas narrativas 

bíblicas descritas no Velho Testamento, tendo como foco analítico o Livro do Gênesis. A teoria 

biogeográfica abrigava dois modos de conceber essa forma de fazer-pensar: (i) de viés 

traducianista, que compreendia a biodiversidade a partir de um único centro de origem e 

dispersão dos seres vivos; e, (ii) de orientação criacionista, a partir da explicação de diversos 

centros de origem e dispersão. Porém, ambas tinham em comum o modo de compreender a 

biodiversidade sob o prisma teológico de orientação judaico-cristã.  

Tal forma de explicar a ocorrência espaço-temporal das espécies encontrava forte apelo 

nas leituras especulativas que admitiam, inclusive, a agência de seres celestiais, sob a anuência 

de Deus, no trabalho de dispersão de espécies em situações que oferecessem algum tipo de 

barreira a esse processo. Embora possa parecer absurdo, para uma grande parte da população, 

admitir a ação de anjos na operação desse tipo de dispersão, essa forma de fazer-pensar fez 

sentido por um bom tempo, especialmente na idade Média, período histórico em que as 

narrativas sobre a ocorrência dos organismos vivos se circunscreviam em torno do pensamento 

cristão predominante naquela época. No entanto, não podemos nos esquecer das cosmologias 

dos povos tradicionais, porque elas possuem grande riqueza de modos significativos e 

particulares de interagir e explicar a biodiversidade. Se não quisermos tomar toda essa riqueza 

de narrativas e experiências como crendice, teremos de nos dispor a aprender com elas.  

As primeiras descrições, de natureza judaico-cristã, se estenderam até o final do século 

XVIII, protagonizadas por naturalistas, com sistemáticas práticas de levantamento e 

catalogação de espécies de plantas e animais, processo que foi intensificado com a expansão 

ultramarina europeia que se seguiu desde o século XVI, em um contexto histórico de invasão 

sistemática das terras do Novo Mundo.  
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Antigos documentos de referência, principalmente os do século XVIII, além dos 

registros pré-históricos – representados, por exemplo, pelas pinturas rupestres – 

mostravam preocupações com a distribuição dos animais e, depois, com a dos vegetais 

e das comunidades humanas no espaço. Esse saber, tal como difundido atualmente, 

contudo, estabelece poucas relações com a ciência de alguns anos atrás (GOMES, 

2008, p. 207). 

 

A curiosidade biogeográfica, amparada em indagações da época, já indicava um modo 

de fazer-pensar assentado em formulações dedicadas em responder por que determinados 

organismos vivos encontram-se em algumas áreas e não em outras. As indagações que se 

seguiram a esse período mobilizaram operações de pesquisa cada vez mais assentadas na 

dimensão causal, no trabalho de campo e na sistematização de dados a partir da experimentação, 

inaugurando, desse modo, a fase científica da Biogeografia (PAPAVERO; TEIXEIRA; 

LLORENTE-BOUSQUETS, 1997 apud FIGUEIRÓ, 2015).  

O marco de tais estudos foi a obra Ensaio sobre a Geografia das Plantas, publicada no 

início do século XIX, sob a autoria do geógrafo alemão Alexandre Von Humboldt. Além dos 

estudos dos espaços-tempos das plantas, outro legado atribuído ao geógrafo é o fazer-pensar 

Biogeografia a partir da Fitogeografia, através da correlação entre a variação altitudinal das 

plantas com a distribuição zonal das coberturas vegetais, reforçando-se inclusive a 

compreensão de que é possível, a partir da vegetação, compreender o quadro físico dos 

ambientes. Tal consideração levou o geógrafo alemão a formular a ideia de Geobotânica, ou 

seja, a criação de um quadro analítico que situa a flora como parâmetro para a compreensão dos 

meios aos quais ela está integrada (FIGUEIRÓ, 2015). 

Sobre a necessidade de formular questões através do domínio identitário que trata o 

fazer-pensar biogeográfico, com o qual relacionamos um modo de fazer-pensar geográfico, é 

possível identificar três domínios. Nesse sentido, o geógrafo brasileiro Paulo Cesar Gomes 

(2017) nos convida a refletir sobre esse modo de ver, porque, para ele, existem maneiras que 

nos auxiliam na compreensão da dimensão espacial.  

Desse modo, o qualificativo geográfico nos remeteria: (i) à capacidade de situar coisas 

no espaço e de nos situarmos nele; (ii) ao saber se orientar e construir caminhos entre coisas 

dispersas no espaço; e, (iii) ao poder de articular conhecimentos e comportamentos espaciais 

vividos por grupos sociais bem como estudar e especular acerca das causas e formas de 

entendimento da dispersão. Todas essas acepções abrem caminho a um modo original de saber 

e auxilia na estruturação do fazer-pensar que recebe a alcunha de geográfico (GOMES, 2017).  

Embora não seja a intenção do autor, nem tampouco a nossa, condensar e esgotar a 

pluralidade e dinâmica presentes na Geografia, reconhecemos, em cada uma delas, caminhos 

que podem nos orientar na sustentação da tese de que existem modos distintos de se fazer-
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pensar a Biogeografia. De tal modo, a Biogeografia, a partir de uma proposta de educação 

científica, se constitui como uma forma de compreender a distribuição da biodiversidade no 

conjunto das paisagens. Ela é, antes de tudo, uma experiência urdida no contato com o tecido 

da biodiversidade. Tal contato pode se dar de modo direto (interagindo-se com a biodiversidade 

a partir das observações diretas dos detalhes e da coleta de espécimes, o que só ocorre por meio 

de atividades de campo) e indireto (através de experiências de pesquisa em nível teórico, 

apoiadas em recursos da cartografia, das geotecnologias etc.).  

Portanto, fazer-pensar biogeograficamente se traduz pela capacidade de identificar as 

espécies nos locais onde estão e de compreender as diversas relações que são tecidas em seus 

contextos locais, mas também significa relacioná-las com outras escalas geográficas, de modo 

que passem a ser situadas nos diversos espaços-tempos presentes nas paisagens.  Tal modo de 

operar e refletir consiste numa forma original de compreensão do mundo vivo, porque auxilia 

na exposição das distintas configurações geobiossocioculturais18, especialmente da explicitação 

dos motivos de uma determinada espécie ou outro grupo taxonômico encontrar-se presente em 

um local e não em outro. Isso traduz-se em uma das questões mais recorrentes em Biogeografia, 

expressa pelo interesse em saber: “como e por que os organismos vivos se distribuem na 

superfície da Terra?” (SUCHANTKE, 2001 apud FIGUEIRÓ, 2015). Tal indagação tem 

mobilizado inúmeras gerações de biogeógrafos(as) e demais profissionais interessados(as) 

pelos estudos da biodiversidade.  

Essa questão se soma a uma infinidade de outras inquietações que reforçam o modo ao 

mesmo tempo particular e diverso de conceber biogeograficamente as coisas, e que podem ser 

expressas através das seguintes perguntas: por que determinada espécie ou certo grupo 

taxonômico ocorre numa área e não em outra? O que garante a permanência dos organismos 

nos locais em que se encontram? As espécies observadas sempre estiveram no local onde 

atualmente se encontram? Quais processos espaciais conduzem ao deslocamento de espécies e 

demais taxa19? Quais relações são tecidas entre a biota no conjunto das paisagens? Quais têm 

sido as diferentes formas de relação entre humanos e não humanos e seus diferentes impactos 

na biodiversidade no conjunto dos territórios? 

 
18 A expressão geobiossociocultural é inspirada nos escritos do geógrafo brasileiro Adriano Figueiró, um dos 

grandes defensores de uma perspectiva geográfica para a Biogeografia. A expressão busca recuperar uma leitura 

geográfica, articulando-a ao conceito de biorregião, numa aposta de resgate das relações sociedade-natureza dentro 

uma perspectiva da Geografia enquanto ciência social.  
19 No sistema de classificação dos seres vivos, costuma-se usar o termo taxa. Ele corresponde ao plural de táxon, 

sendo que este último designa cada unidade do sistema de classificação atualmente utilizado pela ciência, em que 

cada ser vivo é identificado dentro de uma escala taxonômica, situando-o em seu Domínio, Reino, Filo (em 

Botânica é empregado a palavra Divisão), Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie. 
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Essas questões integram um amplo programa de inquietações/formulações que 

costumamos tecer em diversos contextos da investigação biogeográfica, especialmente quando 

estamos dedicados(as) a superar lacunas teórico-conceituais e metodológicas, que se traduzem, 

sobretudo, no campo profissional da Geografia e/ou da Biologia. Essas inquietações assumem 

um rigor próprio na ciência, mas encontram suas raízes nas primeiras formas de explicações da 

relação entre os humanos e os seus diferentes contextos paisagísticos. Fazeres-saberes que se 

mantêm vivos, em contextos históricos e contemporâneos de resistências e insurgências, 

protagonizados por uma infinidade de comunidades tradicionais que se põem na luta pelo 

direito aos seus territórios sagrados e/ou profanos. O referido protagonismo será abordado no 

segundo bloco, na Rota Suleadora II. 

 

3.1.1 Compreendendo os espaços-tempos da biodiversidade a partir da biogeografia 

ecológica, histórica e cultural 

 

As questões levantadas pela Biogeografia assumem diferentes contornos a depender do 

tipo de tratamento que é dado pelos diferentes ramos que a integram, seja a partir da sua vertente 

histórica, ecológica e/ou cultural, dentre outras subdivisões. Situar as questões específicas que 

cada uma delas trata nos auxiliará na tese de um modo particular de compreender os espaços-

tempos das biotas, algumas vezes tratada de forma fragmentada, subdividida nos estudos 

fitogeográficos e zoogeográficos. Tal subdivisão vem sendo revisitada, em decorrência da 

necessidade de se compreender os seres vivos em seu conjunto, considerando-se a fauna e a 

flora nos estudos e pesquisas na interface natureza-sociedade. Daí o emprego usual dos termos 

biota e biodiversidade nos estudos biogeográficos contemporâneos, na tentativa de recuperar a 

dimensão da totalidade nos estudos das paisagens articulados às questões da sociodiversidade. 

Diante das inúmeras perspectivas dos estudos na Biogeografia, escolhemos as suas 

dimensões paleobiogeográfica (histórica), ecológica e cultural, por serem vertentes usualmente 

mobilizadas na educação científica em Biogeografia. Além disso, a escolha deu-se pela 

familiaridade com as questões formuladas por cada uma delas, as quais podem auxiliar na 

compreensão da organização dos espaços-tempos da biodiversidade.  

Ao verificar as diferentes formas como biogeógrafos(as) tratam a dimensão espaço-

temporal nos estudos de Biogeografia Histórica e Ecológica, reconheceríamos duas formas 

distintas de operar, a partir de uma compreensão temporal mais dilatada. Enquanto a 

biogeografia ecológica está dedicada a compreender as transformações das biotas atuais em 

períodos temporalmente curtos, através de pequenas escalas espaciais, a biogeografia histórica, 
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também chamada por paleobiogeografia, está comprometida em estudar as transformações 

pelas quais passaram as biotas extintas em períodos temporalmente longos, através de grandes 

escalas de análise espaciais. Já a biogeografia cultural configura-se como uma abordagem 

amalgamada pelas perspectivas paleobiogeográfica e ecológica, em que o ser humano é 

estudado em sua capacidade de interferir, ampliando ou reduzindo espaço-temporalmente as 

biotas (FIGUEIRÓ, 2015). 

Esses três modos de conceber as biotas instituem o que comentamos há pouco, em 

relação à particularidade dos estudos da Biogeografia no âmbito da ciência. No entanto, a 

Biogeografia não se esgota nas suas versões ecológica, histórica e cultural, já que existem outras 

formas de compreensão que buscam articulá-la no âmbito das etnociências e da ecologia de 

saberes, reacendendo debates sobre a importância dos estudos da biogeografia da conservação, 

apoiados no diálogo de saberes (esses estudos serão tratados na rota suleadora II). Nós nos 

reportamos às três vertentes supracitadas, pois cada uma delas teve/tem fortes reverberações na 

forma como mobilizamos a compreensão do mundo vivo em cursos de Geografia e Biologia, 

especialmente em como concebemos hoje nossas práticas de ensino, pesquisa e extensão. Por 

isso, apresentaremos, de modo sumário, as três maneiras de compreensão do estudo das biotas 

convencionadas no meio científico.  

 

3.1.1.1 Os espaços-tempos da biodiversidade a partir da biogeografia ecológica 

 

No âmbito da biogeografia ecológica, o foco de preocupação está voltado aos processos 

distributivos da vida em tempo de curta duração (COX; MOORE, 2011), apoiando-se na 

ecologia e sustentada nos aportes teórico-conceituais da Biologia. As questões biogeográficas 

formuladas estão dedicadas a compreender as diferentes participações dos fatores ambientais 

no processo de dispersão da biota, especialmente na análise de como as diversas espécies e os 

demais grupos taxonômicos interatuam entre si e com o meio abiótico. Desse modo, fazer-

pensar biogeograficamente nessa linha é compreender as causalidades das distribuições das 

taxa atuais, a partir das respostas dos organismos aos diferentes contextos ambientais, 

buscando-se abarcar como se dão as mobilidades ou formas de dispersão das biocenoses nos 

sistemas ecológicos que integram e com os quais interagem, através do conjunto dos fluxos de 

matéria e energia. 

A mobilidade das espécies ganha considerável audiência nos estudos de biogeografia 

ecológica, inclusive na explicitação dos fatores ambientais que também são qualificados como 

fatores limitantes. Ou seja, trata-se dos fatores que podem ensejar diferentes barreiras ou pontes, 
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dificultando ou favorecendo a permanência ou o deslocamento de determinados organismos. O 

estudo das faixas de tolerância das espécies (que se dá em menor ou maior exposição a 

determinados fatores limitantes), se confirma analiticamente pela compreensão que confere 

importância às condições de temperatura, umidade, pressão, exposição à luz, dentre outros 

aspectos que interferem na permanência e mobilidade há pouco comentadas. 

Essa influência dos estudos dos fatores limitantes, amplamente discutidos pelo biólogo 

americano Eugene Odum (2012), se deu na biogeografia ecológica, por auxiliarem na resolução 

das indagações sobre uma determinada espécie ou táxon se distribuir de forma mais uniforme 

em determinadas áreas e não em outras. O estudo das diferentes respostas das biotas a esses 

fatores tem auxiliado nos estudos de conservação da biodiversidade.  

Nessa leitura, o endemismo e o cosmopolitismo de determinadas espécies não são 

apenas avaliados pela interatuação dos fatores limitantes em espaço-temporalmente curtos, mas 

são tributários de processos evolutivos, processos geralmente reportados aos estudos 

comumente mobilizados por biólogo(a)s evolucionistas. Adaptação e extinção são geralmente 

qualificadas como respostas de cada espécie às diferentes condições ambientais, que podem, 

por sua vez, limitar as permanências e mobilidades das biotas no conjunto das paisagens com 

as quais integra. Nos estudos de Biogeografia ecológica, é comum recorrermos à análise dos 

espaços-tempos da biodiversidade, em aspectos como: mobilidade das biotas, tipificação da 

dispersão via agentes bióticos (animais e plantas) e agentes abióticos (rios, chuva, vento, entre 

outros) etc.; a partir da compreensão da dinâmica de mobilização de material genético em áreas 

relativamente diferentes.  

Assim, na biogeografia ecológica, a narrativa se dá mediante a combinação de processos 

físicos, químicos e biológicos que ocorrem através de constantes fluxos de matéria e energia, 

narrativa que tem auxiliado na compreensão da diversidade biológica e de sua expressão 

espaço-temporal, a partir da curta duração. 

 

3.1.1.2 Os espaços-tempos da biodiversidade a partir da biogeografia histórica 

 

No contexto da biogeografia histórica, também chamada de paleobiogeografia, as 

narrativas dos(as) cientistas buscam expressar os processos através de escalas espaço-temporais 

maiores, como na narrativa da formação e evolução da Terra, das múltiplas interações bióticas 

e abióticas que ocorreram ao longo do tempo profundo, dos sucessivos episódios de adaptação 

e extinção de vários seres vivos etc.  
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O estudo das espécies e demais taxa antigos geralmente são expressos no 

esquema/gráfico que os geólogos denominam por escala do tempo geológico, traduzido como 

metanarrativas da evolução de grandes agrupamentos da biota, articulada aos grandes eventos 

geológico-tectônicos. Essa escala de tempo profundo assentou as bases do que se convencionou 

nomear de história geológica da vida (McALESTER, 1971; SALGADO-LABOURIAU, 1994), 

expressa através da explicitação de eventos ambientais que conformam certa identidade a cada 

era, período, idade e/ou época geológica. 

Desse modo, a narrativa científica em torno da vida e de suas diferentes configurações 

geográficas estão comprometidas em demonstrar a evolução de seres unicelulares a 

pluricelulares e de como se deram as diferentes interações com os ambientes, por vezes 

desfavoráveis a determinados grupos de espécies, e que levavam inevitavelmente às condições 

de adaptação ou extinção. Desse modo, baseados nos estudos da geologia histórica e da 

paleoecologia, a partir dos taxa antigos, a Biogeografia dedica-se em recompor ou reconstituir 

diferentes cenários, com o levantamento das condições ambientais predominantes em cada era, 

período, época e/ou idade, embasando-se em levantamentos de registros fósseis e na sua 

ocorrência em substratos rochosos, especialmente de natureza sedimentar. 

Tais estudos de temporalidade profunda encontraram novos parâmetros nos estudos 

biogeográficos, a partir da formulação teórica da Deriva Continental, proposta pelo geofísico 

alemão Alfred Wegener, apresentada no início do século XX, e da sua atualização na década 

de 1960, com a Teoria da Tectônica Global, a partir do protagonismo da geóloga, cartógrafa e 

oceanógrafa norte-americana Marie Tharp e do seu colaborador, o geólogo norte-americano 

Bruce Heezen. O protagonismo de Marie Tharp inicialmente não foi reconhecido, porque até 

aquela época se desacreditava da tese de Wegener, de que um dia o nosso planeta integrava um 

único continente, denominado por ele de Pangeia, que se separou ao longo do tempo geológico 

até atingir a configuração geográfica atual. 

Além do descrédito da tese do geofísico alemão, o protagonismo de Marie Tharp não 

agradou a maioria dos cientistas homens da época, nem mesmo ao colega de trabalho, que 

qualificava suas ideias como “papo de garota” (ALBUQUERQUE, 2017). Tal entendimento é 

reflexo de um meio científico machista. No entanto, as posteriores pesquisas de Tharp e Heezen 

reforçaram a tese da Deriva Continental e encontraram forte audiência nos estudos dos espaços-

tempos das biotas, mobilizados por estudiosos(as) que reconheceram essas descobertas como 

paradigmáticas nos estudos de paleobiogeografia.    
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A obtenção de evidências (paleontológicas, paleogeográficas, paleogeológicas e 

paleoclimáticas), combinada com a compreensão da ocorrência de placas tectônicas, a partir de 

sistemáticos estudos indiretos, trabalhos de campo e tratamento cartográfico, teve considerável 

audiência entre pesquisadores(as) das chamadas geociências e da geografia física, 

especialmente da Biogeografia. A explicação da Deriva Continental atualizada pela Teoria da 

Tectônica Global teve reverberação incontestável nos modelos de compreensão da distribuição 

das biotas da vida, que passou a incorporar mais fortemente a dimensão evolutiva nos estudos 

biogeográficos. Na educação científica em Biogeografia, frequentemente evocamos essas 

classificações como forma de evidenciar a complexidade abrigada no fazer-pensar 

biogeográfico.  

 

 

3.1.1.3 Os espaços-tempos da biodiversidade a partir da biogeografia cultural 

 

Trataremos agora de outra forma de fazer-pensar biogeograficamente, tentando 

compreender aquilo que se convencionou denominar Biogeografia Cultural, ramo que aborda a 

ação humana e sua interferência nos arranjos espaço-temporais das biotas, imprimindo uma 

leitura de interface entre natureza e cultura. Desse modo, afirmaríamos que a vertente cultural 

proposta pelo geógrafo britânico Ian Gordon Simmons, no final da década de 1970, procura 

delinear vários aspectos que reforçam as ações do ser humano como fator biogeográfico capaz 

de ampliar ou reduzir as fronteiras das biotas, interpretação que tem forte ressonância no que 

se costuma delinear atualmente nos estudos do Antropoceno, era geológica que qualifica o peso 

do ser humano (antes não reconhecido), na história geológica, imprimindo mudanças estruturais 

nos sistemas ambientais planetários. 

Essa nova era anunciada pela Geociências e pelas Ciências Ambientais, que inclusive 

“não aparece na cronologia porque ainda não foi formalizado o início dessa etapa em que as 

atividades humanas passaram a ser o principal vetor de mudança ecossistêmica global” 

(VEIGA, 2019, p. 11), tem reconhecido cada vez mais que as ações humanas são capazes de 

instaurar grandes mudanças nos sistemas ambientais, sobretudo nos processos de grande 

extinção em massa, assinalando o que a jornalista norte-americana Elizabeth Kolbert (2015) 

qualificou como história não natural, ou seja, período inédito que inaugura a sexta extinção em 

curso, protagonizada por uma única espécie. A sexta extinção guarda algo em comum com os 

outros cinco grandes momentos de mudanças a que estiveram expostas as primeiras espécies e 
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demais grupos taxonômicos:  a capacidade de alterar irreversivelmente sistemas de fluxo de 

matéria e energia inteiros.  

A nova fase de extinção em massa de biotas inaugura nova fase no estudo dos espaços-

tempos da biodiversidade. As extinções em massa vêm sendo sentidas e documentadas por meio 

de relatórios científicos de especialistas de vários países e constitui uma seara de estudos da 

Biogeografia, sobretudo em sua vertente cultural. É importante ressaltar que numerosos estudos 

historiográficos já anunciavam casos de intervenções humanas responsáveis por extinções de 

espécies dentro de uma escala histórica, muito antes de terem debitado essas ações ao 

qualificativo de Antropoceno.  

Um desses estudos é o caso do Dodô, ave que habitava as Ilhas Maurício e que 

desapareceu durante os séculos XVI e XVII, em função da caça predatória e da introdução de 

espécies exóticas. Esse caso, amplamente documentado por Quammem (2008), estabelece triste 

e alarmante correspondência com as práticas de ecocídio que afetam um número cada vez maior 

de espécies de diferentes sistemas ecológicos atualmente ameaçados pela onda de sistemática 

pilhagem da natureza, amparada por modelos extrativistas. 

O Antropoceno põe em xeque a própria ideia de natureza prístina, intocada e sem 

influência das sociedades humanas. Essa compreensão tem sido amplamente incorporada à 

Biogeografia, especialmente em sua vertente cultural, em diálogo com os estudos da ecologia 

histórica, e compartilhada por diferentes especialistas de várias áreas científicas, que 

reconhecem e corroboram a tese de sistemáticas ações humanas lesivas, diretas e indiretas, 

comprometendo as biotas nos conjuntos paisagísticos em sua totalidade a curto e médio prazos. 

Nesse sentido, podemos nos reportar aos relatórios científicos recentes que demonstram a 

redução de aves e insetos polinizadores e das consequências disso no conjunto dos ecossistemas 

aos quais estavam integrados (JARVIS, 2019). O declínio desses organismos tem desencadeado 

novos arranjos biogeográficos, com forte repercussão nas cadeias e teias alimentares de 

milhares de espécies20.  

Também podemos nos referir aos diferentes impactos sobre os animais, muitas vezes 

qualificados como coisas, artefatos e/ou como mercadorias, dentro de uma diversa rede de 

 
20 Esse declínio de organismos é lamentável, no âmbito de uma ética ecocêntrica, pois há uma sobreposição do 

valor utilitarista sobre o valor intrínseco das espécies. Segundo Lourenço (2019, p.165), “o ecocentrismo recusa a 

lógica extensionista baseada no individualismo moral, advogando a tese de que [...] as visões homocentradas 

seriam insuficientes para explicar a relação homem-mundo natural. O pano de fundo das teorias ecocêntricas é o 

holismo, que torna alvo da atenção moral não os indivíduos, mas os entes naturais coletivos, tais como 

ecossistemas, processos, espécies, sistemas naturais e a própria Terra ou o Universo como um todo”. 
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tráfico da fauna silvestre no mundo (VANDER VELDEN, 2018), bem como à exposição desses 

animais a quadros dramáticos de desmatamento, de perda de hábitats, da redução da 

disponibilidade de fontes de alimento e de tantos outros problemas que têm comprometido 

cadeias e teias ecológicas em toda sua extensão, alterando as biogeografias locais e regionais.  

Como se não bastasse, também podemos lamentar a onda de agrotóxicos que são 

introduzidos nas monoculturas, silenciando primaveras no mundo todo, a introdução de 

espécies transgênicas, a exemplo da soja, e a sistemática monocultura de árvores geneticamente 

modificadas (CHRIS, 2006), práticas que têm sido apresentadas e implementadas como 

soluções eficazes e necessárias para o enfrentamento dos problemas econômicos e 

socioambientais, embora não representem mudanças estruturais positivas em nossa relação com 

a natureza, nem tampouco consistem em melhorias para o conjunto maior das sociedades e da 

rede de vida não humana que mantém a Terra21. 

Esse quadro alarmante, que se soma a uma infinidade de outras questões 

socioambientais, reforça a tese de que estamos no Antropoceno. Essa tese apresenta o ser 

humano como uma espécie com grande potência destruidora. Nesse sentido, vivemos em uma 

época em que uma única espécie pode decidir o destino de várias outras, sob o lema de que os 

fins econômicos justificam os meios para alcançá-los. Tal quadro assinala a impossibilidade de 

conceber biotas e paisagens que não tenham passado por algum tipo perturbação ou influência 

dos sistemas socioeconômicos, seja no sentido de degradá-las ou de ampliar as condições 

biodiversas locais e regionais no conjunto do território.  

A concepção de Biogeografia formulada pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel no final 

do século XIX e pelo geógrafo britânico Ian Gordon Simmons, no final da década de 1970, bem 

como uma geração de pesquisadores(as) dedicados a tal perspectiva, já trazia o peso das ações 

humanas na compreensão das paisagens. Inclusive, a formulação do conceito de Biogeografia 

é creditada ao geógrafo alemão, a partir da recusa em compreender as biotas de forma 

fragmentada, instaurando um quadro teórico que estabelecia a indissociabilidade entre os 

aspectos físicos, biológicos e humanos. 

 

O geógrafo alemão pretendia o estabelecimento de uma biogeografia universal, que 

se oferecesse como instrumento alternativo às fragmentações promovidas pelos 

estudos especializados de flora e fauna, sobretudo quando estes se desenvolvem 

excluindo a ação humana, ou antropogeográfica, da esfera de suas preocupações. O 

 
21 O vídeo Nosso Planeta Nossa Casa, produção dirigida pelo documentarista francês Yann Arthus-Bertrand, traz 

uma abordagem interessante que converge com a perspectiva cultural e, sobretudo, socioambiental. Trata-se de 

uma ótima oportunidade de aplicar como dispositivo didático na formação de professores e professoras bem como 

qualifica-los(as) para mobilizar em contexto de sala de aula na educação básica. Ao mesmo tempo que apresenta 

uma linguagem científica, faz uso de uma linguagem poética, sobretudo sensível para as questões das relações 

entre sociedade e natureza. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4vg_dl_f2rI 
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princípio no qual se pautava era o de proporcionar, também para os procedimentos 

cognitivos, a consideração dos vínculos indissociáveis estabelecidos ente as 

dimensões biofísicas e antropogeográficas (nos seus desdobramentos econômicos, 

políticos e culturais), para a configuração da realidade dos ambientes terrestres 

(CAMARGO, 2000, p. 3). 

 

Essa proposição de estudos contrastava com a abordagem biológica conferida à 

Biogeografia, acusada de empreender análises fragmentadas e de não ser comprometida em 

estabelecer interfaces entre as dimensões biológica, física e humana. Assim, fazer-pensar a 

Biogeografia a partir de Ratzel é estabelecer as conexões que integrem os seres humanos à 

natureza, como resposta às abordagens até então conduzidas que fragmentavam o estudo das 

biocenoses, a exemplo do que aconteceu com a proposição da geografia das plantas, da 

geografia dos animais, dentre outras. 

A proposição de Biogeografia apresentada pelo geógrafo britânico Ian Gordon 

Simmons (1982) retoma, de certo modo, a compreensão ratzeliana de uma abordagem que 

integra o ser humano no desenho da espacialidade das biocenoses, traduzida a partir do que ele 

denominou por biogeografia cultural. Tal proposição marca um ineditismo tão somente no 

campo conceitual, uma vez que a literatura já qualificava a ação humana como incorporadora 

de novos elementos e modificadora dos padrões presentes na geografia da vida. Em seu livro 

“Biogeografía: Natural y Cultural”, publicado originalmente no final dos anos 1970 e publicado 

em espanhol nos início dos anos 1980, Simmons contribui para uma retomada da dimensão 

humana nos estudos biogeográficos, considerando que um bom estudo de Biogeografia cultural 

deveria fundamentar-se no conhecimento sistemático das ações humanas que interferem na 

espacialidade dos organismos vivos, especialmente no tocante ao envolvimento nos estudos de 

conservação dos chamados recursos naturais. 

A organização da obra em dois grandes momentos (biogeografia natural e biogeografia 

cultural) é justificada pelo geógrafo britânico por meio do princípio de que não é possível 

compreender a ação do homem sobre as biotas sem ao menos conhecermos como operam as 

diferentes biotas na configuração das paisagens. Reconhecer certos padrões e os processos 

responsáveis por esses padrões pode conduzir a pistas ou indícios que nos auxiliam na 

compreensão do estado atual das relações da biota no ambiente. As diferentes ações humanas 

conduzem para a reconfiguração espaço-temporal das biocenoses, sendo imprescindível o 

conhecimento de sua dinâmica, a fim de avaliar o nível de perturbação humana sobre os demais 

organismos vivos no contexto das paisagens. 

Desse modo, na formulação de Simmons, a análise em biogeografia cultural só faria 

sentido ou seria possível mediante conhecimento da biogeografia natural, uma vez que o 
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desconhecimento dos processos naturais que operam no mundo vivo em sua interação com o 

ambiente físico inviabilizaria um estudo adequado de como o ser humano interfere nos sistemas 

biogeográficos. Tal problemática seria traduzida no seguinte questionamento: como analisar o 

peso que o ser humano possui nos sistemas naturais se forem desconhecidos os seus elementos 

constitutivos e a sua dinâmica? Ao desconhecê-los, como avaliar as pressões impostas pelo ser 

humano na geografia da vida?  

No entanto, é possível reconhecer outros empreendimentos analíticos que ajudam a 

ampliar o conceito de biogeografia cultural, tanto através de uma agenda política da 

biodiversidade (como no empreendimento explorado por Orbange Ormaetxea, 1985); quanto 

por meio de estudos que assinalam relações entre diversidade cultural e biodiversidade, como 

no exemplo de pesquisas com foco na análise das relações dos povos de matriz indígena em 

espaços florestais, desenvolvidas pela antropóloga Manuela Carneiro Cunha (2002a) e pelo 

antropólogo Viveiros de Castro (2015), entre outros(as). As pesquisas embasadas na 

Antropologia e na Arqueologia têm assinalado o papel das comunidades tradicionais indígenas 

pré-colombianas na domesticação e distribuição de espécies da flora amazônica (LEVIS et al., 

2017), perspectiva de trabalho amplamente desenvolvida pelo antropólogo norte-americano 

William Balée (2008; 2013), traduzida pelo conceito de Indigeneidade das paisagens e das 

florestas culturais.  

Tais estudos e pesquisas têm sido amplamente traduzidos pela biogeógrafa brasileira 

Sueli Furlan, que incorpora outros aspectos do fazer-pensar em Biogeografia, a partir do diálogo 

com as etnociências, em especial com a ecologia histórica proposta por William Balée. A 

biogeógrafa utiliza o conceito de floresta cultural, no intuito de ampliar o repertório de fazeres-

saberes na Biogeografia. Para ela,  

 

Entendemos por florestas culturais ou sociais as florestas manejadas pelas populações 

rurais, particularmente em áreas indígenas, comunidades ribeirinhas, seringueiros, 

quilombolas, caiçaras entre outros. São espaços sobre os quais as comunidades 

tradicionais não têm documentos de propriedade privada da terra e a ocupam e usam 

seus recursos de forma compartilhada. Abrangem florestas de uso comum em terras 

públicas ou privadas muitas vezes sobrepostas a áreas protegidas institucionalmente 

ou com vegetação protegida por lei ambiental (FURLAN, 2006, p. 5). 

 

Tal conceito tem permitido compreensões que reforçam o questionamento da natureza 

prístina, uma vez que atualmente é possível correlacionar sítios arqueológicos com coberturas 

vegetais, mostrando que a busca pela natureza intocada é uma falácia. Trataremos dessa forma 

de fazer-pensar biogeográfico com mais detalhes na rota suleadora subsequente, onde serão 

tecidos, de forma articulada, os aspectos relacionados às epistemologias do Sul com a ecologia 

de saberes. 
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Além disso, tem-se ampliado essa vertente da biogeografia cultural em abordagens em 

contextos urbanos, inclusive, apontando desdobramentos do conhecimento biogeográfico na 

gestão e planejamento urbanos. A Biogeografia contemporânea também tem revisitado seu 

objeto de estudo a partir dos estudos bioculturais, por meio de articulações com a educação 

ambiental. Encontram-se em curso compreensões da biogeografia em seu envolvimento com as 

temáticas agroecológicas, especialmente com o estudo dos agroecossistemas, em diálogos cada 

vez mais próximos com os saberes locais.  

Todo esse caminho que percorremos até aqui esteve dedicado a apresentar a(s) 

ciência(s) biogeográfica(s), a partir de compreensão que torna a Biogeografia um tipo de 

conhecimento ao mesmo tempo particular e plural, daí o emprego da letra S entre parênteses. A 

partir de agora, tentaremos compreender como esse conhecimento tem sido mobilizado na 

formação de professores e professoras, uma vez que tais reflexões podem nos auxiliar na 

articulação da formação docente com as questões específicas da seara de estudos e pesquisas 

das temáticas biogeográficas, na Educação Geográfica. 

 

3.2 O lugar da Biogeografia na formação docente 

 

Diante das especificidades da articulação da Biogeografia com a formação docente em 

Geografia e Biologia, optamos por dar maior atenção àquelas que dizem respeito à interface da 

Biogeografia com a formação de professores e professoras de Geografia, por se tratar de uma 

área com a qual temos familiaridade. Ainda assim, a presente seção procurará abordar essa 

interface, incluindo a Biologia em um desenho curricular interdisciplinar, com propostas com 

foco nas próprias possibilidades dos encontros, o que torna o trabalho pedagógico muito mais 

dinâmico e diverso.  

A interface entre Biogeografia e formação docente pode parecer estranha, uma vez que 

estamos acostumados com a compreensão de que a única interface possível estaria entre 

Geografia ou Biologia em diálogo com a dimensão pedagógica, traduzidas na Educação Básica, 

a partir das disciplinas de Geografia e da Biologia. Essa compreensão ganha reforço na 

argumentação de que não faria o menor sentido falar em Biogeografia em sua relação com a 

formação docente, uma vez que não temos uma biogeografia escolar, mas uma Geografia e uma 

Biologia mobilizadas na Educação Básica.  

Ainda assim, não se trata de se institucionalizar uma formação docente para atuar numa 

biogeografia escolar, uma vez que “não ensinamos Geografia Física [nem tampouco 

Biogeografia], mas, sim, a natureza, enquanto uma dimensão constituinte do espaço geográfico. 
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Isto porque a disciplina nesse nível de ensino é Geografia” (SUERTEGARAY, 2018, p. 13) e, 

assim como a Biologia, configura-se como disciplina nos sistemas formais do ensino básico, 

pelo menos como componente obrigatório no Ensino Fundamental II, como determina a Base 

Nacional Curricular Comum. Esse ensino da natureza a que se reporta a autora vem sendo 

contemporaneamente ressignificado, uma vez que, há uma compreensão de abordagens que 

buscam superar o naturalismo e instaurar abordagens mais integrativas que envolvam as 

relações sociedade-natureza. 

Embora não exista uma Biogeografia escolar, temos duas áreas do conhecimento que a 

mobilizam no Ensino Básico, geralmente traduzida por meio de conceitos e temas nem sempre 

atrelados como conteúdos biogeográficos. Aliás, a Biogeografia é pouco abordada na escola, 

como adverte a geógrafa brasileira Sueli Furlan, em entrevista cedida à matéria publicada na 

Revista Nova Escola, intitulada Professora propõe estudar as frutas do Brasil para trabalhar 

os biomas: Descubra com seus alunos as delícias nativas de nosso país com a ajuda da 

biogeografia (HELENA, 2019). O trabalho referido na matéria, de autoria da professora de 

geografia Aline Mello Campos, reforça nossa compreensão de que é possível articular a 

Biogeografia com a docência, visibilizando a Biogeografia no currículo da Geografia escolar.   

A experiência de contato com frutas pouco conhecidas no país, como relata a docente, 

levou-a a desenvolver atividades pedagógicas que permitiram o contato de seus estudantes com 

as frutas comercializadas na cidade, através de uma abordagem em que a Biogeografia fora 

mobilizada em espaços extra sala de aula, a exemplo do sacolão (espaço privilegiado e de fácil 

acesso aos estudantes). A partir da Biogeografia, a professora pôde provocar a turma para 

questões interescalares22 e dialogar com questões geográficas mais amplas, articulando outras 

linguagens, a exemplo da poesia. Vejamos um trecho a seguir:  

 

Além de apresentar frutas nativas dos biomas [...], a professora propôs que os alunos 

refletissem sobre a experiência a partir da leitura do livro Abecedário Poético de 

Frutas, de Roseana Murray. Depois, os alunos produziram poesias a partir da 

degustação. “Queria que eles tivessem uma experiência ao mesmo tempo sensorial e 

poética”, lembra Aline. Quem não conseguiu articular os pensamentos em poesia pôde 

optar por relatar as sensações em prosa. O aluno Alanderson, porém, impressionou a 

professora pela sensibilidade, relacionando o assunto com um fato triste de sua vida. 

Para ele, o abacate teve um gosto podre igual ao que sentiu quando sua avó cometeu 

suicídio. Em outra poesia, ele contou sobre o dia em que seu pai quebrou a perna, ao 

provar uma goiaba (HELENA, 2019). 

 

 
22 Abordar de forma interescalar é compreender os fenômenos espaciais em suas diferentes escalas geográficas. 

Trata-se, desse modo, de olhar o fenômeno ou conjunto de fenômenos do ponto de vista local, nacional, regional 

e global, cruzando-se esses diferentes olhares não apenas espacialmente, mas, por vezes, atrelando o tempo às 

diferentes escalas geográficas. 
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Trabalhos como esse de valorização da flora nativa e da nossa biodiversidade, 

protagonizados pela Biogeografia no contexto da Educação Básica, reforçam a necessidade de 

uma formação docente que habilite o(a) professor(a) a desenvolver o pensar e construir práticas 

pedagógicas que dialoguem com as realidades locais dentro de uma perspectiva interescalar. 

Isso só será possível se dedicarmos atenção à dimensão pedagógica dos conteúdos da 

Biogeografia e demais componentes curriculares específicos que integram a área da Geografia. 

Inclusive, experiências como essa ilustram a relevância da Biogeografia no conjunto dos 

estudos de interface natureza/sociedade, auxiliando na visibilização de conceitos e temas no 

âmbito dos conteúdos mais amplos da Geografia e em diálogo com outras disciplinas que 

integram os espaços escolares.  

 

Embora não faça parte do currículo da Educação Básica, ela pode entrar na sala de 

aula não apenas para fundamentar um trabalho conjunto de Geografia e Biologia, mas 

também para articular essas disciplinas a temas que costumeiramente ficam de fora 

dos livros didáticos, como os saberes da cultura alimentar de comunidades indígenas 

e quilombolas. “Como a biogeografia é um campo interdisciplinar, os conceitos e 

abordagens podem assumir diferentes formatos. Na Geografia escolar, em particular, 

costuma-se mobilizar esses conhecimentos quando se ensinam os conceitos de 

natureza, sociedade, paisagem, lugar, território e região”, explica Ivan Matos, 

professor de Biogeografia da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA). Ivan ressalta, ainda, que dá para levar as descobertas da biogeografia 

juntamente com conteúdos mais tradicionais do currículo escolar, como 

biodiversidade, domínios morfoclimáticos, áreas endêmicas, além da questão 

socioambiental. No caso desta última, a biogeografia estimula o debate sobre os riscos 

e impactos de desmatamentos, queimadas, da pesca e caça predatórias. “Essa é uma 

maneira de discutir a necessidade de proteger as espécies de plantas e animais de cada 

região, sob pena de perdermos essa diversidade por causa de uma exploração 

predatória do território”, afirma Ivan23 (HELENA, 2019). 

 

 

Diante dessa experiência e de tantas outras que são abordadas em nossas escolas, das 

quais temos pouco conhecimento e que precisam ser visibilizadas, reforçamos nosso interesse 

em articular a Biogeografia com a formação docente, para que os conteúdos biogeográficos 

sejam mobilizados nas práticas de ensino e problematizados desde a formação inicial nos cursos 

 
23 Esse trecho corresponde a uma entrevista que concedemos à Revista Nova Escola, que demandava, naquela 

oportunidade, dialogar com um profissional da Biogeografia que incorporasse as questões do ensino das temáticas 

biogeográficas na educação básica. O presente registro integrou-se à matéria intitulada Professora propõe estudar 

as frutas do Brasil para trabalhar os biomas: Descubra com seus alunos as delícias nativas de nosso país com a 

ajuda da Biogeografia. A matéria foi escrita pela jornalista Tory Helena e diz respeito à uma prática pedagógica 

desenvolvida pela professora fluminense Aline Mello Campos, que envolveu estudantes em contexto de feiras 

livres na cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. Decidimos compartilhar essa experiência porque 

acreditamos que o processo de invisibilização não atinge tão somente os fazeres-saberes de sujeitos subalternizados 

historicamente, mas, sobretudo, a nossa biodiversidade. Tanto a sociodiversidade quanto a biodiversidade nativa 

precisam, nesse contexto, ser abordadas no espaço escolar, sob pena de se instaurar velhas dicotomias que 

dificultam, mais do que ajudam, no processo de leitura do espaço geográfico. Práticas como essas, experienciadas 

pela professora, advertem para a necessidade de considerar, na formação docente, o conhecimento das nossas 

particularidades locais e regionais, a fim de que se possa superar processos de invisibilização do nosso patrimônio 

biocultural. 
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de Licenciatura em Geografia, muitas vezes acusados de apresentarem um perfil de formação 

bacharelesco.  

  
Em geral, percebe-se que nas universidades públicas, na maioria dos casos mais 

antigas e com os cursos de Geografia funcionando há bastante tempo, há a 

preocupação com a formação do geógrafo e, como acréscimo, a Licenciatura. 

Decorrente daí, a estrutura curricular, os conteúdos das disciplinas e a própria 

metodologia de sala de aula são mais ligados à formação do pesquisador, do técnico, 

do que do professor” (CALHAI, 2013, p. 116). 

 

A despeito de existirem cursos de formação de professores(as) em Geografia que não 

reconhecem a dimensão pedagógica dos conteúdos específicos das disciplinas que integram a 

área de formação, têm-se buscado descortinar, dentro da própria geografia física, um 

movimento científico entre pesquisadores(as) da subárea dos estudos da natureza que buscam 

articular a dimensão pedagógica na geografia a partir das temáticas físico-naturais (MORAIS, 

2015) ou através dos estudos da natureza na Geografia escolar, como sugere a geógrafa 

brasileira Dirce Maria Suertegaray.  

Embora não sustentemos abordagens dicotômicas na Geografia escolar, traduzidas 

através da separação entre os estudos da natureza (geografia física) e os estudos da sociedade 

(geografia humana), acreditamos que a interface entre Biogeografia e formação docente (e isso 

se estende a qualquer outro componente específico da área da formação), pode e tem condições 

de estimular abordagens mais integradas que venham superar essa cisão geográfica que se 

instalou e que vem sendo revisitada não apenas no meio acadêmico como também nos espaços 

escolares, sobretudo, pelo fato de “que o grande desafio a ser enfrentado é o da formação 

realmente conjunta dos vários profissionais da educação” (ALVES, 2015, p. 80). Além disso, 

não devemos nos esquecer que, ao problematizarmos a formação, “é preciso que saibamos que 

é nela que se dá a formalização de conhecimentos específicos e a apropriação teórica de práticas 

– de todas as práticas que se dão nos demais contextos e da própria teoria” (ALVES, 2015, p. 

66).  

No entanto, a estranheza que mencionamos no início desta subseção quanto à interface 

Biogeografia/Formação Docente por vezes é ressaltada e questionada sob a argumentação de 

que os conteúdos específicos da Biogeografia estariam tão somente vinculados aos conceitos, 

temas, abordagens, métodos e técnicas concernentes aos estudos dos espaços-tempos da 

biodiversidade em diálogo com questões mais amplas da grande área (Geografia); enquanto a  

questão da formação docente caberia tão somente aos componentes específicos do Ensino e 

Metodologia do Ensino da Geografia, bem como dos componentes curriculares oriundos da 

área da Educação, a exemplo da Didática, Sociologia da Educação, História da Educação, 
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Filosofia da Educação, dentre outras. Assim, não hesitaríamos em afirmar que o lugar da 

Biogeografia na formação de professores e professoras tem sido na subárea de estudos 

específicos das áreas de Geografia, com raras articulações com a dimensão pedagógica.  

 

Quanto à Graduação dos profissionais, a grande questão se coloca no tipo de ensino, 

no tipo de aulas que devem ser realizadas num curso de Geografia de terceiro grau, 

que forma professores. É inegável que o professor precisa de uma carga de 

informações, de conteúdos, para ter condições de realizar o seu trabalho, mas é 

também imprescindível compreender como fazer o trato desses conteúdos em sala de 

aula dos Ensino Fundamental e Médio. Para tanto são necessários conhecimentos que 

vão além do conteúdo da Geografia e que tenham a ver com o processo de construção 

do conhecimento, com os aspectos pedagógicos e a psicologia da aprendizagem. Sem 

isso passam a ocorrer em sala de aula do ensino básico verdadeiros absurdos em nome 

de desenvolver o conteúdo previsto. (CALHAI, 2013, p. 117) 

 

Não podemos ignorar o fato de que a educação geográfica contempla conteúdos 

relacionados à Natureza e de que se faz necessário recorrer à dimensão pedagógica. Os estudos 

da natureza são contemplados na Base Nacional Comum Curricular, aspecto que já fora 

prescrito em outros documentos oficiais, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 

das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio, no que tange à sua articulação com as temáticas 

físico-naturais. A Biogeografia, nesse contexto, pode ser mobilizada com mais versatilidade no 

Ensino Fundamental II, diferentemente do Ensino Médio em que a Biogeografia deverá ser 

articulada de forma mais ampliada e pulverizada nas humanidades, com tratamento didático-

pedagógico voltado aos estudos socioambientais. Afinal, não podemos nos esquecer que o 

currículo não se reduz a sua configuração disciplinar (LOPES; MACEDO, 2010). Inclusive, a 

lógica disciplinar consiste em apenas um modo de estruturação do currículo, predominante na 

maior parte dos estabelecimentos de ensino do país, e ainda presente de modo dominante em 

grande parte do mundo; porém, “o currículo real é traçado na escola por conjuntos de 

professores, quer no que se refere à seleção, sequência e articulação de conteúdos, quer no que 

se refere ao currículo oculto” (ALVES, 2015, p. 79).  

Além disso, a Biogeografia é um conteúdo presente, inclusive, nos livros didáticos 

(MATOS, NASCIMENTO, ARAÚJO, 2016a; MATOS, ARAÚJO, NASCIMENTO, 2016b), 

frequentemente mobilizados de forma fragmentada por conteúdos (conceitos e temas) que 

versam sobre a escala geológica do tempo, oportunidade em que a Biogeografia dialoga com 

as Geociências, especialmente com a Geologia Histórica, através do uso da escala geológica do 

tempo, momento em que se apresenta a variação temporal das biotas ao longo das eras 

geológicas e suas subdivisões, articulando-a, sobretudo, com as teorias da Deriva Continental 

e da Tectônica Global, formulações científicas fundantes aos estudos de paleobiogeografia e 

geralmente lembradas no 6º ano do Ensino Fundamental. Além disso, também são 
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frequentemente mobilizados conteúdos e questões relacionadas aos impactos humanos 

decorrentes de queimadas, desmatamentos e caça ilegal, bem como os concernentes às 

formações vegetais associadas à climatologia regional e suas interconexões com a fauna. No 

caso da Geografia, teríamos a oportunidade de articular temáticas advindas dos estudos em 

Biogeografia com categorias de análise importantes da Geografia, a exemplo, das noções de 

lugar, paisagem e território. Esse tipo de desenho curricular sugere a aproximação cada vez 

maior dos componentes específicos da área de formação com aqueles praticados por 

componentes curriculares do campo do Ensino da Geografia bem como com os componentes 

da Educação, geralmente ofertados por outros departamentos. 

Essa compreensão de diálogos internos e externos permite reencontros com conceitos e 

temas da área específica, ao mesmo tempo que os articula às questões do ensino da Geografia 

e Biologia, de modo a incorporar outras questões da formação advindas da sociologia da 

educação, filosofia da educação, história da educação e didática, geralmente ofertadas por 

outros departamentos. Nesse contexto, formar professores e professoras é construir propostas 

não apenas interdisciplinares, mas, sobretudo, adotar perspectivas transdisciplinares e 

multirreferenciais, dentro de uma proposta de construção de fazeres-saberes e currículos no 

cotidiano (ALVES, 2011). Desse modo, currículo e formação são vivas, pois se criam no 

processo, o qual “precisa ser avaliado e reconstruído, produzindo e incorporando as descobertas 

e transformações que se dão interna e externamente” (ALVES, 2015, p. 83). Esse processo 

lembra o movimento espiral, não linear, e sugere que a formação de professores(as) ocorre “na 

possibilidade de, ao mesmo tempo, se ampliar a incorporação de práticas, se desenvolver uma 

sólida base teórica e se caracterizar, verdadeiramente, um trabalho interdisciplinar” (ALVES, 

2015, p. 83). 

Então, diante do contexto de mobilização dos conteúdos específicos sem nenhuma 

relação com a dimensão didático-pedagógica, a Biogeografia deve assumir outro perfil em 

cursos de formação de professores(as), adotando, por sua vez, a dimensão dos fazeres-saberes 

pedagógicos de forma articulada com conceitos e temas geralmente mobilizados 

especificamente pela Biogeografia. Essa proposta curricular difere significativamente daquela 

compartilhada atualmente em cursos de licenciatura, em que o lugar da Biogeografia tende a 

adotar tão somente nos conteúdos específicos, sem se preocupar em fazer nenhuma articulação 

com a dimensão pedagógica, como comentamos ao longo deste relato.  

A fim de contribuir para o desenvolvimento de novas propostas educativas, assumindo 

novos desenhos didáticos, tanto para a Geografia quanto para a Biologia, a partir da interação 

e integração com os conceitos e temas da Biogeografia, têm surgido propostas interdisciplinares 
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de ensino, com proposições de desenvolvimento de projetos, envolvendo conceitos e temas 

compartilhados pelas duas áreas.  

Diante da necessidade de avaliar a Biogeografia mobilizada na docência universitária, 

optamos por realizar um levantamento das concepções de Biogeografia compartilhadas nos 

cursos de Licenciatura em Geografia e Biologia do Estado da Bahia, a partir do ementário 

desses cursos (Quadro 6). Vale ressaltar que não se trata de realizar um panorama do ensino de 

Biogeografia na educação superior nas instituições baianas, uma vez que tal empreendimento 

teria de envolver aspectos relacionados às práticas docentes, bem como precisaria mostrar 

especialmente as diferentes formas como são mobilizadas as ementas nos diversos contextos 

locais e regionais em que estão situadas essas instituições, mesmo porque o(a)s professores(as) 

têm autonomia na escolha dos conceitos, temas e abordagens metodológicas que serão 

mobilizadas em sua prática docente cotidiana.  

 

Quadro 6 – Ementas de Biogeografia de Cursos de Licenciatura em Geografia e Ciências 

Biológicas de Instituições de Ensino Superior do Estado da Bahia 
 

 

Instituições 

de Ensino 

Superior 

 

 

EMENTAS DE BIOGEOGRAFIA 

Licenciatura em Geografia Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 

UFBA 

Universidade 

Federal da 

Bahia 

Aspectos teórico-metodológicos da 

Biogeografia, Aplicação e Tendências atuais 

dos estudos de Biogeografia. A Biogeografia 

no contexto das ciências ambientais. A questão 

da escala nos estudos biogeográficos. As 

interações bioclimáticas no estudo das 

paisagens naturais. As grandes biocenoses e sua 

organização espacial: os grandes domínios 

biogeográficos do Globo. Trabalho de campo 

obrigatório. (COB) 

A Biogeografia não integra a matriz 

curricular do curso da Instituição. 

 

UFOB 

Universidade 

Federal do 

Oeste da 

Bahia 

Biogeografia: definições, conceitos básicos e 

história; Os grandes biociclos; Origem, 

evolução, meio de expansão e barreiras para 

vida na Terra; Padrões de distribuição 

geográfica das espécies: cosmopolitas, 

disjuntivas e endêmicas; Fitogeografia e 

Zoogeografia; Paleobiogeografia e 

Biogeografia de ilhas; Biogeografia e 

conservação. (COB) 

 

A Instituição não oferta curso de formação 

de professores e professoras em Biologia. 

UFRB 

Universidade 

Federal do 

Recôncavo da 

Bahia 

 

A instituição não oferta curso de formação de 

professores(as) de Geografia. 

A Biogeografia não integra a matriz 

curricular do curso de formação de 

professores e professoras em Biologia da 

Instituição. 

 

UFSB A instituição não oferta curso de formação de 

professores(as) em Geografia, uma vez, que os 

A instituição não oferta curso de formação 

de professores(as) em Biologia, uma vez, 

que os cursos de formação docente ocorrem 
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Universidade 

Federal do 

Sul da Bahia 

 

cursos de formação docente ocorrem na 

modalidade de licenciatura interdisciplinar. 

 

na modalidade de licenciatura 

interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

UNIVASF 

Universidade 

Federal do 

Vale do São 

Francisco 

Introdução à biogeografia. A importância dos 

estudos ambientais e da dinâmica ecossistêmica 

na atualidade para a compreensão da 

distribuição da vida na Terra. Conceitos 

evolutivos envolvidos na compreensão 

biogeográfica: dispersão e vicariância; extinção 

e irradiação adaptativa. Paleoclimatologia e 

paleovegetação ao longo da história geológica. 

Variações climáticas e sua influência na 

distribuição dos seres vivos. Padrões e causas 

ecológicas na distribuição das espécies: fatores 

que determinam a biodiversidade. Biogeografia 

de ilhas e teoria dos refúgios. Grandes regiões 

biogeográficas do planeta. Os domínios 

morfoclimáticos no Brasil. Caracterização dos 

principais biomas do Brasil. Biogeografia 

cultural. O ensino de biogeografia na escola: 

metodologias e discussão. (COB.) 

 

A Instituição oferta apenas curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas. 

 

 

 

IFBA 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia da 

Bahia 

Aspectos epistemológicos e históricos da 

Biogeografia; Abordagens de pesquisa em 

Biogeografia; A importância da Biogeografia 

no planejamento socioambiental; Fundamentos 

de Biogeografia ecológica e paleobiogeografia; 

Biogeografia da América Latina e do Brasil; 

Biogeografia da conservação; Aspectos de 

Biogeografia urbana; Elementos de 

Biogeografia cultural; A Biogeografia e a 

ecologia de saberes; Contribuições da 

Biogeografia nas práticas de ensino de 

Geografia. 

 (COB) 

 

A Instituição não oferta curso de formação 

de professores e professoras em Biologia. 

 

 

 

 

 

IFBAIANO 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

Baiano 

Histórico dos estudos biogeográficos. 

Conceituação, divisões e principais objetivos 

da Biogeografia. Os grandes biociclos. Origem, 

evolução, meios de expansão e barreiras para a 

vida na Terra. Padrões de distribuição 

geográfica das espécies. Regiões 

biogeográficas. Os ciclos biogeoquímicos. O 

papel dos fatores ambientais (luz solar, 

temperatura, água, oxigênio) na distribuição 

dos seres vivos. As grandes formações 

vegetacionais do Brasil e do Mundo. 

Paleobiogeografia e Biogeografia de Ilhas. 

Manejo e conservação dos biomas. O ensino-

aprendizagem da Biogeografia nas series finais 

do Ensino Fundamental e no Ensino Médio e 

sua importância no desenvolvimento de 

práticas e projetos de Educação Ambiental em 

diferentes contextos. (COB) 

 

Histórico dos estudos biogeográficos. 

Conceituação, divisões e principais 

objetivos da Biogeografia. Os grandes 

biociclos. Origem, evolução, meios de 

expansão e barreiras para a vida na Terra. 

Padrões de distribuição geográfica das 

espécies. Regiões biogeográficas. Os ciclos 

biogeoquímicos. O papel dos fatores 

ambientais (luz solar, temperatura, água, 

oxigênio) na distribuição dos seres vivos. 

As grandes formações vegetacionais do 

Brasil e do Mundo. Paleobiogeografia e 

Biogeografia de Ilhas. Manejo e 

conservação dos biomas. (COP) 

 

 

 

 

Noções de ecologia de comunidades e de 

população para a biogeografia; biomas 

mundiais e ecossistemas brasileiros; fatores 

bióticos e abióticos que influenciam a 

Noções de ecologia de comunidades e de 

população para a biogeografia; biomas 

mundiais e ecossistemas brasileiros; fatores 

bióticos e abióticos que influenciam a 
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UESC 

Universidade 

Estadual de 

Santa Cruz 

distribuição das espécies; modelos de ilhas e 

aplicação à conservação; Extinção e invasão 

das espécies no Brasil; Biogeografia humana; 

Paisagens biogeográficas e grandes domínios 

vegetais e da fauna. Reservas da biosfera. A 

educação ambiental como fator de preservação 

e defesa dos ecossistemas. (COB) 

distribuição das espécies; modelos de ilhas 

e aplicação à conservação; Extinção e 

invasão das espécies no Brasil; 

Biogeografia humana; Paisagens 

biogeográficas e grandes domínios vegetais 

e da fauna. Reservas da biosfera. A 

educação ambiental como fator de 

preservação e defesa dos ecossistemas. 

(COP) 

 

 

 

UESB 

Universidade 

Estadual do 

Sudoeste da 

Bahia 

Introdução à Biogeografia. A biosfera. Noções 

de biodiversidade. Causas que influenciam na 

distribuição dos seres vivos. Comunidades 

ecológicas e ecossistemas. Ecossistemas e 

biomas do planeta e do Brasil. O impacto do 

homem sobre os seres vivos. Conservação dos 

recursos biológicos. (COB) 

Conceituação. Histórico e objeto. Padrões 

históricos de distribuição de espécies. 

Fitogeografia e zoogeografia. Biogeografia 

de ilhas. Estudo de caso. (COP)  

 

 Histórico da Biogeografia e suas relações 

com outras ciências. Fatores que limitam a 

distribuição dos organismos; a Deriva 

Continental; Padrões de Distribuição 

(Disjunções; Grupos relictuais, endemismo 

e cosmopolitismo; Tectônica de placas, O 

grande intercâmbio americano, Grandes 

eventos de extinção); biogeografia de ilhas - 

padrões de riqueza de espécies; o conceito e 

padrões de biodiversidade; panbiogeografia 

e biogeografia de vicariância; Domínios 

biogeográficos (faunísticos e florísticos), 

biotas regionais. Métodos analíticos em 

biogeografia; Biogeografia aplicada à 

conservação. (COB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEB 

Universidade 

do Estado da 

Bahia 

Conceito atual de Biogeografia. A vegetação 

natural e a ação antrópica. A distribuição dos 

animais e a intervenção humana. Analisa os 

domínios biogeográficos, especialmente, 

aqueles com ocorrência no território brasileiro. 

(COB)  

Importância da Biogeografia. Definição, 

divisão e objeto e relação com outras ciências; 

a biosfera e os seres vivos: os meios bióticos e 

abióticos determinantes à distribuição dos 

organismos; os padrões e processos: especiação 

e extinção, dispersão, endemismo, 

provincialismo e disjunção; Tectônica de 

placas e a influência sobre o panorama 

biogeográfico atual; os eventos de glaciação e a 

dinâmica biogeográfica do pleistoceno. Os 

grandes biomas terrestres. A Fitogeografia e a 

Zoogeografia do Brasil. Importância da 

biogeografia para o planejamento ambiental. 

(COB) 

Conceito de Biogeografia como ciência, 

origem da vida e o mecanismo da evolução, 

história geológica da vida, fatores que 

concorrem para a distribuição da vegetação, 

associações vegetais e animais, os 

ecossistemas, a interferência do homem nas 

paisagens biogeográficas. (COP) 

 

 

UEFS 

Universidade 

Estadual de 

Feira de 

Santana 

 

Biogeografia e ciência. Mecanismos de 

evolução. História geológica e ecológica da 

vida e determinantes históricos dos grandes 

padrões biológicos. Inter-relações ecológicas e 

associações vegetais e animais. Ecossistemas 

intertropicais. A sustentabilidade e a 

interferência antrópica sobre o meio natural. 

(COB) 

 

Biogeografia e ciência. Mecanismos de 

evolução. História geológica e ecológica da 

vida e determinantes históricos dos grandes 

padrões biológicos. Inter-relações 

ecológicas e associações vegetais e animais. 

Ecossistemas intertropicais. A 

sustentabilidade e a interferência antrópica 

sobre o meio natural. (COB) 
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 Geralmente externada em planos de cursos, a programação de conteúdos e atividades 

pode estar comprometida em seguir rigorosamente a ementa, assim como também pode estar 

comprometida em atualizá-la, sendo esta última uma prática muito comum entre docentes. 

Desse modo, cada docente conforma um planejamento próprio que traduz suas predileções 

teórico-conceituais ao mesmo tempo em que não foge ao que é indicado pela ementa, podendo, 

inclusive, subvertê-la. Essa subversão emerge da confluência das experiências que cada docente 

teve/tem com a Biogeografia, bem como da necessidade ou não em atualizar perspectivas de 

abordagem da disciplina. Diante disso, nos propomos a tecer um breve comentário geral das 

ementas, a fim de compreender a concepção oficial de Biogeografia contida nos planos de 

cursos da referida disciplina.  

Das instituições de Ensino Superior consultadas no Cadastro Nacional de Cursos e 

Instituições de Ensino Superior da Plataforma e-MEC do Ministério da Educação, selecionamos 

as instituições públicas que ofertam cursos de Licenciatura em Geografia e/ou Biologia do 

Estado da Bahia, a fim de apresentar um panorama da concepção de Biogeografia 

compartilhada pelas instituições baianas, tanto federais quanto estaduais. Selecionadas as IES, 

consultamos e analisamos cada ementa de Biogeografia no âmbito dos planos de cursos através 

dos Projetos Pedagógicos de Curso, disponibilizados nas páginas e obtidos por meio de e-mails 

institucionais. 

Como é possível observar, quanto à obrigatoriedade da Biogeografia, todos os cursos 

de Licenciatura em Geografia qualificam-na como componente obrigatório do currículo, 

enquanto a maioria dos Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas qualificam-na como 

componente optativo. A obrigatoriedade da Biogeografia na Geografia é esperada, uma vez que 

há uma tradição histórica de estudos e pesquisas em Biogeografia no âmbito da Geografia, 

embora uma vez ou outra ela seja acusada de adotar quase que exclusivamente referenciais 

conceituais e temáticas da Biologia. Essa questão é curiosa, porque a Biogeografia, em cursos 

de Biologia, apresenta uma posição relativamente subalterna na matriz curricular, sendo 

relegada a componente optativo (Quadro 7). Assim, a importância expressada através do fato 

de ser componente obrigatório na Geografia pode ser corroborada pelas tentativas 

contemporâneas em se valorizar a subárea, relacionando-a com categorias de análise próprias 

da Geografia, mas em diálogo com outras áreas do conhecimento, inclusive com as Ciências 

Biológicas. 
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Quadro 7 – A Biogeografia em cursos de formação de professores(as) em Geografia e Biologia 

em instituições de ensino superior público da Bahia 

 

 

Como pode ser observado, as ementas variavelmente comungam de aspectos 

epistemológicos e históricos que abrigam os estudos científicos em Biogeografia, bem como 

tratam dos estudos das biotas, segmentados em tradições de pesquisa convencionadas por 

Zoogeografia e Fitogeografia, além de acomodar o objeto de estudo em grandes ramos como: 

Biogeografia Ecológica, Biológica, Histórica, Cultural e Biogeografia da Conservação. Além 

disso, compartilham da compreensão de interface e interdisciplinaridade da Biogeografia com 

outras ciências, especialmente de conceitos compartilhados com a Biologia, as Geociências e a 

Geografia. 

De forma geral, a Biogeografia ofertada atualmente em cursos de Licenciatura em Geografia e 

Biologia não difere daquela mobilizada em cursos de Bacharelado na mesma área, o que a nosso 

ver reside em um triplo problema. (i) porque há um exclusivismo dos conteúdos específicos da 

área, em uma abordagem cientificista, sem articulação com a dimensão didático-pedagógica; 

(ii) porque há uma ausência de conceitos e temas que articulem Biogeografia e estudos 

interculturais; e, (iii) se traduz pela ausência de conceitos e/ou temas que estabeleçam uma 

leitura de interface entre a dimensão pedagógica e intercultural no ensino de Biogeografia 

(Figura 1). Compreendemos esses problemas como lacunas que são variavelmente constatadas 
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nas ementas das onze instituições públicas baianas levantadas, sendo que apenas três 

instituições adotam a dimensão didático-pedagógica (IFBA, IFBAIANO e a UNIVASF), 

enquanto apenas uma única instituição adota a dimensão intercultural na Biogeografia (IFBA) 

(Quadro 8).  

 

Quadro 8 – Dimensão intercultural e didático-pedagógica na Biogeografia em contexto de    

formação de professores(as) em Geografia e Biologia do Estado da Bahia 

 

 

Diante desse contexto, sustentamos a compreensão de que a Biogeografia mobilizada 

em cursos de formação de professores(as) deva assumir a dimensão pedagógica e intercultural 

de forma articulada, porque acreditamos que a articulação dessas dimensões proporciona uma 

formação docente mais engajada com uma formação crítica e propositiva, a partir da proposta 

assinalada na Figura 2. Diante da constatação de que a maioria das instituições baianas não 

explicitarem aspectos relacionados às dimensões intercultural e pedagógica na Biogeografia, 

consideramos pertinente abordar a interface dessas dimensões na formação docente, a fim de 

contribuir na adoção de outros referenciais teórico-conceituais que auxiliam na ampliação de 

repertórios de fazeres-saberes em Biogeografia. 
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Figura 13 – Perfil atual da Biogeografia em cursos de formação de professores(as) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Figura 14 – Perfil da Biogeografia em cursos de formação de professores(as) 

proposto na tese. 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Para chegar até aqui e assumirmos a necessidade de incluir essa interface na formação 

docente, foi necessário, como vimos, navegar na memória e nas experiências formativas 

proporcionadas nos diferentes contatos que tivemos com a Biogeografia. Foi preciso navegar 

em conceitos, temas, abordagens e métodos que assentaram essa forma particular e diversa de 

fazer-pensar em Biogeografia, apoiada nas narrativas de cientistas. Foi preciso assumir essas 

Biogeografia no 

contexto da formação 

docente

Formação cientificista Formação bacharelesca



121 
 

narrativas, sobretudo, como conhecimento que responde às demandas da época, e, portanto, 

comprometido com projetos de mundo.  

Na Educação Básica, como vimos, a Biogeografia é geralmente mobilizada através da 

Geografia e da Biologia escolares, por meio de conceitos e temas compartilhados por essas 

áreas de conhecimento científico, assumindo tanto um caráter disciplinar quanto 

interdisciplinar. Mas o que propomos é que ela seja mobilizada a partir de uma abordagem 

transdisciplinar e multirreferencial24 e, portanto, em diálogo com outros referenciais, outros 

fazeres-saberes e linguagens que não são disciplinares, a exemplo dos saberes indígenas, 

quilombolas e de uma rede de epistemologias historicamente subalternizadas; epistemologias 

contra-hegemônicas que mobilizam outras maneiras de compreender a natureza; saberes e 

experiências que trataremos em nossa segunda rota suleadora. 

A partir dessas experiências amplamente externadas nesses três últimos relatos de 

bordo, chegou o momento de compartilhar outros relatos que articulam a Biogeografia com os 

estudos decoloniais e sua interface com a formação docente. Certo da potência dessas 

articulações e interfaces, reforçamos nosso convite para que continue nessa viagem em nossa 

rota suleadora II Biogeografia e a diversidade epistemológica do mundo: outros sujeitos, outras 

pedagogias. Seguremos firmes o leme, pois novos mares de fazeres-saberes nos aguardam e 

nos convidam para diálogos interepistêmicos, cada vez mais necessários em tempos de novos 

obscurantismos. 

 

 

 

 

 
24 Uma abordagem multirreferencial constitui-se como uma abordagem explicitamente plural, que parte de 

diferentes ângulos. Segundo Borba (1998), trata-se de uma abordagem qualitativa, complexa, implicada, mediada, 

de escuta sensível do outro, que busca superar o reducionismo que se instalou nas ciências e demais instituições. 

Busca articular, sobretudo, saber e saber-fazer com saber-ser e saber-deixar-ser.  
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CAPÍTULO 4 

CONTRIBUIÇÕES DA PERSPECTIVA DECOLONIAL NA BIOGEOGRAFIA 

 

 

 

Todos os nossos relatos de bordo tecidos na rota suleadora anterior estavam dedicados 

a apresentar a Biogeografia a partir das distintas formas com as quais as ciências compreendem 

os espaços-tempos da biodiversidade e como esse aspecto é tratado na formação docente. Essa 

forma ao mesmo tempo particular e diversa de compreensão da biota sempre esteve dedicada a 

apresentar conceitos, temas, métodos de abordagem, a partir dos repertórios de fazeres-saberes 

compartilhados entre cientistas.   

Chegou o momento de trazer outras considerações que envolvem indícios de outros 

fazeres-saberes biogeográficos, a partir de experiências que emergem de contextos não 

acadêmicos e que ultimamente vêm sendo mobilizados na educação superior. Nesta seção em 

especial, você embarca conosco no pensamento decolonial e sua articulação com a 

Biogeografia, a partir da crítica ao modelo hegemônico de conhecimento e das colonialidades 

que se instituíram a partir da produção abissal de experiências, que não se traduz apenas no 

nível epistemológico, mas também no âmbito do ser e do poder, constituindo-se como formas 

de silenciamento de outras narrativas. 

Daí a forte aderência dos debates decoloniais às questões epistemológicas em sua 

articulação com aspectos atinentes ao ser e ao poder, uma vez que não é possível disputar a 

visibilização de outras narrativas que envolvam outros fazeres-saberes sem disputar outras 

formas de estar no mundo; sem pleitear relações mais simétricas entre humanos, bem como 

entre humanos e não humanos, com a possibilidade de diálogos cada vez mais simétricos entre 

ciência e os sistemas de fazeres-saberes vernaculares. Desse modo, os estudos e pesquisas 

decoloniais são abordados nesta seção do relato de bordo, a fim de contribuir na superação de 

uma das lacunas que externamos há pouco, no capítulo anterior, no que diz respeito ao 

esvaziamento da dimensão intercultural na Biogeografia. 

Reforçando essa dimensão intercultural na Biogeografia, não nos é possível sustentá-la 

se não associarmos a temática da biodiversidade com as questões atinentes à sociodiversidade 

e sua articulação com a agrobiodiversidade. Essa observação se faz necessária, uma vez que a 

biogeografia cultural, que abordamos na seção anterior, estava comprometida em entender 

como os seres humanos criam novas condições, tanto adversas quanto favoráveis à 

biodiversidade, de forma a não abarcar a dimensão intercultural, a partir de uma abordagem dos 

espaços-tempos da biodiversidade de modo hermetizado nas ciências. A revisitação da 
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biogeografia no campo intercultural enfatiza o ineditismo de uma abordagem que considere 

outras maneiras de fazer-pensar o mundo.   

Desse modo, antes mesmo de tecer considerações que atualizam a biogeografia cultural 

dentro de uma perspectiva que relacione sociodiversidade, biodiversidade e agrobiodiversidade, 

a partir do que designamos por Biogeografías desde el Sur em sua forte ligação com o 

pensamento decolonial, decidimos apresentar, num primeiro momento, os antecedentes que 

geraram tal conceito a partir da ideia de Biogeografia vista do lado de cá25 e o processo de 

invisibilização e silenciamento da biota.  

Partindo desses antecedentes, teceremos considerações que advertem sobre processos 

de subalternização envolvendo não apenas a biota e sua diversidade, mas também as 

colonialidades que ameaçam a sociodiversidade e a agrobiodiversidade, relacionando-as em 

uma perspectiva decolonial. Inspirados nessa compreensão, explicitaremos algumas 

experiências que apresentam elementos que nos ajudam a sustentar o que estamos denominando 

por biogeografías desde el Sur, a partir de experiências de ensino, pesquisa e extensão 

documentadas na literatura. Ao mesmo tempo, procuraremos articular os fazeres-saberes 

biogeográficos com os estudos e pesquisas de etnoconservação. 

 

4.1 Biogeografia vista do lado de cá e o silenciamento da biodiversidade26 

 

Antes de escrevermos sobre esse trabalho no contexto de uma pesquisa Stricto Sensu de 

doutoramento, havíamos apresentado a formulação que hoje qualificamos por Biogeografias do 

Sul27 (MATOS; ALMEIDA, 2017, 2018), por meio de uma outra expressão, que chamávamos 

em outro momento por A biogeografia vista do lado cá (MATOS, 2013). Esta expressão teve 

como inspiração o contato com o documentário Encontro com Milton Santos: O mundo global 

 
25 A expressão Biogeografia vista do lado de cá foi apresentada pela primeira vez na 3ª edição do Congresso 

Nacional de Educação Ambiental e 5ª edição do Encontro Nordestino de Biogeografia que ocorre bianualmente 

na Universidade Federal da Paraíba. Além disso, o trabalho que leva em seu título a supracitada expressão integrou 

um dos capítulos do livro Educação ambiental: conceitos e aplicações, sob a organização do Prof. Dr. Giovanni 

Seabra, que pertence, por sua vez, ao corpo docente da instituição-sede do evento. 
26 Adotamos a expressão silenciamento da biodiversidade tendo como referência a obra da bióloga norte-

americana Rachel Carson intitulada Silent Spring (Primavera Silenciosa), publicada no início da década de 1960. 

A obra, que é considerada um dos marcos importantes do movimento ambientalista, denunciava, desde àquela 

época, o uso de agrotóxicos e pesticidas orquestrado pela indústria química, responsável pela circulação de 

produtos que desencadearam uma onda de biocídio nas lavouras. 
27 A expressão Biogeografias do Sul é compreendida aqui nesse trabalho como Biogeografías desde el Sur sob 

inspiração nas diversas experiências latino-americanas que mobilizam outros fazeres-saberes biogeográficos. Nos 

inspiramos no Grupo de Estudos em Educação Ambiental desde el Sur (GEASur) da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. O GEASur integra-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Instituição, 

atuando no campo da educação ambiental crítica, dedicando-se ao debate em torno dos estudos e pesquisas 

decoloniais em sua articulação com a ecologia política no âmbito do contexto latino-americano. 
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visto do lado de cá, sob direção do cineasta brasileiro Sílvio Tendler. O filme, lançado em 2006, 

apresenta um roteiro que entrelaça entrevista com o geógrafo brasileiro Milton Santos28, bem 

como fatos históricos e contemporâneos, especialmente relacionados a processos de resistência 

e lutas em um contexto de um mundo globalizado e desigual.  

O título do filme e os temas que o acompanham nos advertiam sobre a urgência de fazer-

pensar o mundo a partir do lugar onde vivemos, no qual tecemos nossas experiências cotidianas. 

Inspirados nessa ideia, aventamos a possibilidade de articular essa compreensão com a temática 

da biodiversidade, sobretudo do conhecimento da nossa biogeografia local. Daí o uso da 

expressão A Biogeografia vista do lado de cá.  Essa articulação, sobretudo, nos advertia sobre 

a necessidade de falarmos sobre a nossa biodiversidade e o estado atual em que se encontra, em 

um mundo cada vez mais tecnificado e produtor de silenciamento da natureza.  

Uma das colaboradoras da nossa pesquisa compartilhou uma informação que traduz 

significativamente esse quadro de desconhecimento e silenciamento da nossa biogeografia 

local, reforçando a necessidade de instituir essa Biogeografia vista do lado de cá. Segundo 

Camaçari Simões, moradora de Camaçari, uma das cidades baianas que integram a Região 

Metropolitana de Salvador, o nome da cidade está associado a uma árvore que, por sua vez, 

nomeia o município.  A árvore Camaçari (Caraípa densifolia) ou árvore que chora29, segundo 

cosmovisão tupinambá, é pouco conhecida na cidade30, apesar do nome do município estar 

associada à toponímia indígena. 

O processo de silenciamento dessa árvore (tendo em vista que existem poucos 

espécimes) e de silenciamento da memória ligada a ela (em decorrência das pessoas 

desconhecerem) é sintomático, uma vez que a história do lugar é sistematicamente apagada. 

Esse desconhecimento da biota contribui, a nosso ver, para o processo de encobrimento não 

apenas da biodiversidade, mas também da sociodiversidade e da agrobiodiversidade, sobretudo 

das histórias locais e sua relação com o legado biocultural compartilhado entre diversas 

gerações, a partir das diferentes relações e diversos usos de espécimes da biota. Esse 

 
28 A obra do geógrafo brasileiro Milton Santos continua viva não apenas entre pesquisadores(as) da Ciência 

Geográfica, mas também por todos(as) aqueles(as) que se dedicam aos estudos que buscam visibilizar outros 
sujeitos, que intentam denunciar as desigualdades e anunciar outras perspectivas contra-hegemônicas. Em 

decorrência dessa perspectiva, o autor é geralmente identificado nos estudos e pesquisas relacionados à 

decolonialidade, identificação que foi externada em obra organizada por Boaventura de Sousa Santos no livro 

Epistemologias do Sul, em capítulo intitulado O lugar e o cotidiano.  
29 A expressão árvore que chora corresponde a uma das características da árvore, que diz respeito à capacidade de 

liberar, durante a noite, gotículas que costumam cobrir suas folhas. 
30 A árvore Camaçari fora abordada no Programa Um Pé de Quê? do canal Futura, programa que pode ser acessado 

em: http://www.umpedeque.com.br. A proposta do programa, idealizada por Estevão Ciavatta e Regina Casé, é 

aproximar as pessoas da biodiversidade local, a partir da familiarização com as árvores em seu contexto 

sociocultural, articulando-as, portanto, aos aspectos musicais, históricos, tecnológicos, antropológicos e culinários. 

http://www.umpedeque.com.br/
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encobrimento do outro não humano nos advertia da fragilização de laços identitários com o 

lugar, quadro que limita ações coletivas em prol da defesa da natureza, o que aponta para a 

necessidade de mobilização da memória como forma de nos envolvermos nas questões do lugar 

onde moramos.   

Essa prática de silenciamento da natureza pode ser identificada em árvores que 

apresentam algum tipo de ligação com tradições espirituais específicas. Árvores como o Iroko31, 

por exemplo, que apresentam forte relação ancestral com o candomblé, são vítimas de podas 

indiscriminadas e remoção permanente de seus espécimes, motivada por processos de 

intolerância religiosa. Essa prática de intolerância religiosa não se estende apenas à biota, mas 

a tudo que esteja associado ao candomblé, como é o caso da Pedra de Xangô. Considerado 

monumento sagrado do povo do Axé na cidade de Salvador, a rocha foi alvo de vandalismo, 

que se caracterizou como intolerância religiosa, uma vez que a ação envolveu o uso de sal32 em 

toda a estrutura rochosa como forma de purificá-la.  

Outros casos mais recentes, no Estado da Bahia, especialmente em Feira de Santana e 

em Salvador, reforçam esse processo de silenciamento da natureza, materializado com a 

implementação do Sistema BRT – Transporte Rápido por Ônibus. A ausência de uma ampla 

consulta e debate com a sociedade quanto às questões da mobilidade e sua articulação com as 

questões socioambientais desencadeou inúmeras ações, tanto em nível jurídico quanto nas redes 

sociais, e protestos em vias principais, conclamando a sociedade para abraçar a campanha “Não 

ao BRT Salvador” e convocando a todos e todas a resistir e se insurgir frente à imposição de 

um modal de transporte questionável para o espaço ao qual foi destinada a sua construção.  

 
31 “Iroko é um dos Orixás mais antigos, sendo que ele representa o tempo e rege a Ancestralidade. Ele foi a primeira 

árvore plantada na terra, por onde desceram todos os Orixás, sendo por esse motivo considerado o líder de todos 

os espíritos das árvores sagradas. Durante as reuniões dos Orixás, quando avaliam a humanidade e o desenvolver 

da Terra, Iroko está sempre presente, mas apenas observa e anota o que é concluído por eles, pois quem regerá o 

tempo de todos os acontecimentos será ele. Este Orixá não costuma “baixar” nas giras, mas é extremamente 

respeitado nos terreiros, direcionando o início e o fim de todo ciclo. Seu poder e fama abrangem diversas culturas. 

Na Babilônia e Mesopotâmia ele é o Leão Alado Enki, responsável pelos humanos deste o nascimento até o infinito 

espiritual; na cultura Maia ele é Viracocha; e na Inca, Teotihacan, ambos responsáveis pelo início e fim de todas 

as coisas. Já na Grécia, ele surge como Chronos, o deus do espaço e tempo; e no Egito ele é o deus Anubis, aquele 

que guia a passagem sem fim do nascimento ao Vale da Morte. Iroko é o protetor da natureza, dos animais e da 

ancestralidade. Aqui no Brasil sua presença encontra-se na árvore Gameleira Branca, ou Figueira Branca. Como 

respeito e sinal de sua energia, é costume amarrar um ojá – fazer um laço com um tecido branco – em seu tronco. 

Tanto no Candomblé, como na Umbanda, desrespeitar o nome de Iroko é o mesmo que blasfemar e difamar toda 

a sua ancestralidade, o seu sangue, as suas raízes e recusar a sua proteção divina” (Disponível em: 

https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/umbanda-candomble/tudo-sobre-iroko/ Acessado em: 01 mar. 

2019).  
32 O sal geralmente é considerado, em algumas tradições espirituais, elemento que tem a capacidade de limpeza, 

removendo as impurezas do lugar. Sendo um lugar de culto afro-brasileiro, a associação entre sal e impureza, 

configurou-se não apenas como ato de intolerância religiosa, mas de crime ambiental.  

https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/umbanda-candomble/tudo-sobre-iroko/
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A mobilização envolveu cientista de várias formações acadêmicas, praticantes de 

diversas tradições espirituais, docentes da Educação Básica, políticos e demais setores da 

sociedade civil ligados às causas socioambientais e de mobilidade urbana. O movimento 

advertiu o risco de silenciamento de árvores na cidade, ao mesmo tempo que provocava a 

sociedade para se inserir na vida política do município, como forma de acompanhar as 

demandas do verde no espaço urbano e de participar da vida política da nossa cidade, 

especialmente, do destino de nossa biodiverCidade (GUIMARÃES; PELLIN, 2015). A 

mobilização chamou atenção, sobretudo, aos processos e vetores de silenciamento da biota 

urbana e, portanto, de comprometimento de uma rede de vida que resiste em meio ao concreto, 

sendo que ela se estendeu em forma de cadeia com o agravamento das condições do ar, da água, 

com a instabilidade das encostas e com o comprometimento do bem-estar. A mobilização estava 

e encontra-se assentada, portanto, em um profundo processo de visibilização de uma 

biogeografia vista do lado de cá; de ações coletivas, frequentemente qualificadas pelo governo 

atual como manifestações desordeiras, esquerdistas e antidesenvolvimentistas.   

Esse projeto controverso, que se confirmou na cidade de Feira de Santana33 e em 

Salvador, rendeu uma expressão na época qualificada por Ver(de) perto, Ver(de) longe 

(MATOS, 2016). A referida expressão fazia alusão ao Programa Verde Perto34 da Prefeitura 

Municipal de Salvador-BA, e pretendia naquele momento apresentar as lacunas e as 

controvérsias do Programa, numa das cidades que tem dado pouca atenção à questão da 

arborização.  

O projeto urbanístico, assentado na lógica dos fins justificarem os meios, incorporava 

uma narrativa única, fortemente predatória e desenvolvimentista. Essa narrativa não buscava 

justificar o processo de silenciamento da natureza em prol de um projeto de mobilidade que era 

qualificado como a solução do transporte na cidade. Ela não criava condições de se aventar 

outras possibilidades urbanísticas que articulassem ampliação da mobilidade com ampliação 

das condições biodiversas da cidade. Esse processo que se instaurou nas cidades supracitadas e 

 
33 Concedemos entrevista ao Portal Terra de Lucas, um dos meios de comunicação da cidade, oportunidade em 

que pudemos compartilhar reflexões sobre a importância de criar políticas de arborização, tendo em vista o baixo 

índice de área verde da cidade de Feira de Santana. Apontamos, inclusive, as consequências socioambientais da 

retirada de árvores do maior corredor verde do espaço urbano da cidade, além de compartilhar outras experiências 

bem-sucedidas de arborização urbana no Brasil. Essa entrevista pode ser acessada no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dZiQe78ViI0.  
34 Segundo informações obtidas da página do Programa, o Verde Perto configura-se como uma iniciativa que teve 

como propósito ampliar a cobertura vegetal na cidade, melhorando o microclima; revitalizar espaços públicos a 

partir de parcerias privadas e dos cidadãos; mitigar os efeitos das mudanças climáticas no nível local; integrar 
corredores ecológicos urbanos; integrar ações de revitalização dos corpos d’água do município; fomentar a 

participação cidadã; revitalizar corpos d’água que cortam a cidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=dZiQe78ViI0
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em vários recantos do país nos advertia sobre as consequências dessas práticas deletérias sobre 

nossas biotas. 

Muito antes de pensarmos nas Biogeografias do Sul, na necessidade de nos envolvermos 

nas causas socioambientais e em como a Biogeografia vista do lado de cá poderia contribuir 

para o debate da biodiversidade urbana, o anúncio das novas fronteiras à biodiversidade 

impostas pelos sistemas hegemônicos de colonização da natureza nos remetia cada vez mais a 

um quadro de des-envolvimento com as causas ambientais, a ponto de despertamos para o 

processo de colonização e consequente silenciamento da natureza em curso, a partir da 

supressão de árvores (fitocídio35) e de seu consequente processo síncrono de silenciamento de  

animas (zoocídio), traduzindo-se num quadro degradante mais amplo, que não se restringe tão 

somente à biota, mas na relação desta com o meio físico, conduzindo a perturbações no nível 

dos ecossistemas, do próprio ambiente como um todo (ecocídio), o que “indica o escopo 

horripilante e os efeitos cumulativos da crise de extinção em massa e destruição de habitat 

induzida pelo homem” (BROSWIMMER, 2002, p. 2-3). 

Práticas de fitocídio e zoocídio (MATOS, 2013; 2016), dentro de um contexto mais 

amplo de ecocídio (CESARMAN, 1972; BROWIMMER, 2002) conduzem a processos de 

silenciamento da biodiversidade. O silenciamento de árvores, como comentamos há pouco, é 

reforçado com argumentos utilitaristas, apoiados na ideia de que certas árvores e plantas 

comprometem as estruturas urbanísticas, afetando, desse modo, as instalações de fiação aérea, 

as condições de limpeza de calçadas e outras vias de mobilidade, sob a acusação de “sujarem” 

tais espaços e atraírem animais qualificados como indesejáveis. Essas práticas, assentadas numa 

estética desenvolvimentista, informavam, ao mesmo tempo, o tipo de cobertura que deveria 

integrar as paisagens, impondo uma estética paisagística diferente da composição florística 

local e regional, tornando abissal nossa biota nativa. 

A motivação de ações de fitocídio, como essas que assinalamos aqui, ocorre diante de 

contextos locais e contribui profundamente na redefinição da biodiversidade, sobretudo na 

imposição de lógicas desenvolvimentistas hegemônicas que definem novos arranjos espaciais 

da biodiversidade, imprimido reconfigurações sociogeográficas da biota. Uma vez modificados 

esses arranjos e impostas novas configurações, o que nos resta é o comprometimento da 

qualidade das interações da biota com seu meio, bem como o agravamento das condições 

meteorológicas, geomorfológicas e ecológicas, uma vez que a remoção desses grandes 

 
35 Fitocídio configura-se como toda prática de supressão vegetal sem critérios técnicos, que ocasionam a morte de 

espécimes em decorrência de práticas indiscriminadas de podas, desmatamento e queimada (MATOS, 2013; 

2016). 
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conjuntos de vegetação conduz, a médio e longo prazo, ao aumento das temperaturas, à redução 

da umidade, à desestabilização das encostas (dada sua capacidade mecânica de sustentar o solo), 

bem como ao desequilíbrio da biota, desencadeando, assim, novos vetores de doenças. 

A expressão Biogeografia vista do lado de cá advertia-nos, sobretudo, acerca da 

condição de subalternidade frente ao pouco ou nenhum conhecimento de nossa biodiversidade 

local, das nossas formações vegetais e sua intricada interface de relações com espécies da fauna. 

Este quadro de invisibilização tem estimulado a supressão de inúmeras espécies, diante do total 

ou parcial desconhecimento dessas biotas e de seu valor intrínseco.  

Quando cunhamos a expressão Biogeografia vista do lado de cá estávamos convencidos 

de que precisávamos assentar uma leitura que nos conduzisse ao conhecimento dessa Natureza 

vista do lado de cá. Naquele momento, estávamos convencidos, sobretudo, de que o 

desconhecimento da rede de vida em nossa cidade poderia conduzir a processos de 

encobrimento dessa rede, imprimindo uma história única da natureza, uma história contada a 

partir de sua qualificação enquanto recurso, enquanto mercadoria. Admiti-la como recurso é 

instaurar uma histórica única (ADICHIE, 2019), através de narrativa especista36, numa 

concepção em que a história se encontra à serviço37 exclusivo da humanidade. 

 Admitir essa história única é legitimar a colonização da natureza, encobrindo-a, 

oprimindo-a, silenciando-a. Essa história de uma natureza à serviço exclusivo da humanidade, 

provedora de recursos, dentro de uma perspectiva antropocêntrica utilitarista, e por extensão, 

pouco dedicada em visibilizar valores intrínsecos da Natureza ou da Mãe Terra, tornou abissal 

qualquer possibilidade de torná-la um sujeito de direitos (ACOSTA, 2016; PONTES JÚNIOR; 

BARROS, 2016; SOLÓN, 2016; GUDYNAS, 2019), tema que se articula ao debate pós-

extrativista. Segundo Acosta e Brand (2018, p. 141), 

 

O pós-extrativismo não apenas critica a exploração de recursos naturais e os 

problemas socioeconômicos, políticos e ecológicos que acarreta, como sustenta que 

os processos atuais constituem modelos, conceitos e práticas de “desenvolvimento” 

que devem ser superados. Questiona a fé inquebrantável na Era Moderna e no 

progresso, na técnica, no paradigma do crescimento e na compreensão da Natureza 

como recurso disponível à exploração humana. Contraria os padrões de dominação 

 
36 Para Lourenço (2019, p. 126), o especismo consiste no “preconceito com base no critério de pertencimento de 

espécie que leva ao tratamento desigual para situações semelhantes”, ou seja, o fato de um indivíduo pertencer a 

determinada espécie o coloca em condição de superioridade, porque “implica merecer maior grau de consideração 

moral” (LOURENÇO, 2019, p. 127). 
37 O conceito de serviços ecossistêmicos traduz bem essa qualificação da natureza enquanto recurso, uma 

mercadoria a serviço dos seres humanos. Acreditamos que natureza não presta serviços, porque não se trata de 

uma empresa. As sociedades, ao identificarem que determinados organismos realizam atividades que têm algum 

potencial econômico, costumam qualificar os produtos dessas atividades como recursos, o que advém dessa 

compreensão de serviço, termo muito usado no mundo dos negócios, é a total exploração da natureza para a 

satisfação dos interesses humanos. 
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autoritários e verticais e a assimetria dos mercados mundiais, e defende que a noção 

de desenvolvimento e suas práticas são uma criação imperial.  

 

Desse modo, A Biogeografia vista do lado de cá foi tecida no sentido de problematizar 

a condição de invisibilidade da nossa biota, que se constitui como produto e processo da lógica 

extrativista que subalterniza não apenas aquilo que qualificamos como Natureza em sua 

diversidade, mas também a sociodiversidade a e agrobiodiversidade. Esse ataque explícito à 

diversidade se dá, dentre outras razões, porque ela representa outros modos de viver o mundo, 

de potencializar outros relacionamentos entre humanos e não humanos. 

  As narrativas que emergem dessa diversidade, que se trata de uma maioria minimizada, 

configuram-se como projetos de vida contra-hegemônicos, pois não se reconhecem nos 

modelos desenvolvimentistas implementados de cima para baixo, nada democráticos e 

tampouco emancipatórios. Não é à toa que todos os povos (campesinos, quilombolas, indígenas, 

marisqueiras, o povo do Axé) não são bem-vindos, porque seus modos de vida nos provocam a 

rever nossos modelos extrativistas que silenciam a natureza e todas as práticas direta e 

ancestralmente ligadas a ela.  

Nesse contexto, a agroecologia configura-se como via que busca não apenas conceber 

outro modelo de relação com a natureza e com o mundo, mas apresenta-se como práticas que 

se constituem como legado de fazeres-saberes passados de geração em geração, como potência 

ancestral de modos de vida e outras relações com a Natureza. Uma agricultura que não está 

refém de sementes que se encontram sob o controle de algumas poucas empresas. O projeto 

agroecológico constitui-se como projeto de visibilização de outras formas de cultivar alimentos 

sem silenciar a natureza, que dista dos sistemas hegemônicos. Desse modo, apresenta-se como 

potência de cultivos ancestrais como alternativas contra-hegemônicas.  

 

Essa forma de cultivar com diversidade, que dá muito certo para produzir alimentos 

saudáveis e cuidar da natureza, chamamos de agrobiodiversidade. É assim que, há 

muito tempo, milhares de famílias camponesas, quilombolas e povos indígenas têm 

produzido a alimentação para suas famílias, comunidades e cidades, conservando uma 

grande variedade de espécies animais e vegetais (VARGAS; SILVA, 2016, p. 34). 

 

As sementes crioulas, nesse contexto hegemônico de produção de alimentos, oferece a 

oportunidade para fazer-pensar outras possibilidades de semear o estar no mundo, e de leituras 

não apenas do ponto de vista agroecológico, mas também do ponto de vista biogeográfico, a 

partir do legado ancestral que essas sementes apresentam e que foi compartilhado por diferentes 

gerações de povos que viveram e vivem dessas sementes para subsistir e manter suas culturas 

vivas. Esse manejo de sementes, que compreendemos como formas de fazer-pensar a 

biodiversidade e a agrobiodiversidade é responsável pela mobilização de espécies vegetais em 
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lugares diferentes dos locais originários. Também chamadas de sementes de resistência, as 

sementes crioulas resistem em meio a ações agroagressivas da cultura hegemônica tecnicizada. 

Em decorrência desse quadro agroambiental, as sementes crioulas costumam ser plantadas, 

colhidas e armazenadas em bancos de sementes, de forma a garantir sua permanência e 

reprodução livre de agrotóxicos ou qualquer processo que venha descaracterizá-las em termos 

nutritivos ou genéticos. 

  Essas biogeografias vistas do lado de cá emergem desses fazeres-saberes locais, sendo 

profundamente comprometidas com a propagação da vida, por meio de pessoas, abelhas, vento 

e chuva; bem diferente dos sistemas necroagroambientais institucionalizados nos países do Sul. 

Fazer-pensar a Biogeografia, nesse projeto contra-hegemônico de produção de alimentos, é 

criar condições para que outros sujeitos e coletivos possam expressar suas experiências de 

relação com a natureza e com a mobilização de fazeres-saberes biogeográficos, a partir do 

contato com a biodiversidade que se integra aos sistemas permaculturais que ajudam a ampliar 

as condições biodiversas respeitando os ciclos naturais. Esses fazeres-saberes demonstram 

práticas de construção cotidiana de outros horizontes emancipatórios, tendo como bandeira a 

soberania alimentar. 

Os sistemáticos ataques contra a natureza e aos povos que estão associados a ela (Figura 

15), como vimos, reforçam ainda mais a necessidade de articular as biogeografias que emergem 

desses contextos como dispositivo de enfrentamento às lógicas hegemônicas de silenciamento 

de diversas ordens e escalas, a partir da criação de perspectivas de convívios mais simétricos 

em que as diferentes narrativas possam se manifestar.  

 

Figura 15 - Natureza morta – Por Denílson Baniwa 

Fonte: Denílson Baniwa. Disponível em: https://www.behance.net/gallery/76659185/Natureza-Morta 
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  As duas imagens supracitadas, criadas pelo Artegrafista brasileiro Denílson Baniwa, 

sintetizam bem a urgência do debate em torno da proteção da biosociodiversidade. As clareiras 

indicadas nas duas representações nos advertem sobre os efeitos síncronos de expansão da 

fronteira agrícola e de outros processos necroecológicos e necroambientais, a exemplo do 

desmatamento, queimadas e podas indiscriminadas. A supressão vegetal indevida conduz a 

processos que atingem todo o sistema, envolvendo humano e não-humano,  

 

pondo em risco todas as outras formas de viver – pelo menos a que fomos animados 

a pensar como possíveis, em que havia corresponsabilidade com os lugares onde 

vivemos e o respeito pelo direito à vida dos seres, e não só dessa abstração que nos 

permitimos  constituir  como uma humanidade, que exclui todas as outras e todos os 

outros seres (KRENAK, 2019, p. 47). 

 

Quadros como esses de fitocídio e de ecocídio se imbricam a processos de etnocídio e 

epistemicídio, que ocorrem, por sua vez, em várias partes do país, reforçando a argumentação 

de que os projetos coloniais, que orientaram o processo histórico de invasão das terras até então 

desconhecidas do mundo europeu, encontram na colonialidade do ser, do saber e do poder sua 

manifestação contemporânea.  

Se não conhecemos ou não estamos atentos ao que ocorre com a natureza e com as 

pessoas no âmbito de nossas microssociologias, inevitavelmente estaremos outorgando direta 

e/ou indiretamente práticas de silenciamento da vida, a partir do uso de agroquímicos, na 

introdução de espécies exóticas, nas práticas de desmatamento, queimadas e podas 

indiscriminadas, na poluição dos mares e oceanos, sem falar nos inúmeros casos de 

atropelamento de animais silvestres e domésticos, tanto nos espaços intra-urbanos quanto nas 

vias de acesso entre cidades.  

Fomos socializados para conhecer as Biogeografias do lado de lá: Tundras, Florestas 

Temperadas, Savanas, Florestas Equatoriais e grandes zonas zoogeográficas e uma variedade 

considerável de paisagens, descritas e explicadas a partir das leituras e narrativas científicas, 

informadas por uma diversidade de biogeografias em contextos sociogeográficos distantes dos 

nossos. A forma como embarcávamos nessas maneiras de compreender a biota, descrevendo e 

explicando seus arranjos, padrões e os processos geradores desses padrões, sugeria que um dia 

havíamos entrado em contato com essas paisagens que integravam essas biotas, dada a tamanha 

familiaridade com que tratávamos esse assunto. Ao mesmo tempo, causava certo estranhamento 

quando se abordava a biogeografia local, seja na cidade, no campo, na escala do município, 

bem como de sua manifestação regional.  
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O problema desse tipo de recorte se manifesta pelo exclusivismo dessas outras 

realidades biogeográficas. O conhecimento dessas realidades é importante, pois nos ajuda a 

compreender as diversas manifestações da natureza, relacionando a vários fatores e elementos 

da paisagem na qual a biota está inserida, dentre esses fatores, as diversas formas de uso e 

apropriação desses espaços pelas sociedades. Para que possamos visibilizar processos de 

silenciamento da natureza38 e dos povos associados a ela, teremos que partir dos nossos 

contextos locais e regionais de forma articulada com essas outras realidades, para que seja 

possível engajar as pessoas e os coletivos, compartilhando experiências e relatos de diferentes 

fontes e em diálogo com pesquisas e experiências protagonizadas por outras redes de proteção 

à vida. 

O processo de desconhecimento ou pouco caso com nossas biogeografias do lado de cá, 

tanto aquelas apresentadas pelos cientistas quanto por outras matrizes, configura-se como 

colonialidade, e, portanto, traduz-se como silenciamento de outras narrativas. Desse modo, 

veremos como esse silenciamento ajudou não apenas a encobrir bichos e plantas, mas sobretudo 

a coletivos que estabelecem outras relações com a biota. 

 

4.2 Colonialidade e Decolonialidade: encobrimentos e des-encobrimentos 

 

As questões que apresentam como pano de fundo a colonialidade e a decolonialidade 

do saber, do ser e do poder podem sugerir, numa primeira impressão, que estaremos tecendo 

uma profunda imersão em temas que apresentam aderência exclusiva com a área da História. 

Essa associação é compreensível, uma vez que o processo de colonização de cunho histórico, 

pelo qual passaram as antigas colônias hoje politicamente independentes, constitui-se como 

temário de estudos e pesquisas que integram uma das mais estruturantes linhas de investigação 

na História.  

Embora não seja um relato de pesquisa em História, recorremos a esta por entendermos 

que certos aspectos históricos que constituíram as terras além-mar do mundo europeu ajudam 

a compor o que vem se confirmando como colonialidade, como nos lembra o sociólogo peruano 

 
38 Essa compreensão do silenciamento da natureza não fica restrita apenas à biogeografia do lugar, mas também 

ao quadro de degradação dos nossos rios urbanos. Segundo levantamento realizado no documento O caminho das 

águas em Salvador: Bacias Hidrográficas, Bairros e Fontes (SANTOS et al., 2010), o município de Salvador 

integra doze bacias hidrográficas. Apesar do número considerável de bacias, esse quadro hidrográfico não foi 

suficiente para mudar a opinião pública em torno dos rios que congregam essas bacias: a ideia de que esses cursos 

d´água não passavam tão somente de esgoto e nada mais; situação que dificulta a mobilização da sociedade em 

prol da causa hídrica.   
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Aníbal Quijano (2010), cujas matrizes de engendramento e sustentação encontram-se no 

processo histórico colonizador, que criou e assentou condições de obliteração do outro nas 

terras conquistadas. 

Os estudos e pesquisas decoloniais costumam envolver todos(as) que passam por 

processos históricos de silenciamento de modos de vida que resistem ao modelo hegemônico 

de ser, saber e poder. Envolve, inclusive, profissionais que se importam com esses processos 

de encobrimento do outro, como ativistas, pesquisadores(as) e pesquisadores(as) ativistas de 

diferentes formações científicas, a exemplo da própria História, Geografia, Biologia, 

Sociologia, Psicologia, Filosofia, Química e demais áreas interessadas e motivadas  em abordar 

outras perspectivas que discutam e desenvolvam projetos relacionados a processos pós-abissais 

ou que instituam projetos que instaurem aquilo que o sociólogo português Boaventura de Sousa 

Santos denomina por sociologia das ausências e das emergências. 

 

Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das experiências sociais já 

disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das experiências sociais 

possíveis. As duas sociologias estão estreitamente associadas, visto que quanto mais 

experiências estiverem hoje disponíveis no mundo mais experiências são possíveis no 

futuro. Quanto mais ampla for a realidade credível, mais vasto é o campo dos sinais 

ou pistas credíveis e dos futuros possíveis e concretos. Quanto maior a multiplicidade 

e diversidade das experiências disponíveis e possíveis (conhecimentos e agentes), 

maior será a expansão do presente e a contracção do futuro. Na sociologia das 

ausências, essa multiplicação e diversificação ocorre pela via da ecologia de saberes, 

dos tempos, das diferenças, das escalas e das produções, ao passo que a sociologia das 

emergências as revela por via da amplificação simbólica das pistas ou sinais 

(SANTOS, 2010c, p. 120-121). 

 

Essa multiplicidade e diversidade de experiências silenciadas pelo processo histórico de 

colonização, assentados na compreensão da “descoberta de terras” sem dono, de uma terra 

nullius (BALÉE, 2008) pronta para ser conquistada, justificou, para as metrópoles, a 

instauração de estratégias de invasão e formas particulares de domesticação daquilo que 

qualificavam como selvagem, de processos de conversão do outro ao domínio do civilizado. 

Sob os auspícios da catequização, se procurava silenciar as crenças, a partir de uma tradição 

espiritual fundada em um Ser Supremo ou Criador, em contextos socioculturais em que as 

cosmovisões mobilizavam outros referenciais, por vezes nem sempre amparados na consagrada 

distinção cristão entre natureza e cultura. 

Além disso, as narrativas que compuseram os primeiros e contínuos contatos com povos 

que aqui se encontravam, assinalavam, desde cedo, estratégias de encobrimento de outras 

experiências, como forma de contar uma história única desses povos. Não é de se estranhar que 

as narrativas da história de muitos países ex-colônias são contadas a partir do ponto de vista do 

colonizador e não do colonizado. Como nos adverte a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 
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Adichie (2019, p. 26), “a história única cria estereótipos, e o problema com os estereótipos não 

é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a 

única história”. 

A narrativa que versa a história única é uma narrativa colonial, presente e 

frequentemente mobilizada por atores sociais que detêm poder político, econômico e simbólico 

(a exemplo da grande influência das mídias), assentando contemporaneamente colonialidades, 

que se mantiveram após a independência política das colônias. Essas colonialidades traduzem-

se, sobretudo, nas relações mais imediatas do convívio social, manifestadas na literatura, na 

música, na arquitetura, na forma como nos relacionamos com o outro e como o outro nos avalia, 

julgando a partir da cor, da etnia, da orientação sexual, da região, etc., nos diversos espaços da 

formação ou redes educativas. A narrativa da história única, por ser colonialista, sustenta 

compreensões abissais que não envolvem apenas o humano, mas também o não-humano em 

sua diversidade. Uma dessas colonialidades que se manifestam sobre o não humano pode ser 

identificada a partir da narrativa da descoberta.  

Admitir que a natureza anseia ser descoberta, que a biodiversidade aguarda ser revelada, 

ideia compartilhada ainda hoje entre especialistas da Biogeografia, a exemplo de Brown e 

Lomolino (2006), denuncia a forma arrogante como nos relacionamos com outros seres. A 

arrogância colonialista que se abriga nesse tipo de leitura nos convida a refletir se, de fato, 

animais e plantas anseiam ser descobertos. Afirmaríamos veementemente que não. Achar que 

nós somos seres eleitos ou especiais, cabendo a nós cumprir tal feito, chega a ser no mínimo 

questionável, uma vez que, embora admitamos que conhecemos pouco a biodiversidade e que 

nunca a conheceremos por completo, não nos dá o direito ou tutela sobre ela, o que sugere a 

importância do estabelecimento de outras formas de relações mais simétricas com as biotas e o 

ambiente de modo geral.  

Se examinarmos a palavra descobrimento a partir do verbo descobrir, chegaremos 

facilmente a algumas conclusões que reforçam nossa argumentação sobre a arrogância que 

dominou seu uso em torno da natureza e dos povos recém conhecidos. Assim como todo prefixo 

de negação, e isso se aplica ao Des, a ideia é remover o sentido original de uma palavra, que, 

no nosso caso, corresponde à palavra cobrir, que significa, por sua vez, “ocultar ou resguardar, 

pondo algo, ou ficando, em cima, diante ou em redor. Estender-se ou alastrar-se por cima de; 

recobrir, proteger, defender” (FERREIRA, 2010, p. 172).  

Desse modo, des-cobrir passa a qualificar muito mais que um suposto achado, 

representa, sobretudo, aquilo que tira a proteção, expondo-o, removendo suas condições de 

defesa, o que demonstra como o processo de des-cobrimento se constituiu como um processo 
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de desproteção do outro, como ação de tornar vulnerável tanto a natureza quanto os povos que 

aqui estavam. Des-cobrir para en-cobrir - essa foi e tem sido a lógica da arrogância colonialista, 

que se traduz hoje pela hegemonia de uma única forma de conhecimento que se assentou em 

nossas instituições sociais. Esse encobrimento tecido no nível epistemológico se capilariza no 

âmbito do social, reforçando colonialidades que desperdiçam fazeres-saberes e experiências, 

ajudando a construir estereótipos que oprimem a natureza e os povos a ela associados.  

 

Lembremos um dado histórico comentado por Hannah Arendt em relação aos bôeres, 

europeus em sua maioria descendentes de holandeses que iniciaram a colonização da 

África do Sul no século 17. O contato com os nativos sempre os chocava, diz Arendt. 

Para aqueles homens brancos, o que tornava os negros diferentes não era propriamente 

a cor da pele, mas o fato de que eles se comportavam como se fizessem parte da 

natureza. Não haviam, como os europeus, criado um âmbito humano separado do 

mundo natural. Do ponto de vista dos bôeres, essa ligação tão íntima com o ambiente 

transformava os nativos em seres estranhos. Era como se eles não pertencessem à 

espécie humana. Por serem parte da natureza, eram vistos como mais um “recurso” a 

ser explorado. Por isso, era “justo” que fossem amplamente utilizados como 

produtores de energia mecânica no trabalho escravo, ou então, simplesmente, 

massacrados (MARIOTTI, 2001, p. 9). 

 

Des-cobrir está afinado à associação feita por Porto-Gonçalves (2005) entre a lógica 

colonialista e a lógica de des-envolvimento. Assim, des-envolver-se significa não se sentir 

integrado ou não se integrar ao ambiente, ou seja, não se perceber parte da natureza, 

objetificando-a, tornando-a mais um recurso a ser explorado. A colonialidade se instalou em 

várias partes do mundo e se estende à natureza, tornando-a mais uma mercadoria no sistema 

moderno-colonial (PORTO-GONÇALVES, 2006a), trouxe profundas cicatrizes que continuam 

vivas na memória, no corpo e na forma como muitos povos desenvolvem seus modos de vida. 

No contexto latino-americano, assim como os povos, a natureza experimentou processos de 

dominação. 

 

O projeto moderno sempre envolveu o exercício de um biopoder sobre a natureza, 

entendido como poder sobre espaços fisiogeográficos, solos e subsolo, recursos 

naturais, flora e fauna, uso de condições climáticas, mas também poder sobre corpos 

humanos. subalternizados pela dominação. A biopolítica dos discursos 

modernos/coloniais não produz apenas subjetividades e territorialidades, também 

produz "naturezas", isto é, demonstra a colonialidade das naturezas (ALIMONDA, 

2011, p. 52, tradução nossa39). 

 

Esse tipo de compreensão reforça a tese de que o processo de encobrimento do outro 

não envolveu apenas pessoas, mas também as biotas nos contextos territoriais em que se 

 
39 El proyecto moderno implicó siempre el ejercicio de un biopoder sobre la naturaleza, entendido como poder 

sobre los espacios físicogeográficos, los suelos y los subsuelos, los recursos naturales, flora y fauna, el 

aprovechamiento de las condiciones climáticas, pero también poder sobre los cuerpos humanos subalternizados 

por la dominación. la biopolítica de los discursos moderno/coloniales no produce solamente subjetividades y 

territorialidades, produce también “naturalezas”, es decir, pone en evidencia la colonialidad de las naturalezas. 
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encontravam. Esse encobrimento da natureza assume capítulo dramático a partir da ideia de 

desenvolvimento, sendo que “o desenvolvimento é o nome-síntese da idéia de dominação da 

natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser industrializado, enfim, é ser tudo aquilo 

que nos afaste da natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2006a, p. 62). Esse mesmo processo 

histórico civilizatório ocidentalocêntrico conduziu a uma compreensão de natureza como 

recurso. Assim, o des-cobrimento da biodiversidade apresentou e continua apresentando um 

projeto de subalternização da natureza aos interesses de determinados grupos humanos. 

As narrativas colonialistas de encobrimento da biodiversidade, sociodiversidade e da 

agrodiversidade reforçam a ideia de uma natureza pronta para ser des-coberta e logo depois 

encoberta, assim como opera nos regimes de invisibilizações dos modos de vida de muitas 

espécies, incluindo grande parte dos grupos humanos. Narrativas e estratégias comprometidas 

em criar uma história única diante da infinidade de experiências que se apresentam, uma história 

contada a partir da visão de quem invade e não de quem sofre o processo de invasão. 

Procura-se, desse modo, silenciar ontologias e epistemologias, vivências e fazeres-

saberes que não estão comprometidos em universalizar o conhecimento nem tampouco em 

impor seus fazeres-saberes aos demais; postura bem distinta do projeto colonizador que se 

verificou na América Latina, Ásia, África e Austrália, fundamentado no racismo epistêmico e 

ontológico. Esse racismo, por sua vez, encontra na colonialidade o alicerce para a instauração 

de uma racionalidade universal, monocultural, e de uma humanidade eurocentrada, 

ocidentalocêntrica e androcêntrica40, comprometida, dentre outros aspectos, com processos de 

obliteração de outros modos de vida, o que geralmente é manifestado por meio de processos de 

etnocídio, genocídio, epistemicídio e ecocídio. 

As consequências desse processo de incursão e apropriação de territórios e a obliteração 

de diferentes formas de vida são sentidas até hoje, sobretudo na memória cotidiana dos povos 

da floresta e de toda uma rede de experiências em diferentes territórios. Advertir para esta 

questão é considerar que esse processo assume outras formas colonialmente capilarizadas a fim 

de naturalizar processos históricos de expropriação e exploração dos territórios e assumir, ao 

mesmo tempo, o interesse em desconstruir a narrativa oficial do descobrimento, a qual é 

fortemente ilustrada pela expressão “Terra à vista”. 

 

 
40 Para o geógrafo brasileiro Carlos Walter Porto-Gonçalves, é aconselhável usarmos o conceito de androcentrismo 

ao invés de antropocentrismo, já que “quando se afirma o antropocentrismo, é de androcentrismo que se trata, pois 

se fala do Homem e se faz ignorando a Mulher. E, mais, não se trata sequer de um Homem genérico, mas do 

homem branco, europeu e burguês; este, sim, autorizado a dominar a natureza, inclusive dos povos que são 

associados à natureza” (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 17). 
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Podemos assim concluir que “Terra à vista” a primeira fala sobre o Brasil - expressa 

o olhar inaugural que atesta nas letras a nossa origem. Pero Vaz de Caminha dará o 

próximo passo lavrando nossa certidão, com sua Carta. Ao mesmo tempo, para os 

europeus, essa exclamação diz o início de um processo de apropriação. Descoberta 

significa, então, conquista (ORLANDI, 2008, p. 18).  

 

A desconstrução da narrativa oficial da descoberta nos ajuda a pensar em outras 

narrativas que foram silenciadas e que mobilizam outras compreensões em torno da nossa 

história. Assim, dizer que começamos a existir a partir da Carta lusitana de Pero Vaz de 

Caminha é apagar nossas ancestralidades e, por extensão, um legado rico e diverso de fazeres-

saberes tecidos muito antes de Cabral. Esse processo de conquista, de invasão, e o consequente 

encobrimento do outro, como nos lembra o filósofo argentino Enrique Dussel (1993), continua 

vivo nos nossos cotidianos, capilarizando-se em nossas sociedades de diferentes maneiras. 

Mas, afinal, o que esse processo de encobrimento, silenciamento e invenção do outro 

tem a ver com a colonialidade e a decolonialidade? Colonialidade é o mesmo que colonialismo? 

E decolonialidade significa necessariamente descolonização? Já tecemos alguns elementos que 

nos apontam para a compreensão desses conceitos, mas para quem está iniciando nos estudos e 

pesquisas decoloniais, pode associar colonialidade com colonização e decolonialidade com 

descolonização. Essa associação é correta, embora tais conceitos não sejam sinônimos. 

Partimos da ideia de que a colonização se dá a partir da incursão europeia para terras além-mar, 

praticada nos séculos XVI e XX, iniciada com a chamada Era das Grandes Navegações, 

assentando-se, nesse processo, as bases das inúmeras colonialidades que nos atravessam ainda 

hoje.  

Vejamos, no quatro abaixo, o que os(as) colaboradores(as) compreendem por 

colonialidade e descolonialidade, nos itens Embarcando no curso e Desembarcando do curso, 

respectivamente, elaborados no início e final da atividade extensionista, conforme Quadro 7.  

 

Quadro 9 – Compreensão de Colonialidade e Decolonialidade 
Embarcando no Curso 

 
• A colonialidade é expressa como conceito que denota rotulações, desqualificações e, portanto, 

desvalorização de outros sujeitos. Já a decolonialidade é compreendida como conceito que expressa o 

oposto, ou seja, busca valorizar e socializar saberes;  

• A decolonialidade é qualificada como um processo que procura transcender historicamente a 

colonialidade;  

• A colonialidade é compreendida como aquilo que nos foi imposto pelos portugueses, durante o 

processo histórico de colonização do território brasileiro. Já a decolonialidade é qualificada como 

processo de ruptura de conceitos impostos durante o colonialismo;  

• Colonialidade é o processo de dominação e poder enquanto a decolonialidade configura-se como a 

pluridiversidade dos saberes, valores, costumes etc;  

• Os conceitos de colonialidade e decolonialidade denotam uma similaridade com territorialidade e 

desterritorialidade de saberes, sobretudo dos saberes dos povos originários; e,  
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• Colonialidade como processo de colonização eurocêntrica voltada para um processo de discriminação 

racial e cultural e a decolonialidade como processo de desconstrução e reparação sociohistórica. 

Desembarcando do Curso 

 
• A colonialidade é qualificada como um conceito que imprime preconceitos e desqualificações, 

sobretudo, dos conhecimentos biogeográficos dos países considerados subdesenvolvidos. A 

decolonialidade é fazer com que os estudos biogeográficos dos países do Sul geográfico ou não, sejam 

divulgados e respeitados pela comunidade científica. Enfim, decolonizar é uma oportunidade de 

romper fronteiras;  

• A colonialidade é apresentada como o conjunto de conceitos advindos da ciência hegemônica, a partir 

de visões que geralmente não integram de forma harmônica os diferentes saberes, uma vez que se 

coloca como detentora do saber, geralmente eurocentrado. A decolonização integra uma forma de 

pensar que busca desconstruir essa abordagem pouco inclusiva da ciência. Nesse contexto, o projeto 

decolonial aparece como oportunidade de envolvimento da ciência com esses diferentes saberes, no 

intuito de superar a visão empobrecida e limitada da ciência hegemônica. A Biogeografia, dessa 

maneira, se beneficia dessa leitura a partir de um abandono de visões naturalistas e descritivas e da 

adesão a visões humanísticas que buscam integrar-se às paisagens, inspiradas, por exemplo, aos modos 

de vida indígenas;  

• A colonialidade é qualificada como formas modernas de exploração e dominação; conceito este que 

se estende à natureza, uma vez que o processo de exploração e dominação não atinge tão somente 

humanos, mas também não humanos. Já a decolonialidade é o reconhecimento de sujeitos e populações 

subalternizadas à colonialidade do poder, que podem ser pensadas a partir da implementação de ações 

afirmativas que incorporem as experiências afro-brasileiras e indígenas nos sistemas de ensino, mas 

sobretudo engajados aos conflitos a que estão envolvidas, especialmente com o atual governo no 

Brasil;  

• Colonialidade como imposição epistêmica do colonizador e supressão de saberes ancestrais. Já a 

decolonialidade constitui a possibilidade de enfrentamento de processos de imposição epistêmica e de 

insurgência de saberes ancestrais, oportunidade em que a Biogeografia pode estabelecer relações com 

esses saberes;    

•  A Colonialidade como reprodução epistemológica do eurocentrismo e a decolonialidade é a 

fundamentação teórico-prática dos múltiplos conceitos e saberes – africanos, indígenas e de uma 

releitura dos saberes europeus;  

•  A colonialidade é compreendida a partir do que foi colonizado e imposto a outro povo, enquanto a 

decolonialidade busca desvincular-se dessa imposição, a partir da insurgência da nossa própria prática;   

• Se vinculam no sentido de deixar o que era verdade absoluta e reescrever nossa história com nossos 

olhos valorizando o que é nosso; e,  

• A colonialidade é compreendida a como pensamento eurocentrado que encobre outros conhecimentos. 

Já a decolonialidade é tornar o sujeito ciente das formas de opressão advindas da colonialidade branca 

da sociedade em que vivemos, que apagou a representatividade de outras culturas, reduziu a liberdade 

acadêmica, desqualificou o conhecimento de outros povos.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento Embarcando no 

Curso e Desembarcando do Curso. 

 

Como podemos reconhecer, nas compreensões tecidas pelos cursistas 

colaboradores(as), as noções de colonialidade e decolonialidade são apresentadas como 

procedimentos associados ao processo histórico de colonização. Essa compreensão já estava 

presente desde o começo do curso e se ampliou com as leituras e discussões realizadas. O 

coletivo de cursistas reconheceu a colonialidade como relações que se mantêm vivas em nossa 

sociedade, por meio de diferentes modos de operações e estratégias, utilizando diferentes 

discursos. Desse modo, podemos afirmar, a partir dessas interpretações e do que 



140 
 

experienciamos na extensão, que superamos o processo histórico de colonização, mas não as 

relações que foram impostas de forma unilateral. O processo de permanência dessas relações, 

que persistem em encobrir o outro, gestadas durante o período colonial é qualificado como 

colonialidade. Desse modo, a colonialidade “permite-nos compreender a continuidade das 

formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas pelas 

culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-mundo capitalista moderno-colonial” 

(GROSFOGUEL, 2010, p. 467).   

Já a descolonização, do ponto de vista da tradição histórica, tem a ver com o processo 

de independência pela qual passaram colônias latino-americanas, africanas e asiáticas. Ainda 

assim, empregamos a ideia de descolonização do ponto de vista do saber, do ser e do poder, a 

partir da necessidade de romper com relações coloniais que incidem sobre nossas histórias, 

nossas experiências, enfim nossas distintas formas de estar no mundo. Nesse contexto, a 

decolonialidade assume, de forma geral, o mesmo propósito do descolonial, embora muitos(as) 

sustentem que não há como reverter a história, sendo que o que nos resta é resistirmos e nos 

insurgirmos ao modelo hegemônico, com o objetivo também de disputar narrativas, 

epistemologias, fazeres-saberes outros, criando condições para que o(a) subalterno(a) possa se 

expressar, provocação levantada pela crítica e teórica indiana Gayatri Spivak (2010), apontando 

para a necessidade de criar condições para que outras autorias, outros sujeitos historicamente 

subalternizados do modelo socioeconômico possam ter condições de se expressar nas suas 

diferentes linguagens, assegurando o direito de fala, de representatividade, e o direito de ter 

direitos.  

Embora não acreditemos num processo radical de descolonização em curto ou médio 

prazo, em decorrência da capilaridade das estruturas coloniais, não queremos com isso dizer 

que devamos aceitar as colonialidades. Daí a filiação desses estudos e pesquisas à ideia de 

resistência e insurgência no contexto das estruturas coloniais, criando condições de 

visibilização e disputa de outras experiências e modos de fazer-pensar que subvertem o modelo 

hegemônico, disputando com este os mesmos espaços e as mesmas condições de expressão, 

com novas linguagens que traduzam os diferentes coletivos encobertos pela lógica abissal 

colonial.  

Costumamos sustentar que o descolonial e o decolonial são formas de fazer-pensar que 

compartilham do mesmo projeto contra-hegemônico, traduzido pela criação de condições de 

disputa de narrativas silenciadas historicamente. Vejamos como os(as) cursistas colaboradores 

interpretaram essa questão do colonial e do decolonial na Biogeografia, a partir de desenhos 

realizados em grupo (Figura 16). 
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Figura 16: Colonialidade e Decolonialidade do saber na Biogeografia 
  

Fonte: Desenhos elaborados pelos(as) cursistas colaboradores(as). 
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Como é possível presenciar nas imagens, a colonialidade está sempre associada a 

dimensão de imposição do modo de ser, saber e poder, a partir da chegada do colonizador e de 

processos geopolíticos, sobretudo de uma geopolítica do conhecimento imposta aos demais. Já 

a decolonialidade é reforçada pela resistência e insurgência indígenas, onde a embarcação 

alegoricamente assinala a permanência de relações tributárias aos processos do colonialismo 

histórico. As imagens reforçam que, embora estejamos convictos que o processo de colonização 

ao qual fomos submetidos(as) esteja superado, as colonialidades que se instituíram nesse 

processo continuam vivas em nossas instituições sociais e nos imaginários (LEFF, 2016). A 

casa grande e a senzala assumem outros espaços-tempos, outras formas de manifestação na 

contemporaneidade, amplamente representada na arquitetura e no urbanismo, nas diferentes 

formas de acesso e permanência de determinadas pessoas e grupos em certos espaços, 

especialmente naqueles que gozam de algum status social, que passaram/passam por processos 

de branqueamento do território. 

 

O branqueamento do território se apresenta enquanto estratégia da prática do poder 

para a manutenção da colonialidade. Ele se configura enquanto um dispositivo, uma 

forma de exercício do poder, desta, na medida em que é consequência de 

ordenamentos jurídicos e simbólicos, visíveis ou não, passados ou presentes, 

fundamentadas em raciocínios baseados e/ou materializados no espaço, que tem como 

elemento ordenador a raça. Uma forma de ordenamento territorial constituído por 

características eurocêntricas e coloniais (CORRÊA, 2017, p. 119). 

 

Essa colonialidade, que se confirma cotidianamente nos diversos espaços-tempos, 

manifesta-se, sobretudo, na negação do acesso ao ensino superior por meio de estratégias que 

tentam seja dificultar a institucionalização de cotas raciais, seja tornar a população negra alvo 

principal da violência tanto simbólica, econômica quanto física, ou, ainda, correlacionar 

indígena com atraso econômico, sendo que todas essas estratégias negam direitos assegurados 

pela Constituição de 1988.   

 

A Constituição que nós temos é um retrato da entrada, digamos assim, do povo 

indígena no Brasil contemporâneo. A entrada do povo indígena na nossa história 

recente se deu pela introdução do capítulo “Dos Índios” na nossa constituição. Porque 

toda a literatura que estava sendo produzida até aquela época era uma literatura 

terminal, que falava de um povo em extinção. Há um escritor chamado Edílson 

Martins, que, ao mesmo tempo em que o Zelito Viana lançava um documentário 

chamado Terra dos Índios, lançava um livro intitulado Nossos Índios, Nossos Mortos, 

o que era uma prova do tipo de mentalidade que estava então se configurando em 

relação aos povos indígenas: Nossos Índios, Nossos Mortos (KRENAK, 2019, p. 27). 

 

O que se verificou em termos de luta dos povos indígenas, com a institucionalização de 

direitos pelo Estado e do posterior descumprimento de seus direitos previstos na Constituição, 

demonstra formas coloniais vivas nas estruturas do poder e do saber, que buscam dificultar o 
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acesso a esses direitos. Além disso, a dificuldade de rever o racismo por que passam esses povos 

e as dificuldades em muitos casos de se institucionalizar cotas raciais, incluindo aí a população 

negra, ilustra como o Estado abriga estruturas coloniais que buscam dificultar ou minar direitos 

explicitados pela Carta Magna de 1988.  

A dificuldade de se aprovar, legislar e assegurar direitos às populações reforça a nossa 

argumentação de que a democracia racial no país se configura como uma grande falácia. A 

própria demanda em incorporar direitos que até então não constavam na Constituição já 

denuncia o fato de não sermos uma democracia racial. Se fôssemos de fato uma democracia 

racial não haveria a necessidade de legislar matérias relacionadas aos direitos indígenas e 

quilombolas e demais povos tradicionais. 

Poderíamos citar inúmeros exemplos que reforçam nossa argumentação de que a nossa 

independência política não representou nossa independência quanto à colonialidade do ser, do 

saber e do poder. Desse modo, a descolonização política não representou a superação da 

colonialidade política, tampouco das inúmeras colonialidades que se apresentam em outros 

aspectos da vida social, nos diversos espaço-tempos cotidianos. 

As inúmeras colonialidades herdadas especialmente dos séculos XV e XVI de um 

sistema-mundo moderno-colonial, ao mesmo tempo interdependente e tecido a partir de 

relações de poder hierarquicamente alinhadas (PORTO-GONÇALVES, 2006a), se 

capilarizaram ao longo dos séculos subsequentes e ganharam novos formatos na 

contemporaneidade. A pretensa universalidade, que já integrava o processo colonizador, 

reduzia tudo ao domínio do civilizado e, portanto, daquilo que supostamente possuía cultura. 

Desse modo, aos povos conquistados não se vislumbrava alternativa que não fosse pela 

conversão ou catequização, pensada para garantir ideologicamente o processo de colonização, 

ao mesmo tempo em que se instituiu, desde cedo, a obliteração de inúmeros povos, tanto pela 

violência física quanto simbólica, negando, assim, as culturas locais e suas ancestralidades. 

 

4.3 Des-encobrindo o outro: Biogeografias do Sul como dispositivo de luta contra o 

silenciamento de povos tradicionais 

 

Vimos que o processo de encobrimento da natureza, sobretudo da biodiversidade, 

configura-se como um processo colonial que não difere das práticas de silenciamento da 

sociodiversidade, especialmente ao se considerar que esta compartilha experiências imediatas 

com a primeira. O encobrimento do outro é um projeto profundamente contrário a valorização 

da diversidade. Ao invés disso, a aposta pela diversidade foca em projetos contra-hegemônicos 
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e essa condição desafia qualquer tentativa de homogeneização dos modos de vida (LEFF, 

2016), que aqui já se encontravam antes da colonização.  

Nesse contexto, colonizar significa, em suma, silenciar outros modos de vida, torná-los 

inexistentes, e, portanto, abissais. O processo de colonização a que o Brasil foi submetido há 

mais de quinhentos anos desencadeou profundos encobrimentos manifestados por cicatrizes ao 

longo da história do país. Cicatrizes que não denunciam tão somente atos de violência física, 

mas também processos de violência simbólica. Veias que continuam abertas nas histórias 

recentes de formação dos países que integram a América Latina (GALEANO, 2019), 

conformando processos coloniais de encobrimento do outro. Como reforça a escritora indígena 

Eliana Potiguara (2019, p. 117), 

 

Os conhecimentos ancestrais são a base de sustentação da identidade indígena de um 

povo, seja ele qual for. Numa época colonizadora, onde a colonização portuguesa e 

espanhola foi determinante na formação do novo contingente na chamada América 

Latina, falar de Identidade indígena é quase que possuir um rico diamante diante das 

perdas culturais e violências que os povos originários enfrentaram. No entanto, esse 

rico diamante está internalizado de tal forma na vida dos povos originários que mesmo 

com tantos massacres, retrocessos e até genocídios comprovados pela História, esses 

povos continuam exercendo o seu direito à sua identidade, que é o seu maior 

patrimônio!  

 

O direito à identidade como aspecto fundante dos povos originários, a que se refere a 

indígena, reforça a importância de criar condições para que os povos indígenas possam manter 

suas culturas, as quais estão hoje ameaçadas por frequentes ações etnocidas, epistemicidas e, 

sobretudo, genocidas, envolvendo seus coletivos e lideranças indígenas. Essas ações já 

compunham os primeiros anos de sucessivos contatos com inúmeros povos indígenas, os quais 

nem sempre eram marcados sob o signo da cordialidade e do acolhimento. Nas Américas, 

sucessivos genocídios envolveram inúmeras etnias indígenas, bem como o povo negro que fora 

compulsoriamente trazido da África.  

Atentados à vida como esses ocorrem ainda hoje em nosso país, em decorrência da 

morosidade dos governos em cumprir a Constituição Federal, especialmente quanto ao direito 

de demarcar os territórios indígenas e quilombolas, e à adoção de políticas de reparação social 

envolvendo o povo negro historicamente excluído destas políticas. Atualmente esses processos 

de genocídio resultam de certa forma das práticas de etnocídio, que se traduzem, por sua vez, 

na negação dos modos de vida indígenas e afrobrasileiros e na desestabilização das relações 

tecidas no seio dessas sociedades.  

Esse aspecto etnocida foi amplamente retratado no documentário Ex-Pajé, dirigido por 

Luís Bolognesi, antropólogo e diretor de cinema brasileiro. O documentário trata do processo 

de obliteração das crenças e costumes da etnia Paiter Suruí, através de práticas etnocidas 
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desencadeadas por processos sistemáticos de evangelização, gerando conflitos intergeracionais 

entre diferentes membros da comunidade. Esse contexto etnocida teve e continua tendo 

reverberação nas comunidades, com riscos de perda de um legado biocultural tecido há muitas 

gerações.  

Esse quadro de silenciamento das culturas indígenas se estende ao povo negro, 

especialmente por meio de ataques sistemáticos aos terreiros de candomblé e a qualquer aspecto 

da natureza que remeta ao axé, configurando-se como prática de intolerância religiosa. Afinal, 

o modelo escravagista imposto pelo europeu buscava encobrir as práticas ancestrais. Uma 

forma de encobrimento era ocupando o povo negro com muito trabalho, configurando-o como 

a principal matriz de sustentação do modelo colonial, sendo que ainda hoje a maior parte da 

mão de obra é atribuída à população negra. Tratados como animais e ridicularizados pela cor e 

pelos traços não europeus, sendo subjugados por seus fazeres-saberes ancestrais, os negros 

protagonizaram grandes revoltas, sendo as mais conhecidas àquelas lideradas por Zumbi dos 

Palmares. Nesse contexto de resistência histórica, os quilombos  

  
Constituíram como unidades de protesto e de experiência social, de resistência e 

reelaboração das relações sociais em todas as partes nas quais a sociedade 

latifundiário-escravista se manifestou. [...] esse é um processo que permeia em muitos 

casos a vinculação com indígenas e brancos, mas que possui uma predominância 

negra (SOUZA, 2016, p. 34). 

 

Daí a expressão aquilombar-se, significando resistir contra o silenciamento da 

ancestralidade e de seus modos de vida e negar, sobretudo, a sua inferiorização. Conferir o 

status de animalidade a negros e indígenas reforçava, desde cedo, a retórica que justificava 

escravizá-los, pois ao serem restringidos à condição de natureza eram, por extensão, negados a 

pertencer ao grande clube da humanidade. Essa compreensão que associa a natureza e tudo 

diretamente ligado a ela como algo negativo nos ajuda a pensar sobre esse processo de 

subalternização histórica dos povos associados a ela. 

 

Sem que nos apercebamos, usamos em nosso dia-a-dia uma série de expressões que 

trazem em seu bojo a concepção de natureza que predomina em nossa sociedade. 

Chama-se de burro ao aluno ou a pessoa que não entende o que se fala ou ensina; de 

cachorro ao mau-caráter; de cavalo ao indivíduo mal-educado; de vaca, piranha e 

veado àquele ou àquela que não fez a opção sexual que se considera correta, etc... 

Juntemos os termos: burro, cachorro, cavalo, vaca, piranha e veado são todos nomes 

de animais, de seres da natureza tomados – em todos casos – em sentido negativo, em 

oposição a comportamentos considerados cultos, civilizados e bons (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p. 25). 

 

Desse modo, temos uma guerra física e simbólica que se instalou contra a natureza, 

mesmo na contemporaneidade onde o debate sobre a crise ambiental tem ganhado forte 

audiência em diversos setores da sociedade civil. A guerra que se imprime contra a natureza 
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não difere, em suma, da guerra contra o povo do Axé, indígenas, campesinos e campesinas, 

marisqueiras, que frequentemente são alvos de racismo ambiental. Assim, podemos dizer, que 

“a atual revolução ambiental – ou verdejante – assinala a crise ecológica que estamos vivendo: 

uma crise multifacetada, que nos coloca na condição de desterramento e vulnerabilidade” 

(RANGEL, 2018, p. 43).  

Esses conflitos ambientais ocorrem em decorrência do confronto de narrativas que 

compartilham formas distintas de se relacionar com o mundo, sendo que quanto mais próximo 

da natureza estiver uma certa comunidade, já é vista como ameaça, como empecilho aos 

projetos de expansão de fronteira agrícola, da ação de empresas estrangeiras no controle de 

determinadas parcelas do território.  

Essa constatação contemporânea da colonialidade, que se manifesta em velhas práticas 

abissais de etnocídio, assenta-se sobretudo no epistemicídio, já que as tentativas de apagamento 

das culturas indígenas e afrobrasileiras se dão também nas epistemologias profundamente 

ligadas à natureza, sobretudo nos fazeres-saberes e nas experiências que emergem de seus 

contextos de vida. Em suma, negar os modos de vida do outro é negar suas epistemologias, seus 

fazeres-saberes ancestrais profundamente comprometidos em proteger a natureza, como reforça 

a Liderança Indígena Sônia Guajajara: 

 

Milenarmente, os povos indígenas vivem na floresta e sabem como cuidar sem 

destruir. Mesmo assim, não temos condições de fazer isso, porque há exploração ilegal 

de terras e invasões. Nossa bandeira principal é a questão dos territórios e as condições 

para se viver na floresta, mantendo-a viva. Muita gente diz que o índio não precisa da 

terra, porque ele não vai aproveitar. De fato, por muitos anos sem fazer nenhum tipo 

de trabalho, aproveitamento ou extrativismo. Vivíamos apenas do que a natureza 

oferece. Só que hoje vemos essa questão de uma forma diferente. A gente também 

sabe usar os recursos naturais de uma forma sustentável (GUAJAJARA, 2019, p. 59-

60). 

 

Esses fazeres-saberes ancestrais têm sido mobilizados em ações de etnoconservação, 

tendo em vista sua importância no processo de proteção da floresta, reacendido pelo debate das 

questões intrínsecas da natureza. Essa articulação com os estudos da etnoconservação, por sua 

vez, tem intensificado as discussões em torno das causas indígenas, do direito originário às suas 

terras e da importância dos povos tradicionais nas questões relativas à proteção da 

biosociodiversidade, conclamando a sociedade nacional ao debate em torno da governança 

ambiental. 

No campo dos estudos da etnoconservação, o antropólogo brasileiro Antônio Carlos 

Diegues (2000a, 2000b, 2008) nos oferece a oportunidade de refletirmos em torno da 

importância da adoção dos conhecimentos e dos modos de vida dos povos tradicionais nos 

processos de proteção da natureza, não apenas reconhecendo seus direitos, mas, sobretudo, 
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criando condições para que comunidades indígenas e demais povos tradicionais possam 

permanecer em seus territórios. Ou seja, “trata-se da construção de novas ontologias, de outras 

propostas de políticas rurais, sociais, ambientais, ecológicas, culturais, enfim, trata-se da 

criação de outros mundos possíveis, onde os encontros ocorrem de modo mais simétrico 

(RANGEL, 2018, p. 123).  

Se nos atentarmos aos modelos protetivos da natureza, encontraremos forte relação com 

o debate da colonialidade do ser, do saber e do poder, uma vez que a maioria dos países do Sul 

adotou o modelo protetivo norte-americano de conservação da natureza, a partir da criação de 

áreas naturais consideradas vazias, sustentadas pela ideia de uma natureza intocada, 

desconsiderando, desse modo, contextos locais que envolvem inúmeros povos, que se 

mantiveram e que se sustentam e resistem ainda hoje aos ataques sistemáticos aos seus direitos 

originários, os quais foram constitucionalmente referendados pela Carta Magna de 1988.  

O curioso é que, em nenhum momento, as comunidades são consultadas, e quando se 

criam condições de escuta, geralmente atendem tão somente protocolos de pesquisa a título 

apenas de registro; processo que se dá sem nenhum envolvimento com o cotidiano desses 

coletivos que dependem material e espiritualmente da natureza. Isso sem falar na possível 

ocorrência de encobrimento da existência dessas comunidades, ocultando-as do território e do 

mapa, silenciando, assim, a existência desses coletivos, no intuito de conseguir celeridade na 

aprovação das diferentes licenças, conforme trâmites e sua consequente aprovação. 

O que esse quadro nos aponta é que os modelos de proteção da natureza não levam em 

consideração as experiências do Sul, os fazeres-saberes que são compartilhados por diferentes 

gerações, que resistem ao modelo histórico colonial e às colonialidades que se seguem. A 

adoção de modelos protetivos se dá pela subserviência de determinados setores da sociedade 

nacional interessados em lucrar com a criação de unidades de conservação, com a instalação de 

serviços de grupos econômicos, anuindo, por consequência, práticas sistemáticas de violação 

de conquistas constitucionais, através de estratégias de silenciamento de modos de vida que não 

coadunam com a lógica extrativista predatória de ocultação da natureza. 

A arrogância desse modelo se dá pela via antropocêntrica utilitarista que qualifica, por 

sua vez, essas áreas protegidas de natureza selvagem como espaços vazios, que não devem ter 

qualquer presença humana, incluindo aí quaisquer comunidades indígenas e quilombolas, 

dentre outros coletivos de matriz tradicional. Esse tipo de concepção reforça a arrogância 

antropocêntrica não apenas do modelo hegemônico de conservação em países do Sul, mas 

também a arrogância das pequenas Europas e pequenos Estados Unidos nestes países, que 
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decidem, por sua vez, o destino de inúmeras etnias indígenas e uma infinidade de povos com 

outras racionalidades ambientais (LEFF, 2016) comprometidas com a proteção da natureza. 

O modelo norte-americano acabou encontrando conflitos e movimentos de resistência  

nos países tropicais, como o Brasil, uma vez que a compreensão de espaços naturais vazios já 

mobilizava a natureza do modelo, que não conciliava a permanência de agrupamentos humanos, 

ainda que estivessem nesses espaços há milênios e conservando a diversidade biológica, a partir 

de relações fortemente comprometidas em assegurar o equilíbrio dinâmico das paisagens que, 

ao mesmo tempo que as modificavam, eram também modificadas por elas. 

Diante desse contexto complexo, compreender a relação entre Conservação e 

Biogeografia abrigaria duas grandes formas de conceber esses sistemas protetivos. A primeira 

estaria amplamente interessada em tecer considerações que justificariam projetos de 

conservação da natureza, por entender que existem padrões biogeográficos e processos 

intrínsecos naturais que demonstram a necessidade em mantê-los funcionando, sem algum tipo 

de contato humano, sob pena de gerar novos processos irreversíveis que comprometem padrões 

e os processos que geram regularidades dinâmicas no ambiente. Nessa forma de compreender 

os espaços-tempos da biodiversidade em unidades de conservação, não seria possível admitir a 

presença de humanos, sob a argumentação de que essa concessão geraria profundas 

perturbações nesses sistemas de paisagens, podendo ocasionar situações irreversíveis que 

comprometeriam os padrões e/ou os processos geradores desses padrões biogeográficos e 

paisagísticos como um todo.  

A segunda forma de fazer-pensar a articulação entre Conservação e Biogeografia se dá 

pela via da Etnoconservação, dedicando-se a evidenciar a relevância das comunidades 

tradicionais em programas de conservação e, por extensão, na manutenção dos processos que 

geram padrões e processos biogeográficos, dando condições para a emergência de suas 

epistemologias e experiências que mobilizam narrativas que informam conhecimentos 

biogeográficos amparados em seus contextos locais. Esta última forma mantém forte adesão 

aos estudos etnocientíficos e sua importância na visibilização de fazeres-saberes biogeográficos 

nativos com forte adesão aos estudos decoloniais.  

Outro aspecto importante que importa à Biogeografia, dentro de uma leitura 

interepistêmica e decolonial, diz respeito à necessidade de criar condições para que 

representantes de diferentes etnias possam se expressar e compartilhar as experiências e 

epistemologias que orientam suas práticas cotidianas em suas diferentes linguagens, a fim de 

ampliar os repertórios culturais em torno dos estudos da sociobiodiversidade e de sua 

articulação com propostas de etnoconservação. 
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No entanto, apesar da importância dessa articulação nos estudos e pesquisas decoloniais, 

identificamos nos estudos de Biogeografia da Conservação parcas leituras que envolvem 

comunidades autóctones, o que a nosso ver se configura como uma lacuna teórica, como 

percebemos numa das poucas obras que tratam do assunto, intitulada Biogeografia e 

preservação ambiental, organizada pelos biogeógrafos norte-americanos Robert Whittaker e 

Richard Ladle (2014). Isso demonstra como a Biogeografia norte-americana tem reforçado a 

concepção de conservação sem a presença humana nas unidades, o que se configura como um 

grande equívoco, uma vez que existe uma vasta literatura que corrobora a tese que correlaciona 

a ampliação das condições biodiversas com a presença de populações autóctones. Esse debate 

em torno da etnoconservação inevitavelmente recai nas questões que envolvem os estudos e 

pesquisas das relações entre ser humano e natureza, a partir do que se convencionou denominar 

correntes biocêntrica ou ecocêntrica e antropocêntrica. Assim, 

 

A primeira, chamada de “biocêntrica” ou “ecocêntrica”, pretende ver o mundo natural 

em sua totalidade, na qual o homem está inserido como qualquer ser vivo. Além disso, 

o mundo natural tem um valor em si mesmo, independente da utilidade que possa ter 

para os humanos. A outra corrente é a chamada “antropocêntrica” (sobretudo pelos 

primeiros) porque opera na dicotomia entre homem e natureza, e para a qual o 

primeiro tem direitos de controle e posse sobre a segunda, sobretudo por meio da 

ciência moderna e da tecnologia. A natureza não tem valor em si, mas se constitui 

numa reserva de “recursos naturais” a serem explorados pelo homem (DIEGUES, 

2008, p. 44). 

 

Desse modo, sustentamos que a segunda corrente (a ecocêntrica) nos auxiliaria em 

processos contra-hegemônicas em relação ao silenciamento dos fazeres-saberes indígenas, 

quilombolas e toda uma rede de fazeres-saberes do Sul, amplamente conectada com as florestas 

e demais aspectos do mundo selvagem. Sendo mobilizados dentro de uma leitura ecocêntrica, 

como seria possível identificar a tecitura de biogeografias nesse contexto? Essa questão nos 

obriga a uma autocrítica da própria Biogeografia, que esteve muito mais comprometida com 

uma leitura antropocêntrica do que ecocêntrica, na medida em que opera na dicotomia 

homem/natureza, em que o conhecimento desse mundo natural selvagem estaria aos cuidados 

de um olhar em busca de padrões e dos processos que geram tais padrões, com o intuito de 

domínio e controle dessas regularidades, a fim de dominá-las (RANGEL, 2018). 

Identificar regularidades na natureza e as causas dessas regularidades, de forma 

ecocêntrica, obrigaria a Biogeografia a reconhecer que essa tarefa não é exclusiva de quem 

pratica ciência. Embora os nativos não usem esses termos, existem formas particulares que se 

aproximam e se distanciam dessas compreensões, informando, inclusive, nomenclaturas e 

taxonomias que expressam formas particulares de compreender e ordenar de certa forma o 

mundo. As reflexões quanto às contribuições da Biogeografia numa perspectiva ecocêntrica e 
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no campo da ecologia política nos auxiliaria, ainda, no processo de enfrentamento de processos 

de silenciamento da biodiversidade como resposta à onda de degradação socioambiental do 

atual modelo hegemônico de mercantilização da natureza. Desse modo, ações de enfrentamento 

aos processos de silenciamento de epistemologias de povos tradicionais ganham outro sentido 

quando essas práticas estão fundamentalmente amparadas numa proposta de ecologia de 

saberes e, portanto, comprometidas em instituir simetrias entre os diferentes sistemas de 

conhecimentos ou fazeres-saberes, num profundo diálogo horizontal. 

Dentro dessa proposta horizontal, à Biogeografia cumpre adotar referenciais indígenas, 

quilombolas e toda uma rede de legados ancestrais, acolhendo suas autorias, através de obras 

de pensadores(as) indígenas, de quilombolas, das marisqueiras, mediante várias linguagens. As 

diversas linguagens, hoje mobilizadas, por exemplo, por integrantes do movimento indígena, 

reforçam, através da literatura, das mídias online e digitais, sites, livrarias especializadas, blogs 

e recursos do audiovisual, a visibilização de seus modos de vida, a partir de estéticas de 

resistência e insurgência, contribuindo na desconstrução de imaginários estereotipados de suas 

comunidades, ainda presentes no seio de nossas instituições sociais, políticas, religiosas e 

educacionais.  

O uso de tecnologias contemporâneas, a exemplo dos celulares portáteis, tablets e 

computadores com acesso à internet, bem como as artes plásticas e a fotografia, em sua 

expressividade no formato digital, que se traduziu também no campo da literatura e de outras 

mídias, são mobilizadas, de forma ampla, com o intuito de assentar a contemporaneidade do 

pensamento indígena nas mais diversas linguagens, como forma de manter viva a memória, ao 

mesmo tempo que busca atualizá-la às novas demandas de enfrentamento à necropolítica e às 

suas formas de ditar quem vive e quem morre (MBEMBE, 2018). Essas políticas da morte 

historicamente impostas às comunidades indígenas reforçam a colonialidade do saber, do ser e 

do poder, sempre atravessaram as lutas pelo direito dos povos indígenas aos seus territórios. 

Esses territórios, considerados sagrados por eles, são importantes para a continuidade de suas 

crenças e rituais.   

Nesse contexto, o movimento indígena tem ampliado sistematicamente os canais de 

comunicação, de forma a visibilizar pautas antigas, a exemplo da demarcação de seus 

territórios, em que o direito originário é reforçado como direito à vida e à permanência de suas 

ancestralidades, ao mesmo tempo em que tem ajudado na superação da ideia genérica e 

estereotipada dos indígenas. Assim, compreender os fazeres-saberes indígenas e as inúmeras 

relações que estabelecem com a natureza, especialmente as diversas formas como mobilizam 

tais práticas em torno da biodiversidade e de sua manifestação geográfica, não poderia ser 
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considerado sem um exercício de contextualização em torno de leituras coloniais sobre os povos 

indígenas e de reverberações marcadas por estereótipos compartilhados por meio de narrativas 

que impõem uma histórica única a esses povos, reduzindo-os à ideia de índio, dentro de um 

enfoque romântico e idealizado (MUNDURUKU, 2010, 2016, 2017, 2018).  

Do ponto de vista romântico, foram realizadas leituras dos povos indígenas que 

congelaram seus modos de vida, a ponto de se dizer que todo índio tem um fenótipo próprio, 

de que vivem tão somente em florestas, andam nus, moram em ocas e vivem apenas da caça e 

da pesca (MUNDURUKU, 2010, 2016, 2017, 2018). Essa visão romântica, ao mobilizar uma 

história única, declarada como narrativa oficial, fortaleceu uma versão equivocada dos povos 

indígenas, procurando tornar abissal uma diversidade de experiências que não encontra abrigo 

na ideia de índio, e que, portanto, não representa a complexidade que abriga cada etnia. A 

tecitura de um imaginário único de índio, compreensão que opera contemporaneamente na 

sociedade brasileira, procurou destituí-los de conhecimento, uma vez que a tradição escrita 

continua sendo uma forma de expressão hegemônica, colonialmente capilarizada em nossas 

instituições. Desse modo, o termo índio não é adequado para designar a diversidade de etnias, 

como sustenta o escritor e educador indígena Daniel Munduruku, uma vez que corresponde a 

uma 

 

invenção dos colonizadores a fim de reduzi-los e escravizá-los. Nessa palavra 

colocaram aproximados mil povos com culturas bastante diferentes entre si; encerram 

mil e cem línguas distintas e, nelas, visões de mundo que formavam um mosaico 

internacional interessante e único. Ao reduzi-los, dominaram; ao dominá-los, 

enfraqueceram valentes civilizações. Tudo isso contido em uma única palavra: índio 

(MUNDURUKU, 2017, p. 16-17). 

 

Qualificados pelo signo do atraso, do primitivo e, portanto, da negação de sua 

contemporaneidade, dos seus sistemas de pensamento e modos de vida, os povos indígenas 

resistem e se insurgem mediante o uso de tecnologias que só eram utilizadas por não indígenas. 

Inclusive, o uso de artefatos tecnológicos da contemporaneidade por integrantes de 

comunidades indígenas é interpretado ainda hoje como sinônimo de abandono de suas 

tradições. Esse modo de pensar, por vezes, é mobilizado no sentido de justificar a apropriação 

de seus territórios por fazendeiros, uma vez que, sob a argumentação de não serem mais 

indígenas, não teriam direito à posse de suas terras.  

Como vimos até o momento, o projeto colonizador e as colonialidades que se instituíram 

mantêm-se vivas na forma como nos relacionamos com a natureza, especialmente quando a 

reconhecemos como um recurso, como um serviço que precisa ser utilizado até a exaustão, 

ainda que estejamos sempre informados de um quadro cada vez mais alarmante de crise 
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ambiental, que nos obriga a repensar nosso modelo extrativista, especialmente nos provocando 

a reconsiderar as diversas experiências agroecológicas do Sul. O processo de encobrimento da 

natureza nos conduziu a esta crise, que se configura como uma crise do conhecimento, como 

sustenta o ambientalista mexicano Enrique Leff. 

 

A crise ambiental emerge do fundo do total esquecimento da natureza. As fendas da 

geosfera, o grito da terra, a voz da Pachamama, os conflitos ambientais e os direitos 

dos povos têm sacudido o edifício da ciência, questionando as certezas de suas 

verdades objetivas e provocando as ciências sociais com novas indagações sobre os 

modos da existência humana e a sustentabilidade da vida (LEFF, 2016, p. 13). 

 

  Esse processo de esquecimento da natureza, como se refere o ambientalista, reforça o 

processo de silenciamento, de opressão e de um suposto domínio sobre a vida, fruto de um 

modelo antropocêntrico utilitarista que tem anunciado apenas tragédias. Essas tragédias 

vitimizam os ecossistemas e pessoas, sobretudo aquelas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica e socioambiental, bem como povos que mantêm forte ligação 

direta com a natureza, a partir de outras formas de se relacionar com o mundo, que não se 

pautam no exclusivismo da ciência como “a melhor forma que temos de descobrir coisas sobre 

o mundo e tudo que faz parte dele” (BYNUM, 2015, p. 1). 

Ao longo do processo colonizador a que foram submetidos inúmeros povos indígenas e 

afrobrasileiros na América Latina, uma série de práticas e estratégias foram e continuam sendo 

utilizadas a fim de impor uma monocultura do saber (SANTOS, 2005, 2010a, 2010b) ou uma 

monocultura da mente (SHIVA, 2003), que foram responsáveis por sistemáticas pilhagens da 

natureza e do conhecimento (SHIVA, 2001), fortemente amparadas em lógicas colonialistas, 

assentadas na suposta superioridade civilizacional e epistemológica do mundo europeu. 

Desse modo, muitos povos nativos foram submetidos à conversão ou catequização, 

instrumentos pensados para garantir o processo de colonização, ao mesmo tempo em que se 

instituiu, desde cedo, a obliteração de inúmeras etnias, tanto por meio da violência física, 

traduzida por sucessivos genocídios, quanto pela violência simbólica, expressa pelo etnocídio, 

ou seja, pela negação de suas culturas locais e de sua tradução, sobretudo, na supressão de 

saberes. Nesse contexto, ao denunciar os riscos de epistemicídio da biodiversidade e da 

sociodiversidade, a Biogeografia se apresenta como campo que contribui para a visibilização 

de fazeres-saberes, a partir das relações tecidas entre as comunidades e os demais seres vivos, 

das práticas de manejo do mundo e sua relação com modos de fazer-pensar os espaços-tempos 

da biodiversidade. 

Na ciência biogeográfica, uma das questões mais recorrentes, se não a mais 

fundamental, diz respeito àquela que busca compreender esses modos de fazer-pensar os 
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espaços-tempos da biodiversidade, algo que é possível identificar em comunidades indígenas e 

afro-brasileiras, abrigando-se nos contextos locais, apoiados em outros referenciais ontológicos 

e epistemológicos. Embora tal questão não seja exclusiva de naturalistas, geógrafo(a)s, 

biólogo(a)s e outro(a)s profissionais interessado(a)s pelos estudos em torno da biodiversidade, 

a possibilidade de reconhecer tal questão, mobilizada entre indígenas e afrobrasileiros, já se 

encontra disponível na literatura científica, com o uso da expressão conhecimentos 

biogeográficos vernaculares. Essas biogeografias, por sua vez, assinalam outras formas 

ontológicas e epistemológicas de relação com a biodiversidade e sua configuração 

sociogeográfica. Sobre essa questão das biogeografias vernaculares, vejamos como os cursistas 

colaboradores(as) reconheceram essa possiblidade de outras biogeografias para além da ciência, 

conforme Quadro 8. 

 

Quadro 10 – Compreensão sobre a possibilidade de outras biogeografias para além da 

ciência 
Embarcando no Curso 

 

• A possibilidade é aventada a partir do contato com experiências das comunidades indígenas e 

demais matrizes tradicionais, a partir do contato com suas tradições orais e seu sentimento de 

pertencimento com os territórios e de respeito com a fauna e a flora; 

• A possibilidade é aventada a partir de experiências e vivências em outros espaços para além do 

urbano, a partir do contato com práticas indígenas que não agridem a natureza, retirando da terra 

apenas o necessário, inclusive as ervas que têm propriedade medicinal; 

• Pensar em outras biogeografias além da ciência é criar condições para que a própria ciência possa 

escutar outros saberes, sobretudo os saberes populares; 

• Os indígenas e africanos têm a sabedoria milenar, que é passada de geração em geração e vai além 

da ciência. Muitos professores, médicos e outros vão para as reservas indígenas e quilombolas para 

adquirir esses conhecimentos que talvez a ciência nos traga de forma diferente; 

• A possibilidade já existe e pode ser encontrada na matriz de religiões africanas, que estabelecem 

com a natureza uma relação de forma respeitosa; 

• Há outras possibilidades de se compreender a biodiversidade para além da forma canonizada de 

conceber a Biogeografia. As etnociências têm se mostrado cada vez mais necessárias e pertinentes 

no processo de compreensão da relação homem-natureza, de forma não dicotômica e comprometida 

com a preservação da fauna e flora em função do envolvimento das etnociências com a diversidade 

cultural, étnica e religiosa; 

• Existem essas possibilidades a partir dos saberes populares, indígenas quilombolas e de 

comunidades ribeirinhas; e,  

• Não existe possibilidades de outras biogeografias para além da ciência. 

Desembarcando do Curso 

 
• A possibilidade existe a partir do contato com conhecimentos dos quilombolas e indígenas, a partir 

da mobilização de conhecimentos em torno das ervas medicinais e demais espécies, inclusive, 

espécies animais; 

• A possibilidade existe quando nos colocamos como integrantes e pertencentes à natureza; 

• A possibilidade existe através do conhecimento dos povos originários, especialmente dos africanos 

e dos babalorixás e yalorixás que integram o mundo afro-brasileiro, a partir de sua sabedoria e 

conhecimento da fauna e da flora, conhecimentos estes adquiridos através de seus ancestrais; 
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• Não há essa possibilidade de se pensar biogeografias para além da ciência, uma vez que, para se 

fazer ciência, é preciso se conhecer os fatos41; 

• Através dos saberes populares, da religião e da espiritualidade é possível pensar em possibilidade 

de outras biogeografias para além da ciência; e,  

• Existem outras possibilidades, inspiradas, especialmente, nos povos origináriso, a partir da relação 

com o espaço e com a natureza de uma forma mística. Esse místico é compreendido como uma das 

formas de organizar o espaço. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento Embarcando no 

Curso e Desembarcando do Curso. 

 

Embora Claval (2014) mobilize uma leitura de resgate dos saberes de povos originários, 

identificando sua importância na compreensão da diversidade, opera epistemologicamente em 

uma gradação discursiva informada na evolução desses etnoconhecimentos para seu status de 

cientificidade, uma vez que concebe que “as etnotecnologias refletiam uma diversidade de 

saberes imperfeitamente racionalizados” (CLAVAL, 2014, p. 235) e, portanto, descritos em sua 

condição de precariedade e insuficiência. Esse exercício de gradação evolutiva, considerado 

aqui como conversão epistemológica, assenta assimetrias, instaurando a colonialidade como 

parâmetro de leitura dos outros, e, portanto, julgando-os a partir de referenciais e lentes 

consideradas fundamentais na ciência, empreendendo, assim, o desperdício de outras 

experiências e saberes. A despeito desse deslocamento, com o qual não compartilhamos, 

reconhecemos o esforço da geografia cultural em visibilizar outras hermenêuticas, algo que fora 

pouco problematizado na Biogeografia.  

Como é usual o emprego de terminologias científicas no tratamento das análises 

biogeográficas, a possibilidade de fazer-pensar em outras formas de explicar o mundo vivo em 

sua espacialidade, para além da ciência, pode gerar incompreensões e dúvidas, uma vez que, 

inevitavelmente, existirá um esforço de tentar compreender tais formas de compreensão da 

biodiversidade pelo exercício da comparação. Nesse exercício de comparação, o foco será, 

inevitavelmente, identificar características, em suas formas de compreensão, que se 

assemelham com os praticados pela ciência, captando do outro fazer-saber aquilo que se 

enquadra nas práticas científicas, desperdiçando qualquer forma ou experiência que não se 

enquadre nesse domínio.   

Embora se admita a necessidade do esforço teórico em identificar, no outro, aspectos 

que se aproximam do que se institui na ciência, é esperado que não se encubra experiências que 

 
41 É importante ressaltar que a última compreensão apresentada por uma das cursistas colaboradoras mudou ao 

final do curso. A compreensão de que não haveria possibilidade de outras biogeografias além da ciência cedeu 

lugar a uma compreensão ampliada de repertórios. Percebemos essa mudança em decorrência das rodas de 

conversas com representantes de matrizes de povos tradicionais, sobretudo de conversas tecidas após as rodas de 

conversas conosco. Esse aspecto é importante porque evidencia a importância de criar ambiências para que outros 

fazeres-saberes possam se expressar. 
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não compartilham destes aspectos, sob pena de tornar periféricas outras leituras que podem, 

inclusive, ampliar o repertório de estudos na Biogeografia, uma vez que é possível identificar, 

na literatura antropológica sobre comunidades tradicionais, estudos em que a distinção 

natureza/cultura não faz o menor sentido, o que exigiria, portanto, o esforço de captar outras 

formas de explicação do mundo vivo. 

Assumir a tecitura de outras biogeografias, qualificadas aqui por Biogeografias do Sul 

ou biogeografias vernaculares, é admitir que o outro mobiliza fazeres-saberes que remetem 

àquilo que qualificamos como fazeres-saberes biogeográficos, ao mesmo tempo em que essas 

biogeografias vernaculares podem não corresponder totalmente aos fazeres-saberes científicos, 

uma vez que as referências de mundo compartilhadas por diferentes povos tradicionais atendem 

e compreendem outras cosmovisões. 

Como forma de explicitar a importância da problematização da biodiversidade e da 

ampliação do repertório de fazeres-saberes na Biogeografia, segue abaixo quadro com a 

compreensão dos(as) colaboradores(as), acerca do que compreendem por Biogeografias do Sul, 

no momento da chegada no curso (Embarcando no curso), e ao final (Desembarcando do curso), 

conforme Quadro 9.  

 

Quadro 11 – Compreensão de Biogeografias do Sul  
Embarcando no Curso 

 

• Biogeografias do Sul como algo que ainda não tem valor para a ciência, apresentando-se de forma 

inferiorizada na Academia; 

• Biogeografias do Sul configura-se como biogeografia compreendida através do olhar do sulista, a 

partir da nossa visão e das nossas experiências, ou seja, criar a nossa visão, visto que as análises 

biogeográficas nem sempre contemplam visões específicas, por terem sido feitas pelo olhar do outro. 

• São pesquisas sobre a biodiversidades e ecologias do Sul, distribuições através das sequências de 

eventos históricos e fatores físicos como clima, relevo, solo, tectonismo e como o homem atua nesse 

processo. 

• Biogeografias do Sul apresenta-se como o estudo dos biomas como a Mata de Araucárias, Campos 

e as espécies animais que estão inseridas no Sul; 

• Compreende o estudo epistemológico da diversidade (seres/sociais/culturais) do Sul no nosso planeta 

Terra (continente americano e africano). É mostrar /demonstrar que o Sul também produz 

conhecimento. 

• Biogeografias do Sul são biogeografias que não ficam reféns da ciência moderna, apresentando-se 

de forma mais plural e heterogênea, menos naturalistas e compostas por teorias sociais, 

antropológicas e etnográficas, com vistas a apresentar outros saberes subalternizados e/ou 

escamoteados pela cientificidade moderna. 

• Biogeografias do Sul como perspectiva que busca conectar com a diversidade cultural de países que 

passaram pelo processo histórico de colonização empreendido pelo mundo ibérico.  

• Biogeografias do Sul como uma oportunidade de mudar a forma como se vê a natureza, se afastando 

de uma lógica ocidental e buscando outros referenciais. 

• Biogeografias do Sul como oportunidade de ampliação e aprofundamento de conhecimentos para 

além da academia.   

• Biogeografias do Sul como ramificações ou porções do Sul do globo terrestre que possibilitaram a 

especiação biogeográfica. 

• Biogeografias do Sul como conceito amplo que proporciona a interação e a troca de saberes. 
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Desembarcando do Curso 

 
• Biogeografias do Sul como estudo biogeográfico dos países periféricos pobres independente de sua 

posição no globo terrestre; 

• Biogeografias do sul como estudo de questões suleadoras do mundo, especialmente com mobilização 

das questões indígenas e dos saberes populares regionais, traduzindo-se como uma oportunidade de 

humanizar a Biogeografia, evidenciando seu caráter social e não somente natural; 

• Biogeografias do Sul enquanto estudo da Biodiversidade em uma região, composta por Biomas com 

uma diversidade Biológica própria, com variabilidade entre seres vivos, terrestres, marinhos e outros 

ecossistemas; 

• Biogeografias do Sul como estudo cientifico que analisa a distribuição dos seres vivos dos países 

localizados abaixo da linha do Equador; 

• Biogeografias do Sul como uma abordagem multirreferencial que visa valorizar/(re)conhecer os 

múltiplos saberes – produzidos/vividos e compartilhados – do ‘Sul’, especialmente da África, 

América Central e da América do Sul; 

• Biogeografias do Sul como saberes que podem ser provados através de pontos de vista não 

hegemônicos; 

• A expressão Biogeografias do Sul nos convida a olhar o mundo de baixo, numa perspectiva de 

compreender que existem diversas possibilidades e modos de vida em todo o planeta e essas histórias, 

as histórias do Sul, também são importantes tanto quanto as outras e por isso merecem visibilidade 

em um momento de desconstrução da ideia colonialista; 

• Biogeografias do Sul tratam-se de biogeografias que procuram valorizar e investigar o hemisfério 

sul, tendo como foco os povos originários, fauna, flora, relação entre homem-natureza, riquezas do 

Sul e problemas homem-natureza; 

• A biogeografia do sul traz os conhecimentos inerentes à biogeografia atrelada à decolonialidade do 

saber do “sul”, a partir das experiências latino-americanas. Interessa investigar outras fronteiras 

epistêmicas que nos coloquem para além dos muros do conhecimento do “norte”, entendem a 

diversidade cultural na busca de incluir os subjugados, os grupos étnicos historicamente colonizados 

e subalternizados. Reconhece e agrega os seus conhecimentos aos conhecimentos científicos; 

• Biogeografias do Sul são saberes que emergem dos povos tradicionais, que passaram por processos 

de silenciamento de suas experiências; 

• Biogeografias do Sul vistas como biogeografias marginais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento Embarcando no 

Curso e Desembarcando do Curso. 

 

 

Quando adjetivamos os fazeres-saberes de povos tradicionais como fazeres-saberes 

biogeográficos, não pretendemos reduzir a diversidade de saberes-fazeres desses povos ao que 

é praticado na ciência, muito menos reduzir sua riqueza e diversidade a uma dimensão tão 

somente abrigada ao que convencionamos como ciência. Essa adjetivação tem nos traz, como 

imperativo, a considerar aspectos de seus sistemas de conhecimentos ou fazeres-saberes que 

não encontram correspondentes ao que se pratica na ciência, criando possibilidades de que tais 

aspectos que se encontram localizados às margens, na periferia do pensamento ocidental, 

possam ser visibilizados, inclusive nos espaços acadêmicos, acusados, por sua vez, de cometer 

racismo ontológico e epistêmico. 

Diante desse quadro de racismo ontológico e epistêmico comum em espaços que 

compartilham do ethos científico, faz-se necessário desconstruir e decolonizar o saber no que 

se refere aos conhecimentos que os povos indígenas mobilizam em torno da natureza, 

especialmente do mundo vivo. Assim, admitir que os povos indígenas e afrodescendentes 
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mobilizam conhecimentos biogeográficos implica que: 1) o outro mobiliza fazeres-saberes e 

experiências que remetem àquilo que qualificamos como biogeográfico; 2) o que o outro 

mobiliza não necessariamente precisa estar em correspondência ao que praticamos na ciência; 

e, 3) o outro possa se expressar, tornando, assim, possível a emergência de suas fazeres-saberes, 

deslocando-os das periferias ao centro das atenções. 

Desse modo, admitir outras biogeografias demanda mobilização daquilo que foi 

construído como periférico/abissal tornando-o central/pós-abissal. Assumir a existência desses 

fazeres-saberes biogeográficos é muito mais que reconhecê-los, é tornar possível um projeto 

pós-abissal que busque reforçar o direito originário das terras, um dos maiores problemas dos 

países do Sul que foram colônias de exploração e que, até hoje, mantêm os traços da colonização 

a partir da colonialidade.  

Desse modo, os conhecimentos biogeográficos indígenas (GOMIDE; SANTOS, 2015) 

ou fazeres-saberes biogeográficos indígenas, quilombolas, campesinos, dentre outros, 

encontram-se em sintonia com o que se considera aqui por Biogeografias do Sul, dentro de uma 

proposta de visibilização de fazeres-saberes e experiências de países do Sul que passaram por 

processos de colonização epistêmica e de criação de estereótipos, os quais sustentam leituras 

limitadas dos povos indígenas e afrodescendentes, ainda hoje difundidas no imaginário social. 

Esses estereótipos sustentam colonialidades que assentam práticas de epistemicídio ou 

supressão de fazeres-saberes, bem como a apropriação de outros fazeres-saberes também 

chamada por pilhagem epistemológica. 

 

Chamamos pilhagem epistemológica uma das perversões do epistemicidio que 

consiste na subtração ou apropriação de elementos constitutivos dos saberes 

subalternos (aqueles que constituem as cosmogonias indígenas, africanas, negro-

brasileiras ou as tecnologias sociais e linguísticas dos pobres) sem qualquer 

agenciamento e muitas vezes mesmo referenciação dos sujeitos dessas gnoses. Nesse 

sentido, é pilhagem, porque saqueia-se o outro naquilo que se reconhece como mais 

valioso para incorporando em seu repertório como estratégia de projeção individual 

ou de um grupo, completamente diferente daquele que gestou os saberes em foco 

(FREITAS, 2016, p. 39). 

 

Como forma de contribuir na superação desse processo de obliteração e subalternização 

de diversos povos com os quais temos uma profunda dívida histórica, apresentamos 

considerações que apontam a Biogeografia como dispositivo de disputa de outras narrativas, 

inspirada em perspectivas contra-hegemônicas. Uma Biogeografia que busca se envolver no 

debate em torno não apenas do silenciamento da natureza, mas também articulada com o 

processo de des-encobrimento de fazeres-saberes de povos tradicionais.  

 

[...] O conhecimento acumulado por diferentes culturas que evoluíram por milhares 

de anos em contato direto com a natureza representa um rico patrimônio cultural com 
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o qual a Biogeografia necessita dialogar. Desde o aproveitamento sustentável das 

florestas pelos pequenos agricultores da Índia, passando pelos elementos culturais que 

garantem a preservação de florestas sagradas em Moçambique, até a preservação 

cultural de uma enorme variedade de plantas alimentares pelas comunidades andinas, 

a Biogeografia representa um campo estratégico do conhecimento para estabelecer 

formas mais adequadas de construção de um futuro ecológico e social mais rico 

(FIGUEIRÓ, 2015, p. 20). 

 

Esse diálogo necessário da ciência biogeográfica com outros fazeres-saberes, como 

propõe o autor, reforça ainda mais a necessidade de ampliarmos nossos repertórios, admitindo, 

inclusive, práticas culturais que apresentam aspectos importantes que assentam outras 

biogeografias. É importante assinalar, sobretudo, que nem todas as experiências do Sul 

geopolítico estão comprometidas em visibilizar sujeitos que foram e são contemporaneamente 

subalternizados. Essa ressalva se faz necessária uma vez que se costuma assimetrizar os 

discursos e gerar uma narrativa única que acusa pensadores(as) do Norte de assentar a 

colonialidade manifestada nas relações de poder, do saber e do ser.  

Como declara o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2010b), as pequenas 

Europas se fazem presentes nos países do Sul, estando comprometidas e afinadas com setores 

das sociedades do Norte que compartilham padrões coloniais de relação. Desse modo, a não 

polarização do debate que define quem coloniza (Norte) e quem é colonizado (Sul) conduz a 

premissa de que, apesar de historicamente sermos colonizados e mantermos a colonialidade no 

seio das nossas relações entre nós e com a natureza, é preciso dizer que, assim como há pessoas 

comprometidas com causas emancipatórias, de resistência e insurgência no Sul, há também seus 

representantes no Norte.  

Inspirados nos movimentos de resistência e insurgência que ocorrem na América Latina, 

decidimos construir a expressão Biogeografías desde el Sur, como forma de articular o 

pensamento decolonial na Biogeografia, a partir do comprometimento com o debate contra o 

etnocídio manifestado por processos de silenciamento de modos de vida, seus fazeres-saberes 

e ancestralidades. A mensagem implícita nessa nova maneira de ver o mundo tem provocado 

nichos de estudo e pesquisa científica para um profundo debate acerca da forma como são 

mobilizados conceitos, categorias de análise e métodos, de tal forma a considerar a ecologia de 

saberes como um novo paradigma. A ideia de uma ciência como ferramenta de luta 

(BARTHOLL, 2018) tem reforçado propostas de estudos e pesquisas que buscam visibilizar 

outras experiências do Sul que não compactuam com a lógica global de mercantilização da 

natureza e que tampouco compactuam com o processo de subalternização de sujeitos em 

condições de vulnerabilidade socioeconômica.  
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A expressão Biogeografias do Sul, como comentamos no início do relato de bordo deste 

capítulo, apresenta antecedentes que remontam à formulação Biogeografia vista do lado de cá, 

tecida antes de iniciarmos a pesquisa de doutoramento. O interesse em adotar uma leitura que 

ampliasse o repertório da Biogeografia a partir dos fazeres-saberes vernaculares locais em 

diálogo com a ciência nos motivou a aventar a possibilidade de envolver a Biogeografia no 

debate em torno do silenciamento da natureza. No entanto, envolver-se em projetos de 

visibilização da natureza, a partir da biodiversidade, não era suficiente dentro de uma 

abordagem decolonial. Precisávamos explicitar que a opressão que incide sobre a natureza não 

difere, em suma, daquela que oprime povos que mantêm relação imediata com a natureza.  

As Biogeografias do Sul podem sugerir, numa primeira aproximação, que tal 

formulação teórica esteja associada à diversidade da ocorrência da vida animal e vegetal em 

nosso planeta, especialmente nas terras emersas (continentes e ilhas) abaixo da linha do 

Equador. Embora se admita a diversidade de sua ocorrência no Sul geográfico, expresso de 

modo tanto altitudinal quanto latitudinalmente, bem como do ponto de vista da maritimidade e 

da continentalidade, dentre outros fatores climáticos, a diversidade aqui assinalada e 

problematizada apresenta-se em sua vertente epistemológica e ontológica.  Desse modo, ao 

explicar a ocorrência da vida tanto ao Norte quanto ao Sul Global, a(s) ciência(s) 

biogeográfica(s) precisam apoiar-se em pressupostos epistemológicos que orientem, e, 

portanto, conduzam suas práticas de pesquisa a determinadas formas de 

explicação/compreensão do mundo vivo em sua espacialização.  

Reforçando nosso interesse de visibilizar aquilo que identificamos como biogeográfico, 

bem como os aspectos dos fazeres-saberes de comunidades indígenas, que, apesar de não 

apresentarem relação direta ao que se convencionou denominar sob o rótulo biogeográfico, 

compartilham experiências que nos ajudam a ampliar nossos repertórios e experiências a partir 

de outras redes educativas e outras matrizes epistemológicas e ontológicas, trazemos algumas 

dessas experiências.  

A primeira experiência diz respeito ao protagonismo das mulheres indígenas Yarang 

da etnia Ikpeng no Processo de coleta de sementes e reflorestamento das nascentes da Bacia 

do Rio Xingu (Figura 17 – página seguinte). O movimento das mulheres Yarang das aldeias 

Moygu e Arayo que integram a etnia indígena Ikpeng, no terriório indígena do Xingu (MT), 

completa uma década de trabalho coletivo protagonizado por mulheres que se reconhecem 

como Yarang, ou seja, formigas cortadeiras na língua Karib. Os fazeres-saberes compartilhados 

por elas integram uma rede de vida que não se traduz tão somente na conservação das florestas, 

mas, sobretudo, na memória ancestral e na preservação dos sistemas ecológicos aos quais estão 
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integradas. A coleta de sementes e o processo de restauração florestal representa não apenas a 

conservação da biodiversidade e das nascentes da Bacia do Xingu. Representa a preservação da 

memória biocultural, dando sentido às práticas que são cotidianamente compartilhadas pelo 

povo Ikpeng. 

Esse coletivo de mulheres, que tem protagonizado essa experiência que resultou no 

plantio de um milhão de árvores, tornou-se referência e inspira até hoje trabalhos de 

conservação da biodiversidade no âmbito dos estudos e pesquisas em etnoconservação. Essa 

experiência, que qualificamos como uma experiência biogeográfica, nos adverte sobre a 

necessidade de construirmos, de forma coletiva, projetos que envolvam suas práticas, como 

forma de adiar mais um fim do mundo, como nos lembra a liderança indígena Ailton Krenak. 

O conhecimento da floresta e da rede ecossistêmica que se capilariza nos espaços-

tempos dessa comunidade nos adverte, sobretudo, da necessidade de garantir condições para 

que as mulheres possam se expressar e contribuir efetivamente na proteção da vida. Essa 

experiência nos lembra a ideia de florestas culturais, apresentada por William Ballée e Sueli 

Furlan, quando reforçam a importância desses fazeres-saberes na ampliação das condições 

biosociodiversas, condição sine qua non na manutenção equilibrada dos sistemas 

socioecológicos tão necessários nos dias de hoje, ameaçados por projetos de encobrimentos 

desses sistemas de vida. 
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Figuras 17 - Movimento das Mulheres Yarang, de coleta de sementes e restauração florestal 

do Território Indígena do Xingu (MT) 

Fonte: ISA – Instituto Socioambiental Disponível em: https://medium.com/@socioambiental/elas-nunca-vão-

andar-sozinhas-79e08853f35c Acesso em: 13 out. 2019. 

Algo que chamou atenção nessa experiência emergiu da compreensão  de que o pajé é 

considerado guardião espiritual dos trabalho realizado pelas mulheres, tendo em vista que “as 

árvores e as sementes têm espírito. Quando um grupo de coletoras vai trabalhar, eu vou como 

guardião para conversar com os espíritos para dizer que não queremos fazer mal a eles”, detalha 

o pajé. “Assim, os espíritos permitem que a gente trabalhe com eles. Pedimos permissão. Por 

isso, as mulheres que trabalham na coleta não ficam doentes”, explica Wakunapu Wauja, pajé 

e guardião espiritual do trabalho das Yarang (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2019).  

Além dessa experiência das mulheres Ikpeng, identificamos em outra experiência a 

tecitura de biogeografias no contexto de formação de professores e professoras indígenas no 

Núcleo de Educação Intercultural Takinahaky da Universidade Federal de Goiás, oportunidade 

em que foi possível conhecer trabalhos de etnociência que envolviam estudantes indígenas. O 

Guia de Mamíferos Terrestres da aldeia Piyulaga-Xingu (Figura 18 – página seguinte) traduz 

nossa argumentação de que os fazeres-saberes compartilhados nesse documento nos ajudam a 

ampliar nosso repertório a partir do conhecimento que seus integrantes têm da biodiversidade. 
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O guia cumpre a tarefa de suprir uma das lacunas na produção de referências de autorias 

indígenas, por meio da articulação com a formação de professores formadores em exercício na 

educação básica. 

           Figura 18 – Guia de mamíferos terrestres da aldeia Piyulaga - Xingu 

 

Fonte: KAMAIURA, Amuneri et al. Guia de mamíferos terrestres da aldeia Piyulaga-Xingu.     

Goiânia: CIAR UFG, Gráfica UFG, 2017. 

 

Foi possível notar  a dimensão geográfica mobilizada no documento, bem como a 

dimensão ecológica a partir de diferentes espécies de mamíferos identificados no trabalho de 

campo, a exemplo de macacos-prego, antas, onças-pintadas, cutias, onças-pardas, pacas, 

veados-campeiros, uma vez que a localização é expressa no vocábulo empregado nos trabalhos 

dos estudantes, indicando a preocupação deles com a localização de cada espécie de mamífero 

e as relações ecológicas tecidas entre eles e demais aspectos do ambiente, indicando uma 

compreensão dos diversos espaços-tempos de animais no contexto do Parque Indígena do 

Xingu. 

O Guia traz informações sobre a diversidade cultural do Brasil, ressaltando a 

importância de conhecê-la como forma de proteger a biosociodiversidade atualmente ameaçada 

pela necropolítica que incide não apenas sobre plantas e animais, mas sobretudo sobre aqueles 

e aquelas que compartilham da memória biocultural do Parque Indígena do Xingu, localizado 

na região nordeste do Estado do Mato Grosso, na porção sul da Amazônia brasileira.  



163 
 

A iniciativa de criação desse guia emergiu no contexto de atividade prática como 

componente curricular, tendo como objetivo produzir material pedagógico que pudesse ser 

utilizado por outros estudantes e professores(as) formadores(as) no Curso de Formação 

Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás (UFG). Tivemos acesso a esse documento 

durante a terceira edição do Congresso Internacional Formação em Educação Intercultural e 

Práticas de Descolonização na América Latina que ocorreu na Instituição que apresenta o curso 

supracitado, oportunidade em que tivemos o prazer de receber um título autografado pelos 

indígenas de quatro etnias, sendo três da região do Alto Xingu (Wauja, Kamaiurá e Kuikuro) e 

uma da região do Médio Xingu (Yudjá).  

O Guia apresenta, dentre outros aspectos, a metodologia utilizada, que envolveu 

atividades pré-campo e de campo propriamente dito, contemplando o estudo de onde ocorrem 

esses animais (mata, Cerrado e Campo e demais contextos paisagísticos), a partir, dentre outras 

técnicas, do registro fotográfico de pegadas e moldes desses registros de mamíferos. 

A terceira experiência corresponde à construção do documento Mapa da Vida – 

Tapajós e Sawre Muybu: a visão do povo Munduruku sobre seu rio e seu território (Figura 

19 – página seguinte). O Mapa da Vida foi uma forma de mobilização do povo indígena da 

etnia Munduruku diante das pressões e ameaças em torno do projeto de construção de 

hidrelétricas na região, com o intuito de chamar a atenção da opinião pública quanto aos riscos 

da referida implantação em termos de impactos na biosociodiversidade (Figura 19).  
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Essa experiência indica a potência da cartografia como dispositivo de luta contra as 

formas de silenciamento da vida. A partir de uma concepção de construção coletiva, de escuta 

de fazeres-saberes, da memória e de narrativas de luta, no âmbito de um contexto colonial de 

opressão, os mapas assumem a possibilidade de des-encobrir modos de vida e denunciar a 

lógica necroecológica, de base utilitarista e excludente. O Mapa da Vida, nesse contexto, é uma 

resposta insurgente, rica e complexa que emerge das lutas em prol da vida que circula nos rios 

e na floresta, visibilizando experiências do Sul frequentemente encobertas por projetos 

neoextrativistas de ampliação de condições necroecológicas.  

O Mapa, ao servir como dispositivo de luta, acaba mobilizando a compreensão que se 

tem e que se construiu do território Sawre Muybu. Representa a forma como concebem e 

ordenam o que faz sentido para aquele coletivo. Acaba, por consequência, traduzindo a 

Figura 19 – O mapa da vida – A visão do povo Munduruku sobre seu rio e seu território. 
 

Fonte: The Heart of the Amazon. Disponível em: https://br.heartoftheamazon.org/omapadavida/#section-

section1. Acessado em: 10 maio 2018 

https://br.heartoftheamazon.org/omapadavida/#section-section1
https://br.heartoftheamazon.org/omapadavida/#section-section1
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oralidade através de um outro registro que atinge um público maior, conferindo maior 

audiência. Seu uso revela a ancestralidade que integra seu território, de forma interdependente 

e capilarizada. Por meio dele, os Munduruku revelam o uso tradicional que fazem do seu 

território ancestral e como seu modo de vida é interligado e interdependente da natureza que os 

circunda; por isso, a necessidade de protegê-la e, com isso, garantir a própria sobrevivência do 

povo. Os Munduruku assumiram a liderança de todo o processo, incluindo toda a documentação 

audiovisual (a cargo do coletivo audiovisual Munduruku), resultando em maior autonomia do 

povo sobre seu rio, seu território e seu próprio futuro. 

O Mapa traz uma riqueza de detalhes que inevitavelmente reforça nossa compreensão 

de que é possível considerar a tecitura de uma biogeografia indígena Munduruku, de forma 

integrada, em que seres humanos e natureza se fundem; uma biogeografia nativa que não 

compartimenta a vida e demais elementos da natureza; uma Biogeografia profundamente 

integrada com a biosociodiversidade, compartilhada de geração em geração, comprometida em 

estudar os ciclos da natureza e sua interferência nos sistemas socioecológicos, bem como a 

interferência desses sistemas nos espaços-tempos da biosociodiversidade.  

A penúltima experiência versa sobre um material didático produzido no contexto de 

formação de professores indígenas do Parque Indígena do Xingu, por meio do livro 

intitulado Geografia Indígena: Parque Indígena do Xingu (Figura 20). Este livro é um 

produto de esforço coletivo protagonizado por professores e professoras indígenas do Parque 

Indigena do Xingu e Terras Indígenas Kapôt/Jari. 

A obra configura-se como culminância das atividades didáticas realizadas durante a 2ª 

edição do Curso de Formação de Professores Indígenas, sob o acompanhamento da Associação 

Vida e Ambiente, tendo como finalidade construir de forma colaborativa um currículo que 

atendesse as demandas não apenas da formação inicial de professores e professoras indígenas, 

mas também um currículo que se integrasse e mobilizasse esse tipo de material didático para as 

escolas indígenas, atendendo questões de formação continuada de professores(as), cumprindo 

desse modo sua função pedagógica.  

O trabalho envolveu a mobilização de várias linguagens, partindo dos conhecimentos 

étnicos bastante diversificados, tecendo um novo saber geográfico indígena, agora 

materializado em escrita e desenho. Este processo colaborativo de construção de um currículo 

de Geografia é voltado a professores e professoras de escolas indígenas que integram o Parque 

supracitado, sendo que o material pode inspirar outros tipos de currículo de ensino da Geografia 

e de Biologia no país. 
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A última experiência, não a menos importante, versa sobre um trabalho de extensão 

intitulado Registros das Terras Indígenas de Rondônia por Meio de Mapas Mentais (Figura 

21 – página seguinte). coordenado pela Profa. Dra. Maria Lúcia Gomide (Docente do 

Departamento de Educação Intercultural) e pelo Prof. Dr. Alex Mota dos Santos (Docente do 

Departamento de Engenharia Ambiental) da Universidade Federal de Rondônia. Essa 

experiência revelou a importância de se desenvolver propostas pedagógicas interdepartamentais 

em diálogo com comunidades historicamente encobertas pelos sistemas hegemônicos de 

conhecimento. 

Não temos dúvidas que a experiência vivida por seus proponentes proporcionou 

ampliação dos repertórios, uma vez que a troca de fazeres-saberes sempre promove atualizações 

de nossas práticas, das nossas relações com o mundo e com os fazeres-saberes, que passam a 

ser mais horizontais e porosas. Como nós não acompanhamos o andamento dessa atividade, 

Figura 20 – Livro didático do Projeto de Formação de Professores Indígenas Parque do 

Xingu 

Fonte: GAVAZZI, Renato Antônio (Org.). Geografia Indígena. Instituto Socioambiental – MEC – PNUD, 

Brasília, 1996. 
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decidimos apenas nos reportar a uma descrição sumária dessa experiência, que foi publicada 

em periódico eletrônico. 

 

 

 

      Figuras 21- Mapas mentais elaborados pelos indígenas para espacialização da flora. 

 

Fonte: GOMIDE, Maria Lúcia Cereda; SANTOS, Alex Mota dos. Registros das Terras Indígenas de Rondônia 

por Meio de Mapas Mentais. Revista Cultura e Extensão USP, São Paulo, n. 13, p.55-63, maio 2015. Disponível 

em: http://prceu.usp.br/revista/wp-content/uploads/2015/05/RCE13_Site.pdf. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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O trabalho envolveu vários representantes de várias etnias do Estado de 

Rondônia:Arara/Karo, Gavião/Ikóléhj, Surui/Paiter, Cinta Larga, Karitiana, Wari’, Tupari, 

Djereomixti, Makurap, Puruborá, Aikanã, Canoe, Sabane e Zoró. Dessa experiência de 

extensão emergiu a noção de conhecimentos biogeográficos indígenas, fruto da experiência 

direta com esses coletivos. A partir da construção de mapas mentais e de mapeamentos 

biogeográficos da região, foi possível identificar um trabalho que se aproxima da  ecologia de 

saberes, uma vez que, ao mesmo tempo que envolveu uma abertura para os fazeres-saberes das 

etnias envolvidas, a partir de suas oralidades e de suas representações por meio de desenhos, 

especialmente mapas mentais, houve também o interesse de que integrantes de várias etnias 

pudessem contar sua  experiência na elaboração cartográfica, construindo mapeamentos 

biogeográficos que foram  utilizados entre  professores indígenas em sua atuação nas escolas 

das aldeias. 

Os mapas mentais elaborados por eles, especialmente aqueles relacionados à 

espacialização da flora, demonstram, sem sombra de dúvidas, uma biogeografia vernacular que 

não é abordada na nossa formação docente e que encontra pouca adesão na formação continuada 

e no exercício da docência, uma vez que os currículos mobilizados não estavam dedicados a 

considerar esse tipo de conteúdo ou tema no espaços-tempos da Educação Básica. 

A forma como desenham, assinalando o arranjo de espécies da flora, tanto pelo tipo de 

cor da vegetação, a forma das folhas e sua manifestação diversa na paisagem, traduz o que 

vimos denominando Biogeografias do Sul, uma vez que elas emergem do cotidiano, da 

experiência de sujeitos e de suas coletividades que passam por processos de silenciamento 

dessas leituras e 

O estudo dessas experiências nos alerta para a necessidade de criar dispositivos em 

diálogos com tecnologias não indígenas, a fim de ampliar o conhecimento do lugar, como forma 

de discutir os diferentes manejos da natureza na região, especialmente no desenvolvimento de 

estratégias de gestão ambiental local, uma vez que há formas de ocupação que vêm degradando 

a natureza, silenciando matas, animais e pessoas, as quais expressam conflitos do uso do solo. 

Assim, o conhecimento dessas biogeografias locais não apenas amplia o debate sobre 

os diferentes usos da natureza, desigualmente distribuídos nos territórios, mas também nos 

convida à busca de articulação dessa discussão com a criação de material de apoio ao ensino de 

Geografia nas terras indígenas, por meio de dispositivos que ampliam o repertório de conteúdos 

na formação docente, especialmente daqueles comprometidos com a visibilização das 

experiências.  
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CAPÍTULO 5 

DESNORTEANDO A FORMAÇÃO DOCENTE: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES 

DA BIOGEOGRAFIA NUMA PERSPECTIVA DECOLONIAL DO SABER 

 

 

Costumamos compartilhar uma forma de fazer-pensar colonial que frequentemente 

associamos como algo desejável e esperado em termos educacionais. Estamos nos referindo ao 

verbo nortear, em seus diversos usos em documentos oficiais de educação e nas diversas redes 

educativas às quais nos integramos. Seja por meio de planos de aulas, planos de curso, projetos 

político-pedagógicos, diretrizes e parâmetros curriculares, o termo nortear tem trânsito livre, 

inclusive em programas de formação de professores(as), no sentido de conformar uma 

expectativa de orientação de ações educativas em diferentes contextos formativos. 

Expressões como “Esse tipo de objetivo norteia melhor o componente curricular”, 

“Ele(a) está perdido(a), está desnorteado(a)” ou “Esses princípios norteadores se adequam à 

nossa ação pedagógica” não causam nenhuma estranheza, uma vez que naturalizamos o fato 

de estarmos perdidos quando nos encontramos desnorteado(a)s, desprovido(a)s, sobretudo, de 

planejamento e propósitos. Nesse sentido, desnortear-se estabelece uma relação de sinonímia 

com a palavra desorientar-se. Do contrário, se nós empregássemos o verbo sulear como 

sinônimo de orientar, causaria um certo estranhamento, uma vez que não fomos socializados a 

empregá-lo nas nossas redes educativas. 

Diante desse contexto, usamos a expressão Desnortear a formação docente no sentido 

de Sulear a formação inicial e continuada docente, a partir de provocações que nos estimulam 

a fazer-pensar outras possibilidades pedagógicas que deem contam dos nossos cotidianos, das 

nossas experiências com o mundo, provocações que mobilizam e criam outras formas de 

concepção de formação docente, inspiradas, sobretudo, nos modos de vida campesinos, 

indígenas e afroquilombolas que integram nossas experiências locais e regionais. Diferente de 

seu emprego pejorativo, desnortear professores(as) é criar condições para que se cultive 

diferentes linguagens, conceitos, temas em distintos espaços-tempos que dialoguem com 

fazeres-saberes que emanam das experiências do Sul. 

Com isso, não queremos sustentar uma ruptura com propostas de formação docente 

advindas do Norte, pois reconhecemos o valor daquelas que não estejam comprometidas em 

encobrir o outro. Se queremos decolonizar a formação docente, fundando pedagogias 

decoloniais (WALSH, 2017), precisamos tomar como ponto de partida as nossas experiências 

nos diferentes contextos socioculturais em que estamos inseridos(as), a partir das diferentes 

pedagogias que insurgem, sobretudo dos movimentos sociais, mesmo porque 
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As lutas sociais também são cenários pedagógicos em que os participantes exercitam 

suas pedagogias de aprendizado, desaprendizagem, reaprendizagem, reflexão e ação. 

É apenas reconhecer que as ações destinadas a mudar a ordem do poder colonial 

frequentemente partem da identificação e reconhecimento de um problema, anunciam 

desacordo e oposição à condição de dominação e opressão, organizando-se para 

intervir; o objetivo: derrubar a situação atual e possibilitar algo mais. Esse processo 

de ação, tipicamente realizado coletivamente e não individualmente, provoca 

reflexões e ensinamentos sobre a própria situação / condição colonial e o projeto 

inacabado de descolonização, ao mesmo tempo em que chama a atenção as práticas 

políticas e epistêmicas, luta experiencial e existencial para transformar os padrões de 

poder e os princípios sobre os quais o conhecimento, a humanidade e a própria 

existência foram circunscritos, controlados e subjugados. Pedagogias, nesse sentido, 

são práticas, estratégias e metodologias entrelaçadas e construídas tanto em resistência 

quanto em oposição, como em insurgência, cimarronaje42, afirmação, reexistência e 

re-humanização (tradução nossa) (WALSH, 2017, p. 29)43. 

 

Essas pedagogias decoloniais, enquanto pedagogias do Sul ou pedagogias pós-abissais 

(SANTOS, 2019) assentam um outro modelo de se fazer-pensar ciência, que tensiona o modelo 

hegemônico científico, uma vez que “a ciência colonizada e institucionalizada brasileira vê com 

mais simpatia o que é construído no chamado primeiro mundo” (PACHECO, 2006, p. 78). 

Diferente dessa ciência e de seus protocolos de pesquisa com receitas metodológicas 

previamente estabelecidas, uma ciência pós-abissal insurge como novo modelo 

fundamentalmente poroso e dialógico no âmbito de uma ecologia de fazeres-saberes. Poroso, 

pois permite a inclusão de outros sujeitos subalternizados e de suas experiências e diálogo, 

porque cria condições de interlocução simétrica, ou seja, perspectivas que não se colocam acima 

das outras, mas dispostas horizontalmente, abertas, e, portanto, tecidas no diálogo pautado 

numa escuta sensível, colaborativa e propositiva. 

Uma ciência no âmbito de uma ecologia de fazeres-saberes traduz-se no âmbito da 

formação de educadores(as) como uma oportunidade de implementação de pedagogias contra-

hegemônicas, dentro de uma compreensão pedagógica de visibilização e criação de condições 

para a instauração de novos modelos emancipatórios de educação. Essa compreensão nos 

 
42 Cimarronaje configura-se como todo e qualquer processo de resistência ao sistema colonial escravocrata, que 

se manifestou no continente americano, oposição que resultou em frequentes fugas do povo negro e sua 

organização em quilombos, espaços-tempos fortemente marcados pelo signo da resistência e insurgência. 
43   “Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de 

aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Es sólo reconocer que las acciones dirigidas a 

cambiar el orden del poder colonial parten con frecuencia de la identificación y reconocimiento de un problema, 

anuncian la disconformidad con y la oposición a la condición de dominación y opresión, organizándose para 

intervenir; el propósito: derrumbar la situación actual y hacer posible otra cosa. Tal proceso accional, típicamente 

llevado de manera colectiva y no individual, suscitan reflexiones y enseñanzas sobre la situación/condición 

colonial misma y el proyecto inacabado de la des- o de-colonización, a la vez que engendran atención a las prácticas 

políticas, epistémicas, vivenciales y existenciales que luchan por transformar los patrones de poder y los principios 

sobre los cuales el conocimiento, la humanidad y la existencia misma han sido circunscritos, controlados y 

subyugados. Las pedagogías, en este sentido, son las prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y 

se construyen tanto en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la afirmación, la re-

existencia y la re-humanización”. 
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inspira nesse novo agenciamento de fazer-pensar a formação docente dentro de uma leitura 

suleadora, inspirado, inclusive, no desenho da América invertida (Figura 22), construída pelo 

artista uruguaio Joaquim Torres-García, sob o lema Nosso Norte é o Sul. Não deve haver norte, 

para nós, senão por oposição ao nosso Sul. Por isso agora pomos o mapa ao revés, e então já 

temos a exata ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da 

América, desde agora, prolongando-se, assinala insistentemente o Sul, nosso Norte.  

 

                    Figura 22 – América invertida (1943) - Joaquim  

                                              Torres-García 

 

                        Fonte: Camisa Crítica 

 

A provocação levantada pelo artista inspira não apenas programas de formação docente 

na América Latina, mas, sobretudo, inúmeros movimentos sociais e ambientais, bem como 

eventos científicos da área da Educação, que compartilham conceitos, temas e experiências que 

apontam outras metodologias e pedagogias comprometidas com a visibilização de fazeres-

saberes que emergem das experiências do Sul, para que diferentes sujeitos possam compartilhar 

suas pedagogias de resistência e insurgência. 

A mensagem e a imagem que acompanha essa provocação nos adverte, sobretudo, sobre 

a necessidade de tomar o rumo da nossa vida, mobilizar a memória ancestral e as experiências 

exitosas de diferentes coletivos, inspirados na Mãe Terra e na capacidade de resistência e 

insurgência de todos e todas que disputam o direito de existir e de se expressar. Coletivos que 
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estão dispostos a compartilhar e criar conjuntamente novas possibilidades de relação com o 

mundo, com a vida, com as coisas, mesmo nos contextos que parecem ter minado qualquer 

possibilidade de mudança positiva.  

Um exemplo de pedagogia que traduz significativamente esse tipo de proposta é o caso 

da pedagogia Griô. Essa proposta pedagógica foi idealizada e inicialmente desenvolvida no 

Município de Lençóis pela pedagoga brasileira Lilian Pacheco. A prática pedagógica que vem 

sendo compartilhada em vários cursos de formação docente consiste em dialogar fazeres-

saberes de comunidades tradicionais com fazeres-saberes científicos e artísticos, inspirados na 

contação de história, sobretudo da história de vida.  

A pedagogia Griô oferece a oportunidade de mobilizar a ancestralidade dos(as) 

envolvidos(as), a partir de vivências e estímulo à oralidade como focos do processo educativo. 

Tal prática tem forte relação com a proposta do educador Paulo Freire, com a educação 

biocêntrica e a educação voltada para as relações étnico-raciais (PACHECO, 2006). 

 

É uma metodologia que vem sendo recriada e transmitida oralmente e vivencialmente 

pela cultura, principalmente afro-brasileira, de geração em geração na roda das idades, 

com uma eficiência e boniteza tão encantadoras que transcenderam a opressão de 

séculos de escravidão, perseguição, ditadura, pobreza e exclusão social (PACHECO, 

2006, p. 82). 

 

Essa experiência pedagógica do Sul confirma a  imagem do artista uruguaio e reforça 

ainda mais nossa argumentação sobre a necessidade de insurgir, de criar condições para que o 

diálogo intercultural ocorra, uma vez que há a necessidade de nos atentarmos “para a 

valorização da diversidade cultural e para a necessidade de superar estereótipos, preconceitos e 

hierarquização cultural” (SANTIAGO; AKKARI; MARQUES, 2013, p. 177), de promover, 

sobretudo, diálogos cada vez mais simétricos que acolham diferentes povos indígenas, 

campesinos e afroquilombolas, no âmbito de projetos cada vez mais emancipatórios. 

 

Talvez a maior mensagem que emana desses povos seja a de buscarem um diálogo 

intercultural e, por isso, a dignidade seja um valor por eles tão destacado ao 

reivindicarem o reconhecimento preliminar de que, na sua diferença, são dignos e, 

portanto, habilitados para o diálogo. Assim, a igualdade aparece como condição 

política que respeite a diferença e, a partir daí, sim como condição para a luta contra 

a desigualdade, contra a opressão e a exploração. A interculturalidade implica sair do 

isolamento e, assim, recusar todo e qualquer essencialismo (PORTO-GONÇALVES, 

2017, p. 94-95). 

 

Esse debate da interculturalidade e seu projeto não essencialista de mundo é possível 

ser identificado no Norte, mesmo porque os diferentes cotidianos do Norte também apresentam 

o Sul subalternizado, onde emergem outras experiências de resistência e insurgência, que 

precisam ser semeadas, acolhidas e potencializadas com nossas experiências cotidianas do Sul, 
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de modo a tecer redes educativas cada vez mais porosas, decoloniais e formativas. Porosas, 

porque precisamos criar canais de mobilidade de outras experiências; decoloniais, porque essas 

experiências precisam estar associadas a grupos sociais subalternizados; e formativas, porque 

precisam criar condições de construção coletiva de projetos emancipatórios, que contribuam 

significativamente para a autoformação e a formação do outro. Vale ressaltar que, nesse debate 

intercultural de visibilização do outro subalternizado, nem todas as experiências do Sul 

geopolítico estão comprometidas em estabelecer esse diálogo intercultural, tampouco estão 

preocupadas em visibilizar sujeitos que foram e são contemporaneamente encobertos.  

Vimos por meio da expressão Biogeografias do Sul, na seção anterior, um esforço de 

ampliação do repertório de fazeres-saberes no âmbito da Biogeografia. No entanto, para nós 

que estamos envolvidos com a formação de professores(as) de Geografia e Biologia, não nos é 

suficiente decolonizar a Biogeografia sem decolonizar a formação docente, uma vez que 

entendemos que todo e qualquer componente curricular que integra cursos de formação docente 

precisa no mínimo atender ou se comprometer com aspectos que deem conta da articulação 

entre conteúdos específicos, dimensão pedagógica e dimensão intercultural. 

Essa articulação necessita acontecer uma vez que “as questões culturais não podem ser 

ignoradas pelos educadores, sob o risco de que a escola cada vez se distancie mais dos universos 

simbólicos, das mentalidades e das inquietudes das crianças e jovens de hoje” (CANDAU, 

2012a, p. 71). Desse modo, uma educação intercultural assume, do ponto de vista pedagógico, 

um aspecto formativo que funda a diferença como pré-requisito suleador da formação docente. 

Assim,  

 

As diferenças são então concebidas como realidades sociohistóricas, em processo 

contínuo de construção-desconstrução-construção, dinâmicas, que se configuram nas 

relações sociais e estão atravessadas por questões de poder. São constitutivas dos 

indivíduos e dos grupos sociais. Devem ser reconhecidas e valorizadas positivamente 

no que têm de marcas sempre dinâmicas de identidade, ao mesmo tempo em que 

combatidas as tendências de transformá-las em desigualdades, assim como a tornar os 

sujeitos a elas referidos objetos de preconceito e discriminação (CANDAU, 2012b, p. 

90). 

 

As Biogeografias do Sul estão assentadas nesse processo sociohistórico de produção das 

diferenças e de sua valorização como condição para assegurar o direito aos processos de 

identificações individuais e coletivos, que emergem dos diferentes contextos de tecitura de 

pedagogias pós-abissais. Nesse sentido, os conteúdos (conceitos, temas e métodos de 

abordagem) precisam traduzir essas diferentes pedagogias, pelo menos dialogar com essas 

experiências tecidas em contextos de resistência e insurgência. Nesse sentido, as experiências 

de formação docente precisam traduzir currículos em Biogeografia que não estejam 
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comprometidos com abordagens bacharelescas e cientificistas, pouco afinadas com a formação 

docente intercultural. 

Esse quadro cientificista e bacharelesco não fica restrito à Biogeografia, mas se estende 

inclusive aos demais componentes curriculares de cursos de formação de professores(as) em 

Geografia e Biologia. Conforme relato da professora Rosiléia Almeida em uma das nossas rodas 

de conversas, a formação cientificista pela qual passou em um contexto de Licenciatura em 

Ciências Biológicas é emblemática e reforça nossa tese de que a formação de docentes ainda 

hoje reproduz modelos de formação dedicados a não dialogar com outros fazeres-saberes (daí 

a concepção cientificista) e tampouco com questões atinentes à formação pedagógica (daí o 

exclusivismo de um ethos bacharelesco).  

Reforçando essa compreensão de que não apenas a Universidade reforça esse tipo de 

formação (cientificista e bacharelesca), mas em outros espaços formativos que integram nossas 

redes educativas, a professora compartilhou uma experiência que rememorou e que integrou a 

sua formação inicial no âmbito do mundo acadêmico. 

 

A minha formação é em Biologia, né? eu fui criada numa cidade pequena de Minas 

Gerais, Barroso...lá tinha o Congado, que é uma manifestação cultural, né? e, quando 

a gente era pequenininho...assim...a escola nunca tratou do Congado...é aquela 

questão do preconceito...o preconceito se manifesta de diferentes formas, né? Então, 

na minha infância, quando o Congado subia a rua, né? que vem de uma 

manifestação...né? do Congo...vem da ancestralidade africana...quando o batuque 

começava a subir a rua...meu pai...todo mundo...não só meu pais...fechava a janela, a 

gente escondia, com medo...a cidade tinha medo e não se relacionava...então, havia 

uma estigma em torno disso, né? eu cresci com essa concepção...fiz um curso de 

Biologia, também, com uma visão bastante cientificista, né? eu me formei em oitenta 

e oito no curso de Biologia...tem...tá completando trinta anos agora, né? e, naquela 

época, a própria concepção de ciência era bastante restrita, né?  

 

A professora, inclusive, percebe que essa formação cientificista, que marcou sua 

formação na graduação, tem sido revista atualmente com abertura nos atuais cursos de 

Licenciatura para as questões de natureza epistemológica, reconhecendo, inclusive, a 

diversidade na ciência e, mais recentemente, a abertura dessa diversidade epistemológica da 

ciência com outras epistemologias. Inclusive, essa abertura para a diversidade epistemológica 

do mundo, que não fica enclausurada tão somente na ciência, traduz-se como “um caminho que 

cada um de nós também faz no sentido de se promover esse processo de decolonialidade na sua 

própria mente, no seu próprio corpo, nos seus próprios sentimentos, na afetividade, né?”, 

adverte a docente. 

A fim de tecer considerações em torno da interface 

Biogeografia/Decolonialidade/Formação Docente, tendo em vista o viés bacharelesco e 

cientificista, como vimos sustentando desde capítulos anteriores, organizamos a presente seção 
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do nosso relato de bordo, apontando elementos dessa compreensão que ajudam a decolonizar o 

modelo hegemônico de educação superior a partir da formação docente, ao mesmo tempo em 

que apresenta os desafios desse empreendimento e as potencialidades desse tipo de formação 

orientada na decolonialidade do saber na Biogeografia. Inspirados nesse exercício de sulear os 

espaços-tempos da educação superior, versaremos sobre a importância de fazer-pensar a 

formação docente a partir de rodas de conversas, ambientes online e vivências de campo, 

ambiências formativas utilizadas ao longo da nossa ação extensionista. 

 

5.1 Decolonizando a educação superior: desafios e potencialidades da perspectiva 

decolonial no contexto da formação docente 

  

A universidade moderna44, ao assumir a ciência como parâmetro hegemônico de leitura 

do mundo, tem atuado no processo de invisibilização de inúmeras experiências, que são 

reproduzidas em condições de subalternidade. Essas condições se encontram presentes numa 

infinidade de experiências nos espaços acadêmicos, fruto da imposição de modelos curriculares 

eurocentrados, pautados sobretudo na lógica monocultural, uma vez que o processo de 

“imposição epistemológica levada a cabo pela colonização e pelos processos posteriores de 

neocolonialismo impediu a realização de possibilidades emancipatórias que dessem visibilidade 

a novos modelos epistêmicos” (ALEXANDRE, 2018, p. 69). 

 

O modelo epistemológico dominante construiu-se de um modo abstrato, não tendo em 

consideração os contextos sociais que determinaram a sua produção. Por outro lado, 

a visão etnocêntrica da cultura dominante e hegemônica, afirmada historicamente, 

contribuiu para a produção dos valores morais, estéticos, religiosos, impondo um 

único modelo de racionalidade e uma única lógica como ambições universalistas da 

epistemologia europeia. A verdade cientifica, produzida e enquadrada por princípios 

etnocêntricos, afirmou-se como única e, mais do que isso, como a verdade. A América 

Latina difundiu a sua cultura numa relação de dependência com o colonialismo 

intelectual, incapaz de autocrítica e de pôr em causa um modelo de conhecimento que, 

por ser excludente, é colonizador e colonizante. A cultura do colonizador acabou 

sendo apropriada pelo colonizado e, após o processo de descolonização, há uma 

continuidade do imperialismo colonial no campo epistêmico, impeditivo de alargar os 

horizontes epistemológicos a outras formas culturas. No processo de colonização 

 
44 A universidade mais antiga de que temos notícia operando até hoje localiza-se em Marrocos um dos países que 

integram a África Setentrional. Segundo informações obtidas do site Megacurioso “Chamada Universidade de Al 

Quaraouiyine, ela se encontra na cidade histórica de Fez e foi estabelecida no ano de 859. A universidade é 

reconhecida tanto pela UNESCO quanto pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes, como a instituição de ensino 

ainda em atividade mais antiga do mundo e a primeira a conceder diplomas universitários. Originalmente, a 

Universidade de Al Quaraouiyine foi fundada como mesquita e madraça — isto é, uma espécie de escola para 

estudos dedicados ao Islamismo — e foi um dos principais centros educacionais e espirituais do mundo 

muçulmano. Outro aspecto interessante sobre a instituição é que, embora ela unicamente admita estudantes 

islâmicos e do sexo masculino, foi fundada por uma mulher, uma jovem tunisiana chamada Fatima al-Fihri”. 

Disponível em: https://www.megacurioso.com.br/historia-e-geografia/101592-voce-vai-ficar-surpreso-ao-saber-

qual-e-a-universidade-mais-antiga-do-mundo.htm. Acessado em: 10 maio 2019. 
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latino-americano também houve secularização, que foi intensamente violenta, na 

medida em que se introduziram novos conceitos de reorganização das subjetividades 

em torno do sagrado. O fenômeno da ocidentalização não se deu somente pela 

imposição jesuítica e franciscana do sistema colonial, mas também pelos efeitos 

provocados pela construção múltipla do imaginário, que gerou diversas 

representações sociais, sobre a vida e sobre a morte, sobre a existência e sobre o 

mundo, embarcados no processo de mestiçagem. O processo de colonização gerou a 

colonialidade do conhecimento e colocou desafios enormes tendo em vista a sua 

descolonização (ALEXANDRE, 2018, p. 53-54). 

 

Reconhecidamente identificada por currículos inspirados em modelos externos e, 

portanto, adversos aos contextos locais, propostas curriculares que instaurem a ecologia de 

fazeres-saberes se fazem necessárias, no intuito de visibilizar outras pedagogias orientadas a 

visibilizar outros sujeitos (ARROYO, 2014). Assim, no âmbito das instituições de ensino 

superior, um projeto de decolonização do saber é fundamentalmente uma proposta de 

decolonialidade curricular, em que não haja invisibilizações ou negações de outros saberes, e 

dos modos de vida que se constituem como outros. 

No campo da Educação Superior, em especial, constata-se a instauração de um modelo 

ocidental, curricularmente pensado para modelos eurocêntricos45, pautados em ideias, conceitos 

e categorias do pensamento colonial, que abrigam intencionalidades e projetos de um mundo 

universal à moda europeia e norte-americana. Inclusive, em espaços qualificados sob os 

auspícios de superioridade, nada menos trivial que associar tal construção à ciência sob o prisma 

de estatuto de conhecimento válido.  A ideia ou retórica de conhecimento enquanto tão somente 

um empreendimento alcançado pela ciência ocidental, ajuda, sobretudo, a pensar a hegemonia 

histórica desse tipo de saber que se instaurou como algo válido, e, portanto, credível pela 

sociedade, responsável por um tipo de colonialidade manifestada como colonialidade 

intelectual. 

 

A educação brasileira é fruto de um contexto de colonização, processo que foi 

determinante (historicamente) para o desenvolvimento ou subdesenvolvimento dos 

países sul-americanos. A cultura da América Latina tornou-se dependente do 

colonialismo intelectual, que acabou mercantilizando o conhecimento científico da 

universidade, distanciando-se da vida social pelo seu caráter elitista ou 

profissionalizante (ALEXANDRE, 2018, p. 15). 

 

A própria adjetivação de educação como algo superior nos dá pistas para esses aspectos 

que formaram/formam o ethos do fazer-pensar nas universidades, institutos e demais 

instituições que compartilham dessa qualificação e que veem a ciência como uma forma 

 
45 Existem dois modelos eurocêntricos que influenciaram as universidades nos países latino-americanos: o modelo 

humdoldtiano e napoleônico, com perspectivas filosófico-sociológicas idealista e funcionalista, respectivamente. 

Apesar do primeiro ter tido pouca duração, ainda é muito lembrado e considerado como referência na tecitura da 

universidade moderna.  



177 
 

privilegiada de conhecimento. Desse modo, quando um tipo de educação se qualifica como algo 

que está acima de outras formas educativas, ela se coloca portadora de verdades, reforçando 

assimetrias e disputando discursos e narrativas que reforçam seu estatuto de espaço 

privilegiado. Diante desse contexto, sustentamos que os espaços que compartilham da chamada 

educação superior constituem apenas mais um espaço da formação e, desse modo, não devem 

ser vistos de forma maniqueísta, ou seja, como espaço melhor ou pior.  

Ao mesmo tempo, não queremos dizer que, no interior desses espaços, todas as pessoas 

compartilham das prerrogativas que esse tipo de educação se autoproclama. Isso é possível  de 

vivenciar em muitas instituições públicas, a partir de coletivos de professores(as), estudantes e 

técnicos que vêm adotando outras formas mais plurais de educar, de ensinar e aprender, 

metodologias de ensino e pesquisa mais colaborativas entre a universidade e os coletivos de 

diferentes frentes de movimentos sociais, a partir de pautas que emergem desses coletivos, a 

exemplo do Movimento dos Sem-terra, do Movimento dos Sem-Teto, dos Movimentos 

Indígenas, dos Movimentos quilombolas, dentre uma infinidade de trabalhos de parceria. 

Nesse contexto de inclusão de formas plurais do educar, fazer-pensar a formação 

docente sob os auspícios do pensamento decolonial não é uma tarefa simples de cumprir, 

mesmo porque o modelo de educação e as formas implícitas e explícitas de mobilização de 

práticas na formação inicial e continuada revelam como a formação de professores(as) está 

profundamente pensada nos moldes de uma pedagogia hegemônica, sobretudo nos moldes da 

ciência hegemônica.  

A instauração da decolonialidade na formação docente, apesar de difícil diante do 

modelo hegemônico de educação hegemônico vigente, é um projeto possível de realização, 

desde que instauremos permanentemente o protagonismo e a coragem coadunadas pela luta 

que, ao mesmo tempo que é epistêmica, é também política, como nos adverte a linguista norte-

americana, radicada no Equador, Catherine Walsh.  

Isso quer dizer que a forma como nos relacionamos com os fazeres-saberes, 

profundamente ligada a um saber hegemônico e monocultor, precisa ser revisitada a partir de 

distintas relações com os fazeres-saberes. Essas relações não se esgotam no campo da 

interdisciplinaridade, mas recorre-se profundamente à multirreferencialidade e, portanto, à 

diversidade de saberes, incluindo os saberes populares, indígenas e uma infinidade de 

comunidades tradicionais.  

Fazer-pensar processos de formação docente a partir de uma educação decolonial, 

remete à necessidade de resistir e insurgir em meio ao cientificismo, ao monoculturalismo e ao 

eurocentrismo que silencia outras possibilidades de ser, estar e viver o mundo. Pressupõe, 
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portanto, criar condições para a emergência de outras experiências em que os sujeitos possam 

falar a partir das suas realidades cotidianas, as quais são geralmente produzidas enquanto 

inexistentes, abissais e periféricas dentro de uma geopolítica do conhecimento46 orientada por 

uma leitura ocidentalocêntrica do mundo (SANTOS, 2019). 

Como resposta a essa geopolítica ocidentalocêntrica do conhecimento, tem-se a 

deflagração de currículos que disputam (ARROYO, 2013) outras narrativas que emergem das 

margens, das periferias produzidas pelo ocidente, que resistem e insurgem. Currículos de 

formação docente que disputam algo que ficou conhecido nos estudos decoloniais como 

diferença colonial47.  

Essa compreensão da diferença colonial no campo da Biogeografia e de sua articulação 

com a formação docente assume grande relevância tanto na formação inicial quanto na 

continuada, uma vez que ajuda a fazer-pensar em dispositivos que auxiliam no processo de 

visibilização de outros sujeitos a partir da tecitura de outras pedagogias como reação ao 

silenciamento de grupos subalternizados. Assim, 

 
A presença de Outros Sujeitos nos remete a coletivos concretos, históricos, as classes 

sociais e os grupos subalternizados, os oprimidos pelas diferentes formas de 

dominação econômica, política e cultural. [...]Mostram-se presentes, existentes, 

reagindo a seu silenciamento e ocultamento. Reagindo às formas de ser pensados e 

tratados, de ser subordinalizados nas relações de poder, dominação. Os grupos sociais, 

étnicos, raciais, carregam para seus movimentos e para as escolas vivências de como 

foram pensados e alocados na ordem social, econômica, política, cultural e 

pedagógica. Vivências de resistências. De aprendizados. Vincular Outros Sujeitos 

com Outras Pedagogias supõe indagar quem são esses Outros na especificidade de 

nossa história e reconhecer com que pedagogias foram inferiorizados e decretados 

inexistentes, mas também com que pedagogias resistem e se afirmaram existentes ao 

longo dessa história. Na diversidade de presenças os Outros Sujeitos são eles e elas 

tal como feitos e tal como se fazem. As Outras Pedagogias são, de um lado, essas 

brutais pedagogias de subalternização e, de outro, as pedagogias de libertação de que 

são sujeitos (ARROYO, 2014, p. 37). 

 

Essa condição de fabricação da inexistência do outro a partir das pedagogias de 

subalternização se dá dentro de uma geopolítica do conhecimento que diz o que conta como 

conhecimento válido. Essas pedagogias não conseguem dar conta do outro em decorrência de 

sua identificação quase que exclusiva com as experiências do Norte, fato que tem forte 

 
46 A geopolítica do conhecimento constitui-se como um dispositivo moderno/colonial que “ao afirmar suas teorias, 

seus conhecimentos e seus paradigmas como verdades universais e, de outro, invisibilizou e silenciou os sujeitos 

que produzem ‘outros’ conhecimentos e histórias” (OLIVEIRA, 2018, p. 96). 
47 O conceito de diferença colonial foi cunhado pelo semiólogo e teórico cultural argentino-norte-americano Walter 

Mignolo. Inspirado neste autor, Oliveira (2018) sustenta que “a diferença colonial significa pensar a partir das 

ruínas, das experiências e das margens criadas pela colonialidade na estruturação do mundo moderno/colonial 
como forma de fazê-los intervir em um novo horizonte epistemológico. A perspectiva da diferença colonial requer 

um olhar sobre enfoques epistemológicos e sobre as subjetividades subalternizadas. Supõe o interesse por outras 

produções de conhecimento distintas da modernidade ocidental. O que se produz fora da modernidade 

epistemológica eurocêntrica, por sujeitos subalternizados, pode ser identificado como diferença colonial” (p. 99). 
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reverberação nos sistemas formais de ensino e nas políticas de formação docente. Esse quadro 

nos adverte quanto à necessidade de abarcar outras pedagogias que são tecidas nos movimentos 

sociais, nas experiências de resistência e insurgência do Sul, como resposta ao modelo colonial 

hegemônico de formação docente, que abriga, por sua vez, uma lógica monocultural de mente 

ou de pensamento único ou abissal (SANTOS, 2010b). 

O debate intercultural dentro de uma proposta de formação docente referendada na 

decolonialidade não encontra espaço dentro de uma proposta monocultural de fazer-saber. 

Como argumenta a física e ativista indiana Vandana Shiva, uma monocultura da mente só pode 

se consolidar mediante a violência física e simbólica, reduzindo a diversidade a uma lógica 

monocultural, leitura alegórica empregada pela cientista em referência às monoculturas 

agrícolas. Uma monocultura agrícola não difere em princípio da monocultura da mente, uma 

vez que ambas estão comprometidas em encobrir a dimensão plural e as condições de 

sustentação da vida, silenciando outras narrativas. 

 

O desaparecimento do saber local por meio de sua interação com o saber ocidental 

dominante acontece em muitos planos, por meio de muitos processos. Primeiro fazem 

o saber local desaparecer simplesmente não o vendo, negando sua existência. Isso é 

muito fácil para o olhar distante do sistema dominante de globalização. Em geral, os 

sistemas ocidentais de saber são considerados universais [...] Nascidos de uma cultura 

dominadora e colonizadora, os sistemas modernos de saber são, eles próprios, 

colonizadores (SHIVA, 2003, p. 21). 

 

Essa compreensão compartilhada pela cientista indiana nos adverte sobre a geopolítica 

do conhecimento que se abateu em diversas partes do mundo, sendo que até hoje os povos 

colhem os frutos desse processo monocultural assimétrico. Nesse contexto, fazer-pensar a partir 

de outros sujeitos, tendo como referência as diversas pedagogias que mobilizam em seus 

cotidianos sugere a possibilidade de abordar a questão do reconhecimento desse outro na 

formação docente.  

 

O reconhecimento implica, portanto, entender a ausência da aceitação, respeito e 

acolhimento à voz e ao olhar do outro, naquilo está sendo planejado ou idealizado no 

plano das relações sociais. Mas a concordância não se restringe ao aspecto cognitivo, 

atinente apenas à sua posição teórica, ideológica ou epistemológica. Antes, porém, 

significa que as políticas sociais e culturais devem passar por outros filtros de análise, 

levando em consideração o acolhimento às diferenças de gênero, etnia, cultura, sexo, 

cor, de deficiência etc. Esta outra perspectiva vem ao encontro das mudanças que 

estão ocorrendo na cultura contemporânea. Algumas rupturas no tecido social indicam 

que está em curso uma revolução silenciosa, uma verdadeira transformação dos 

costumes, dado que a sociedade demonstra estar mais atenta às atitudes de não 

reconhecimento das diferenças na convivência humana, especialmente nas interações 

comunicativas (TREVISAN, 2014, p. 18-19). 

 

A questão do reconhecimento é muito importante na formação docente, uma vez que 

não reifica o outro, ao mesmo tempo em que nos coloca na condição de aprendizes, mas não 
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aprendizes especiais por integrarmos uma instituição formal de ensino superior, mas por nos 

colocarmos numa experiência de acolhida de diferentes fazeres-saberes, nem sempre 

compartilhados nos espaços educacionais instituídos.  

 Assim, colocar-se como alguém que aprende muito mais do que ensina (FREIRE, 

1983), no âmbito da formação docente, é assumir esse tipo de experiência como formativa e 

qualificar a docência como experiência inacabada e aberta a imprevistos. Formar 

professores(as) a partir da questão do reconhecimento também é fundamental como forma de 

qualificar o(a) docente quanto à questão da diferença e da diversidade, sobretudo do ponto de 

vista étnico-racial.  

No intuito de reforçar o debate da diferença e da diversidade do ponto de vista étnico-

racial, faz-se necessário disputar narrativas, sobretudo para que os currículos incorporem o 

ensino das culturas e histórias afrobrasileiras, africanas e indígenas a partir das Leis 10.639/03 

e 11.645/08, que tornam obrigatório esse tipo de ensino no sistema educacional brasileiro. Essas 

leis, somadas à Lei de Cotas nos sistemas formais de ensino, só fazem confirmar o mito da 

democracia racial, uma vez que, se não houvesse racismo ou formas discriminatórias no país, 

não faria sentido disputar propostas como essas que visam assegurar os direitos de coletivos 

historicamente marginalizados. 

 

A Lei 10.639/03 que veio a alterar a LDB, juntamente com as Diretrizes para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, é uma proposta de desmonte do mito de 

democracia racial da sociedade brasileira a partir da educação formal. Tratando do 

Brasil, a lei é um instrumento legal educacional que pode possibilitar não somente a 

problematização de questões invisibilizadas como o preconceito racial e racismo, 

como também questões que dizem respeito à igualdade racial. [...] Desmontar essa 

ideologia que mascara as relações raciais no Brasil, e por isto é chamado de mito da 

democracia racial, é colocar no campo de discussão até que ponto as oportunidades 

entre negros e brancos no Brasil são de fato iguais; é problematizar como os conteúdos 

escolares podem influenciar positivamente ou negativamente as relações étnico-

raciais; e alterar uma das questões psicológicas reproduzidas na escola referentes ao 

mito da democracia racial (FERNANDES, 2018, p. 90). 

 

Ao tornar obrigatório o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

na Educação Básica, o presente instrumento legal, dentro de uma perspectiva decolonial, 

conduz explicitamente a uma formação inicial e continuada docente que busca mobilizar 

conteúdos ligados às temáticas indígenas e afrobrasileiras, dialogando com as disciplinas do 

currículo escolar. Isso se amplifica com a inclusão da disciplina das relações étnico-raciais 

como obrigatória na matriz curricular de cursos superiores de licenciatura, oportunidade em 

que a Biogeografia pode dialogar a partir dos estudos decoloniais, incluindo conceitos e temas 

relacionados a essas matrizes na formação docente em Geografia e Biologia.  
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O fato de disputarmos direitos ainda em pleno século XXI, a exemplo da inclusão desta 

Lei na educação brasileira é ao mesmo tempo motivo de lamentação e conquista. Lamentação 

por tornar obrigatório temas constitutivos de nossa formação sociocultural e que poderiam 

desde cedo serem mobilizados em todos os níveis de ensino.  Ao mesmo tempo, traduz-se em 

uma oportunidade histórica de mobilizar conceitos e temas experimentando, inclusive, outras 

pedagogias inspiradas nas matrizes indígenas e africanas, as quais sempre foram relegadas a 

uma condição subalterna, abissal e periférica no currículo oficial dos sistemas de ensino 

brasileiro48. Reconhecemos que um primeiro passo já foi dado em termos legais. O que importa 

agora é articular esse dispositivo legal como forma de contribuir para uma formação decolonial, 

embora muitos docentes desconheçam o conceito de decolonizar e sua potencialidade no 

contexto da formação docente. Assim,  

 

Decolonizar significaria, então, no campo da educação, uma práxis com base numa 

insurgência educativa propositiva – portanto não somente denunciativa-, por isso o 

prefixo “DE” e não “DES” – em que o termo insurgir representa a criação e a 

construção de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento. Em outras 

palavras, a construção de uma noção e visão pedagógicas que se projeta muito além 

dos processos de ensino e de transmissão de saber, uma pedagogia concebida como 

política cultural, envolvendo não apenas os espaços educativos formais, mas também 

as organizações dos movimentos sociais. DEcolonizar na educação é construir outras 

pedagogias além da hegemônica [...] Uma perspectiva decolonial requer pensar a 

partir dos sujeitos subalternizados pela colonialidade, como índios, negros, mulheres, 

homossexuais e outr@s marcadores das diferenças contrapostas às lógicas educativas 

hegemônicas brancas e eurocentradas (OLIVEIRA, 2018, p. 101-102). 

 

Como se trata de ampliar os repertórios de saberes para além do que é proposto 

disciplinar e interdisciplinarmente, suleando a formação docente para outras leituras e 

experiências de fazeres-saberes, encontramos na regulamentação do ensino das culturas e 

histórias indígenas e afrobrasileiras e africanas (BRASIL, 2008) a oportunidade de tecer 

considerações que sustentem a capilaridade dos estudos da natureza mediatizados pelas 

Biogeografias do Sul, na formação docente inicial e continuada em Geografia e Biologia. 

 

5.2 Por uma educação decolonial na Biogeografia:  Des-encobrindo outros sujeitos e 

outras pedagogias a partir da extensão 

 

Fazer-pensar uma educação decolonial em Biogeografia é assumir uma postura contra-

hegemônica e, portanto, comprometida em visibilizar sistemas de conhecimentos e práticas 

atualmente ameaçados. Uma educação decolonial em Biogeografia não acolhe, portanto, 

 
48 Apesar da necessidade de incorporar outras pedagogias inspiradas nas matrizes de fazer-pensar tradicional, a 

Base Nacional Comum Curricular é acusada de apresentar um viés instrucionista e fragmentado. 
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práticas científicas que venham desqualificar qualquer outro sistema de conhecimento que 

coaduna, ainda que indiretamente, com o que se pratica na biogeografia. Ao mesmo tempo, não 

se espera cotejar saberes, reconhecendo-os tão somente por suas semelhanças e diferenças, mas 

problematizá-los a partir de reflexões que suleiem caminhos em que semelhanças e diferenças 

sejam visibilizadas. Essa visibilização é reforçada pelo cursista colaborador Lírio Branco do 

Vale, que apresentou uma advertência importante no ambiente Schoology, que diz respeito à 

valorização de outros fazeres-saberes na Biogeografia: 

 

Penso que a construção de práticas decoloniais qualificadas no ensino de biogeografia 

auxiliem na equalização da valorização das heranças dos povos que constituem a 

nossa nação, cujos descendentes dão novo colorido a uma formação mais existencial, 

mais experiencial, e menos tecnicista. Compreendo que é a partir da 

instrumentalização referenciada e da pesquisa qualificada, e não dos reforços de ideias 

e subjugos que circulam entre o senso comum e que acabam por fortalecer visões 

distorcidas e estereotipadas em relação aos povos tradicionais e aos seus 

descendentes, que teremos condições de reparar “violências epistemológicas” e de 

construir uma ciência outra, uma epistemologia outra mais conhecedora da 

multiplicidade de saberes pautados em sua diversidade com o mundo (Cursista 

colaborador Lírio Branco do Vale). 

 

Essa compreensão da valorização de outras fazeres-saberes biogeográficos foi 

compartilhada pelo cursista colaborador logo quando iniciamos o ciclo suleador I Biogeografia, 

Ciência e Diversidade no ambiente Online Schoology. Essa articulação com as questões 

decoloniais, logo num fórum dedicado a tecer compreensões em torno das ciência(s) 

biogeográfica(s), a partir de leituras em torno de sua produção sociocultural e não neutra, 

ocorreu em função do colaborador já apresentar leituras anteriores ao curso, em decorrência de 

seu envolvimento com a temática da ecologia de saberes e das epistemologias do Sul, no 

contexto de construção do seu projeto de doutoramento em educação nos terreiros. 

A partir dessa compreensão compartilhada por Lírio Branco do Vale, podemos 

considerar que educar em Biogeografia, a partir de uma perspectiva decolonial, é muito mais 

que mobilizar conceitos, temas e abordagens metodológicas de estudo e filiá-las às áreas 

científicas com as quais compartilham quadros teóricos e categorias de análise, como acontece 

na Geografia e na Biologia. Educar em Biogeografia é, sobretudo, reconhecê-la enquanto fazer-

saber multirreferencial, o que sugere a instauração de outros olhares, que não se sustentam tão 

somente entre disciplinas científicas, com seus infinitos quadros teóricos, mas evocam 

possibilidades a partir de outros fazeres-saberes, narrativas e fazeres que atualizam a 

Biogeografia, mobilizando múltiplas referências e linguagens.  

Assim, “para que a diversidade de linguagens, produções e experiências de vida sejam 

de fato comtempladas de forma multirreferencializada, nos e pelos espaços de aprendizagem, 
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os saberes precisam ganhar visibilidade e mobilidade coletiva” (SANTOS, 2014, p. 73). Essa 

compreensão de formação docente não amplia apenas as linguagens, mas, sobretudo, os 

diferentes pontos de vistas, dilatando, assim, o repertório de fazeres-saberes. No entanto, apesar 

da importância desse tipo de perspectiva para a formação docente, é possível constatar que 

 

A multirreferencialidade, como um novo paradigma, torna-se hoje grande desafio. 

Desafio que precisa ser gestado, principalmente, pelos espaços formais de 

aprendizagem que ainda são norteados49 pelos princípios e práticas de uma ciência 

moderna. Por outro lado, diferentes parcelas da sociedade vêm criando novas 

possibilidades de educação e de formação inicial e continuada (SANTOS, 2014, p. 

73). 

 

Nesse sentido, a formação docente deve acolher, em uma perspectiva decolonial, 

práticas que correspondam direta ou indiretamente com a ciência. Diante disso, instala-se uma 

inquietação: como tornar visível aquilo que é construído abissalmente pelos currículos da 

formação docente? Um primeiro passo nessa tarefa é proporcionar situações didático-

pedagógicas em que o(a)s professores(as) entrem em contato com outras autorias, as quais já 

se encontram disponíveis nas mídias sociais e demais fontes de consulta, a fim de tornar visível 

e estabelecer diálogos frequentes com pensadores(as) negro(as), escritores(as) indígenas, 

ecofeministas, ativistas que atuam no campo da ecologia política e da educação ambiental 

crítica, comunidades indígenas e afroquilombolas que atuam resistindo e insurgindo em meio à 

onda de retrocessos que se abate sobre seus territórios.  

A formação docente que apostamos não deve apenas dar conta dos conteúdos 

específicos da área de atuação, mas precisa articulá-los com a dimensão pedagógica em uma 

perspectiva decolonial, para que possa dar conta da tecitura de uma educação intercultural, 

como havíamos comentado antes. Uma educação intercultural, a partir de Candau (2012c), deve 

promover políticas públicas, reconhecendo os diversos movimentos sociais, promovendo uma 

democracia radical. Ao valorizar outros fazeres-saberes, a educação intercultural discute o que 

se configurou como universalismo e relativismo; contextualiza a ciência, situando-a numa 

ecologia de saberes, significativamente horizontal, porosa e simétrica; reconhece sujeitos e suas 

autorias individuais e coletivas; fortalece identidades, estimulando a emancipação e autonomia 

desses sujeitos em seus coletivos, potencializando o empoderamento, como pode ser visto no 

mapa conceitual (Figura 23). 

 
49 É importante ressaltar que mesmo autores(as) que trabalham na perspectiva da decolonialidade ainda deixam 

que sua linguagem seja perpassada por termos coloniais, por vezes expressos pelo verbo nortear. Isso é possível, 

ainda que de forma contraditória, em função da continuidade de relações de subalternização, mesmo após o fim 

do colonialismo. Como vimos em outros momentos desse relato, o verbo nortear, enquanto indício colonial, 

assinala uma expectativa de direcionamento de práticas sociais dedicadas a se espelhar nas experiências do Norte, 

aspecto que é amplamente capilarizado em programas de formação de professores(as). 
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                      Figura 23 – Mapa conceitual sobre Educação intercultural 

        Fonte:  CANDAU (2012c, p. 250) 

 

Uma educação intercultural comprometida com o reconhecimento de outros sujeitos, na 

promoção de políticas públicas e na valorização de outros fazeres-saberes que insurgem desses 

sujeitos em seus coletivos, inevitavelmente terá reverberações na construção de práticas 

socioeducativas comprometidas, por sua vez em construir coletivamente propostas pedagógicas 

que não encubram os conflitos, mas os torne visíveis para que se possa promover o diálogo e a 

construção coletiva de soluções, empregando diferentes linguagens, dentro de uma proposta 

multirreferencial que acolha a diversidade como condição sine qua non de um trabalho docente 

profundamente engajado em processos emancipatórios. 

Como argumentamos em outros momentos, não queremos instituir uma biogeografia 

escolar nem tampouco formar professores(as) de Biogeografia, mesmo porque a Geografia e a 

Biologia cumprem sua função na mobilização dos estudos da natureza na Educação Básica, 

embora as abordagens pedagógicas contemporâneas já apresentem uma orientação que busca 

integrar natureza e sociedade, como adverte a geógrafa brasileira Dirce Suertegaray. Para a 

pesquisadora uma das saídas é tornar tal integração cada vez mais transdisciplinar possível. 

 

A transdisciplinaridade a que me refiro significa mais do que horizonte para além das 

disciplinas ou a construção do objeto único ou os múltiplos olhares sobre um mesmo 

objeto. A transdisciplinaridade que acredito ser possível trilhar, na perspectiva de 

busca de articulação, é por mim entendida como capacidade de trânsito, como 

possibilidade de cada um colocar-se no lugar do outro, na busca da compreensão 
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ampliada de sua disciplina. Neste sentido, a capacidade de transitar pelos diferentes 

campos é algo a ser buscado. E condição para a construção do diálogo entre disciplinas 

e, mais particularmente, entre os fragmentos geográficos (SUERTEGARAY, 2017, p. 

53-54). 

 

Essa capacidade de trânsito a que se refere a autora, quando compreendida dentro de 

uma perspectiva de ampliação de repertórios, pode criar condições de diálogos entre diferentes 

áreas científicas, além de fomentar interfaces com outros fazeres-saberes que tenham direta e 

indiretamente aderência com conceitos e temas em Biogeografia, articulando-os à sua dimensão 

pedagógica e decolonial.   

A reflexão que sustentamos desde o início, em torno da ideia de que existem formas 

distintas de mobilizar fazeres-saberes com potentes relações diretas e indiretas com os estudos 

e pesquisas em Biogeografia, nos faz pensar não apenas sobre a relevância dessa compreensão 

em termos de um trabalho fundamentalmente amparado na decolonialidade, mas, sobretudo, de 

como essa leitura pode contribuir efetivamente no processo de formação de professores(as), 

especialmente nas áreas da Geografia e da Biologia, que apresentam na formação inicial, o 

componente curricular de Biogeografia, envolvendo tais profissionais da educação como 

multiplicadores(as) de sementes que convirjam na visibilização de outros fazeres-saberes.  

As Biogeografias do Sul, formulação teórica que apresentamos na seção anterior, ao 

versar sobre aspectos relevantes em prol de uma formação docente decolonial, não pretende 

refutar fazeres-saberes científicos, em prol de uma atitude de promoção de outras hermenêuticas 

amparadas em outras ontologias e epistemologias. Se assim fosse, se configuraria como uma 

nova colonialidade epistêmica, uma forma de se relacionar com o saber que não diferiria do que 

historicamente fora e tem sido o saber da ciência hegemônica. Ao mesmo tempo, vale ressaltar 

que essas Biogeografias do Sul, uma vez amparadas, portanto, numa proposta decolonial, 

procura visibilizar sobretudo práticas científicas desenvolvidas no Sul geográfico por 

pesquisadores(as) que compartilham de certo modo, a defesa da necessidade de diálogos cada 

vez mais profícuos com outros fazeres-saberes.  

Essa compreensão das biogeografias do Sul foi inserida como título, propositadamente, 

em nossa ação extensionista, como forma de desenvolver ainda mais essa noção no coletivo de 

estudantes, egresso e docentes de Geografia e Biologia no contexto da formação docente inicial 

e continuada. Alguém poderia, inclusive, duvidar da importância da extensão num contexto de 

uma pesquisa de doutorado que articula Biogeografia, Decolonialidade e Formação Docente, 

uma vez que associamos a extensão como uma atividade que se diferencia substancialmente 

das atividades de ensino e pesquisa, mas as complementa.  
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Esse tripé (ensino, pesquisa e extensão)50 é comumente compreendido, nos sistemas de 

educação superior, como aspecto que integra profundamente o sentido de existência do fazer-

saber universitário, conferindo a cada um desses aspectos uma função que dá identidade 

institucional a cada um deles. Embora reconheçamos as particularidades que residem em cada 

uma dessas atividades, nossa experiência de extensão, entendida como pesquisa-formação, nos 

levou a uma compreensão ampliada em que a extensão se converteu tanto em experiência de 

pesquisa quanto de ensino.  

Antes de tecermos considerações que venham situar a atividade extensionista como 

prática potente de decolonização do saber a partir da Biogeografia, faz-se necessário, de forma 

sumária, apresentar o que se considera como atividade extensionista, apontando as contradições 

que abrigam-na do ponto de vista semântico e gnosiológico, a partir da crítica que Freire (1983) 

empreende sobre o conceito de extensão. Ao mesmo tempo, estaremos ressignificando a noção 

de extensão e seu uso, no intuito de tecer outras leituras que venham construir outras 

possibilidades de relações simétricas e horizontais entre os sujeitos envolvidos na ação 

extensionista. Para Freire, educação é comunicação, e não extensão, uma vez que a 

comunicação é dialógica. Para o educador, 

 

Na medida em que, no têrmo extensão, está implícita a ação de levar, de transferir, de 

entregar, de depositar algo em alguém, ressalta, nêle, uma conotação 

indiscutívelmente mecanicista. Mas, como êste algo que está sendo levado, 

transmitido, transferido (para ser, em última instância, depositado em alguém – que 

são os camponeses) é um conjunto de procedimentos técnicos, que implicam em 

conhecimento, que são conhecimento, se impõem as perguntas: será o ato de conhecer 

aquêle através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe pacientemente um 

conteúdo de outro? Pode êste conteúdo, que é conhecimento de, ser “tratado” como 

se fôsse algo estático? Estará ou não submetendo o conhecimento a condicionamentos 

histórico-sociológicos? Se a pura tomada de consciência das coisas não constitui ainda 

um “saber cabal”, já que pertence à esfera da mera opinião (doxa), como enfrentar a 

superação desta esfera por aquela em que as coisas são desveladas e se atinge a razão 

das mesmas? O primeiro equívoco gnosiológico da extensão está em que, se há algo 

dinâmico na prática sugerida por tal conceito, êste algo se reduz à pura ação de 

estender (o estender em si mesmo) em que, porém, o conteúdo estendido se torna 

estático. Desta forma, o sujeito que estende é, enquanto atar, ativo, em face de 

“espectadores” em quem deposita o conteúdo que estente (FREIRE, 1983, p. 15). 

 

Levando em consideração a crítica de Paulo Freire à noção de extensão, ressignificamos 

o termo ao sustentarmos a ideia de uma extensão que supera a educação bancária, numa 

 
50 Segundo Alexandre (2018, p. 23), “o marco da universidade moderna foi a associação programática entre ensino 

e pesquisa. O terceiro elemento do tripé, a extensão, apareceu mais tarde, com o modelo da universidade norte-

americana. No Brasil, a caracterização de uma instituição como universidade, considerando os três elementos do 

tripé (ensino, pesquisa e extensão), foi instituída somente a partir da Reforma Universitária de 1968, na Lei n. 

5.540/68”. 
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experiência de cunho colaborativo, horizontal, em que todos e todas podem compartilhar suas 

experiências de contato com os conteúdos (conceitos, temas e formas de abordagem), criando,  

assim, condições de interlocução da universidade com a sociedade da qual fazem parte, 

sobretudo a sociedade civil que precisa ser ouvida e inserida nas decisões que afetam suas 

coletividades, em suas diferentes redes educativas. 

 Como se trata de uma extensão que se configurou como um dispositivo de pesquisa-

formação, a qualificação não envolve apenas quem se propôs a integrar o curso de extensão via 

inscrição, mas abrange, sobretudo, a qualificação do(a) próprio(a) professor(a) formador(a), 

que, ao mesmo tempo que obtém novas interpretações para a pesquisa, está atento quanto à 

experiência formativa que essa atividade pode proporcionar. Vale ressaltar que esse tipo de 

desenho de pesquisa em que o(a) professor(a) formador(a) tem a oportunidade de compartilhar 

suas experiências individuais nem sempre são bem-vindas nos espaços da educação superior, 

uma vez que 

 

Nos espaços acadêmicos, falar de si mesmo é sempre considerado não científico ou, 

talvez, uma simples descrição de um relato de experiência. O que se considera escrita 

científica são formulações e pesquisas que se caracterizam como objetivas, ou seja, o 

sujeito que se envolve com a produção do conhecimento só o fará se for alçado como 

sujeito epistêmico, mensageiro de um modo preciso de investigar, armado com 

conceitos que o direcionam na ação sobre a empiria e na explicação, com segurança 

de objetividade do conhecimento produzido, como aquele que produz verdades e 

sentidos para a sociedade.[...] falar de si não significa um simples relato, mas 

representa também a reflexão sobre um pensamento teórico e coletivo, pois os sujeitos 

produtores de conhecimento são mobilizados por uma inquietação intelectual que tem 

sua matriz na realidade concreta em que os mesmos estão implicados (OLIVEIRA, 

2018, p. 21-22). 

 

Essa compreensão nos adverte sobre a importância, desde a formação inicial, de criar 

uma ambiência formativa que permita criar espaços para que professores e professoras em 

formação tenham a oportunidade de compartilhar suas experiências, apostando numa escuta 

sensível para quem um dia irá atuar em salas de aula verdadeiramente diversas, com sujeitos 

que vivem em contextos pessoais e coletivos distintos. Sobre essa questão, Genilson Taquari, 

indígena da etnia Pataxó, nos adverte sobre a importância de se considerar e criar condições 

para que outros espaços possam ser reconhecidos como espaços de saber em que seja possível 

falarmos de nós, das experiências dos coletivos que integramos. Sustenta essa compreensão a 

partir da crítica ao exclusivismo da escola como único espaço de conhecimento, nos advertindo 

sobre a importância de se considerar outros espaços-tempos de construção de fazeres-saberes. 

 

Refletir sobre as questões epistemológicas é um exercício de cada um de nós...pensar 

a partir do nosso lugar... Quem somos nós? O que queremos? Uma sociedade que diz 

que precisa ir à escola para ser alguém na vida é uma sociedade que tá com algum 

problema...é legitimar a escola como um único espaço de saber, de pensar e de 
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refletir...é como se acreditasse que em outros espaços não houvesse conhecimento 

(Genilson Taquari - Liderança indígena Pataxó). 

 

Essa compreensão tem forte reverberação na forma como concebemos a sala de aula e, 

sobretudo, a escola. A crítica sustentada pelo indígena não está dedicada a destituir a escola 

como espaço de fazeres-saberes. A advertência incide ao modelo hegemônico que invisibiliza 

outros espaços além da escola. Com essa argumentação, busca-se simetrizar os espaços da 

formação, diversificando-os e tornando-os igualmente importantes para a formação de 

professores(as), estudantes e demais pessoas envolvidas na ação pedagógica. No campo da 

formação docente, em especial, experienciar diferentes espaços para além da sala de aula 

configura-se como um dos primeiros passos para ampliar repertórios e simetrizar diferentes 

fazeres-saberes. 

Formar docentes teria esse compromisso de tornar o espaço da sala de aula e demais 

espaços da instituição educativa como espaços prazerosos, em que falar de si não representasse 

algo inapropriado. Assumir uma formação docente nesse ethos é assumir nossa condição de 

eternos aprendizes, o que implica, sobretudo, nos momentos de desaprender para aprender 

outras formas de se relacionar com o outro nos diversos espaços-tempos. Assumir esse estilo 

de vida configura-se como uma proposta de pedagogia engajada e transgressora, uma educação 

como prática de liberdade51, como sustenta a feminista e escritora afroamericana Bell Hooks. 

Para a autora  

 

Quando a educação é a prática da liberdade, os alunos não são os únicos chamados a 

partilhar, a confessar. A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e 

capacitar os alunos. Toda sala de aula em que for aplicado um modelo holístico de 

aprendizado será também um local de crescimento para o professor, que será 

fortalecido e capacitado por esse processo. Esse fortalecimento não ocorrerá se nos 

recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os alunos a correr riscos. 

Os professores que esperam que os alunos partilhem narrativas confessionais, mas não 

estão eles mesmos dispostos a partilhar as suas exercem o poder de maneira 

potencialmente coercitiva (HOOKS, 2013, p. 35). 

 

A extensão, em suma, trata-se de uma forma de aproximar a universidade dos diferentes 

contextos biosocioculturais do qual faz parte, aprofundando o diálogo com as demandas do 

entorno e dos contextos regionais, por meio de experiências de pesquisa que incorporem 

 
51 O título da obra Ensinando a Transgredir: a educação como prática de liberdade tem como uma de suas maiores 

inspirações o pensamento do educador brasileiro Paulo Freire, que tem, por sua vez, uma obra cunhada com o 

subtítulo do livro da afroamericana Bell Hooks, lançado no país em meados da década de 1960 pela editora Paz e 

Terra. Considerado um dos maiores expoentes da educação brasileira, Paulo Freire dedica sua reflexão sempre 

comprometida com uma educação emancipadora e transgressora, de forma a denunciar as formas hegemônicas de 

educar, ao mesmo tempo que anunciava outras possibilidades de se fazer-pensar a escola e as instituições 

educacionais, a partir de uma leitura que tornava a educação um dispositivo de transformação positiva de homens 

e mulheres. 



189 
 

interpretações colhidas entre os colaboradores(as), por meio de várias linguagens, bem como 

por meio de experiências de ensino que envolvam a mediação de um(a) professor(a) 

formador(a) a partir da mobilização de conteúdos (conceitos e temas) a fim de construir juntos 

o conhecimento compartilhado.  

  A experiência de realizar uma atividade extensionista permitiu-nos ampliar a própria 

noção de extensão, integrando-a, inclusive, aos outros dois tripés da educação superior. O curso 

de extensão contribuiu na formação inicial e continuada de professores e professoras de 

Geografia e Biologia, os quais desconheciam, em sua maioria, os conceitos e temas das 

abordagens decoloniais. Defendemos que pesquisas decoloniais devem não apenas contemplar 

temas que tenham uma relação direta com a Biogeografia, mas tomar aquelas que são 

qualificadas como temáticas indiretas, como aspectos que ajudam a tecer outras narrativas e 

compreensões. Isso é fundamental, uma vez que a mobilização de aspectos que julgamos 

periféricos ajuda a visibilizar outros sujeitos e, portanto, outras possibilidades de leituras. 

Obviamente não se trata de uma acolhida do outro sem alguma intenção de estabelecer 

aderência ao que se escreve e se pensa. Trata-se fundamentalmente de tecer considerações que 

dão certa inteligibilidade a coisas que são colocadas no domínio do desnecessário.  

A extensão, no âmbito na educação superior, configura-se como uma oportunidade 

única de estabelecer novas redes de colaboradores e colaboradoras com o objetivo de construir 

projetos em comum, a partir da troca de experiências. O deslocamento da universidade e das 

instituições que compartilham desse ethos universitário (SANTOS, 2005), via extensão, não 

deve configurar-se a partir de metodologias que sejam mobilizadas tão somente a partir dos 

referenciais de mundo e de conhecimento compartilhado por membros desse espaço. A 

extensão que se tem praticado tem forte tendência em impor conceitos, temas e formas 

particulares de práticas que estão tão somente referendadas e, portanto, reconhecidas por 

acadêmicos.  

Diante desse quadro, ao invés de fazer-pensar tão somente a extensão em gabinete, 

porque não capilarizá-la para um público maior, especialmente aos interessados(as) que 

integrarão tal ação extensionista? Ao invés de pensar em metodologias prontas e acabadas, 

porque não construir essas metodologias de forma conjunta? Desse modo, temos dois modos 

de praticar a extensão: a extensão de gabinete e a extensão colaborativa, sendo que estamos 

comprometidos com a segunda modalidade. 

A extensão diz respeito a um dos tripés que constitui o ethos universitário ou da 

educação superior com ações que envolvem tanto público externo quanto interno à instituição 

promotora. A extensão de gabinete, como o próprio nome sugere, é engendrada em espaços 
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fechados, algo que se traduzirá na sua forma hermética durante sua operacionalização. Esse tipo 

de extensão devota ampla atenção a todas as etapas de sua execução, como forma de controlar 

nos mínimos detalhes as atividades que serão desenvolvidas. Como o foco é o controle das 

ações, não se descortina qualquer possibilidade de novos arranjos de ações que venham 

atualizar o planejamento.  

Obviamente, esse tipo de ação não prescinde de um conhecimento do espaço e das 

pessoas envolvidas, como forma de adequar o planejamento a essas questões socioespaciais. 

Nesse tipo de extensão é descrito tudo o que usualmente se exige de um projeto dessa natureza, 

desde a contextualização, justificativa, referencial teórico-conceitual, objeto, objetivos e metas, 

pessoas envolvidas, bem como as ações implementadas, resultados esperados e questões 

orçamentárias. Desse modo, o problema não reside nessa etapa de construção da extensão via 

gabinete, algo importante para que se tenha a ideia do que se pretende fazer. 

  O problema encontra-se no engessamento dessa proposta de extensão, que reduz tudo 

ao que fora previamente planejado sem quaisquer possibilidades de atualização. Trata-se uma 

extensão fundamentalmente hermética, e, portanto, fechada duplamente não apenas por quem 

pensou, mas também vetada a qualquer um que queira integrar, propondo novos arranjos de sua 

organização. Vale ressaltar que a extensão de gabinete, apesar de se constituir de forma 

hermética desde o início, não é insensível às demandas do coletivo, uma vez que há certo 

consenso de que se deve conhecer o público-alvo e de que se deve adequar o planejamento a 

ele. A diferença se traduz durante a realização propriamente dita da extensão, em que não há 

espaço de interlocução que ponha em cheque ou revise o passo a passo do trabalho proposto. 

Diferentemente da extensão de gabinete, a extensão colaborativa é aberta não apenas no 

início, mas durante todo o processo de sua realização, encontrando-se sempre em condições de 

replanejamento. Esse tipo de extensão demanda um planejamento mínimo, que dê organicidade 

ao que está sendo programado. Um ponto de contato entre a extensão de gabinete e a 

colaborativa diz respeito à sua condição de planejamento prévio. Elas se distinguirão na forma 

como é pensada a interlocução com o público-alvo, uma vez que a extensão colaborativa 

permitirá qualquer redesenho da proposta. 

A constatação dessas duas modalidades de extensão resulta obviamente em dois tipos 

de públicos: um que será mobilizado a atender às expectativas do que fora planejado, podendo 

qualificá-los como extensionistas convencionais no âmbito da modalidade de extensão de 

gabinete; outro que abrigaria todos os sujeitos inclinados a propor novos redenhos da 

programação, desde sugestão de novas ações, envolvendo tanto as atividades quanto a 
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integração de novos colaboradores. Este público poderia ser qualificado como extensionistas 

colaboradores, por estarem motivados a redefinir, de forma coletiva, os caminhos da extensão. 

No sentido de possibilidade de construção coletiva dessas metodologias, um aspecto 

que faz a diferença em ações que buscam visibilizar outros saberes diz respeito à forma como 

adotamos práticas extensionistas no interior da universidade e demais institutos de ensino que 

acolhem a modalidade de educação superior, a exemplo dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia do país.  

Quando essas instituições se reportam a uma infinidade de fazeres-saberes 

comunitários, amparados em sua maioria na tradição oral, é necessário um planejamento 

mínimo para que a extensão dê conta de ampliar o tempo de participação dessas comunidades, 

acolhendo-as e escutando atentamente os saberes e as vivências a que esses saberes estão 

amparados. O relato de vivências e sua condição de interlocução com diversos sujeitos, com 

várias formações e experiências de vida, proporciona um contato frutífero, desde que haja 

sempre um deslocamento para uma escuta sensível do outro; desde que haja, sobretudo, 

exercícios de imersão nos contextos de produção de conhecimentos que emergem do outro.   

Uma extensão fundamentalmente pensada e vivida nesse formato deve acolher desde a 

realização de ações no interior da instituição fomentadora da extensão quanto o deslocamento 

de todos e todas a outros contextos externos à instituição. Isso implica em assegurar condições 

institucionais que envolvam tanto o acesso ao transporte, bem como condições protetivas que 

garantam a todos(as) o(a)s envolvido(a)s o seguro que cubra qualquer situação imprevista 

durante as atividades externas. 

Reconhece-se que mesmo a extensão sendo conduzida por um servidor da instituição, 

existe a prerrogativa de que apenas técnicos professores e discentes da instituição teriam acesso 

às condições de mobilidade e seguridade, algo que aconteceu na instituição em que foi realizada 

a extensão. Tal quadro inviabiliza qualquer possibilidade de acolhimento da comunidade 

externa, o que se apresenta como algo contraditório, uma vez que a extensão deve acolher a 

comunidade externa tanto no interior quanto nos demais contextos dos quais advém essa 

comunidade. Não existe extensão sem a instauração de uma prática que acolha a todos e todas, 

tanto nas dependências institucionais quanto externas a elas, mesmo porque o financiamento 

dessas instituições se dá por via pública e interessa a todos e todas que queiram se envolver em 

suas atividades. 

Essa situação, que foi verificada na instituição que sediou a extensão, indica o 

despreparo do aparato institucional no fomento de ações dessa natureza, o que requer profundas 

revisões nos documentos institucionais que prescrevem sobre esse tipo de atividade que integra 
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o conjunto de ações que envolvem também o ensino, a pesquisa e a gestão. Práticas 

institucionais dessa natureza traduzem um dos aspectos da colonialidade, no que tange à sua 

dimensão abissal, ou seja, na reprodução de práticas que buscam minar as condições efetivas 

de ações que venham criar diálogos entre a ciência e demais formas de saber.  

Longe de afirmar que não haja, em alguma medida, uma abertura institucional para o 

diálogo intercultural, por vezes, quando acontece, ele se realiza de forma confinada aos espaços 

da educação superior.  Desse modo, práticas extensionistas que não compartilham de lógicas 

herméticas, que isolam ao invés de criar condições de encontros múltiplos, traduzem-se como 

um dos grandes desafios para a universidade e as instituições como IFBA que compartilham 

desse ethos universitário. Esse desafio, que se configura como uma das lacunas verificadas em 

nossos aparatos institucionais, foi citado por Santos (2005), que aponta como encaminhamento 

necessário para superar tal lacuna a institucionalização paulatina da migração de um 

conhecimento universitário para um conhecimento pluriversitário.  Assim, 

 

O conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em 

que o princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser 

dada. Como essa aplicação ocorre extra-muros, a iniciativa da formulação dos 

problemas que se pretende resolver e a determinação dos critérios de 

relevância destes é o resultado de uma partilha entre pesquisadores e 

utilizadores. É um conhecimento transdisciplinar que, pela sua própria 

contextualização, obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de 

conhecimentos, o que o torna mais heterogêneo e mais adequado a ser 

produzido em sistemas abertos menos perenes e de organização menos rígida 

e hierárquica. Todas as distinções em que assenta o conhecimento 

universitário são postas em causa pelo conhecimento pluriversitário e, no 

fundo, é a própria relação entre ciência e sociedade que está em causa. A 

sociedade deixa de ser objeto das interpelações da ciência para ser ela própria 

sujeita de interpelações à ciência (SANTOS, 2005, p. 41-42). 

  

A proposição de cursos de extensão na modalidade colaborativa compartilha desse 

entendimento de que devemos deslocar conhecimento universitário na condição da 

pluriversidade, tendo em vista sua condição de abertura e fluidez na forma de condução das 

ações, que traduzem essa compreensão de protagonismo e autonomia para seguir ou não o 

previsto, mas ao mesmo tempo sugerindo direta ou indiretamente mudanças na  forma como se 

pensou e ordenou as atividades. 

 

5.2.1 Suleando a formação docente a partir de rodas de conversas 

 

 

Se queremos decolonizar a formação docente, precisamos rever as formas 

convencionais de educação, nas quais realizamos nosso fazer-pensar pedagógico. Geralmente, 

as formas hegemônicas do educar se traduzem pelo exclusivismo do espaço da sala de aula 
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(Figura 24), o que não significa que a sala de aula não possa ser ressignificada de modo a 

organizá-la de forma simétrica, estabelecendo relações mais horizontais. Inclusive, a própria 

concepção de sala de aula se altera quando a concebemos como um espaço-tempo em que todos 

formam e são formados.  

 

Figura 24 – Rodas de conversas em sala de aula e no Laboratório de Ensino de Geografia Física 

Jean Tricart do IFBA, campus Salvador. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

             Ainda que reconheçamos a possibilidade de tornar a sala de aula um espaço poroso e, 

portanto, mais aberto para as experiências dos sujeitos envolvidos, diferente do que a pedagogia 

convencional tem apresentado, em que o(a) docente assume o suposto domínio de classe, 

sustentamos a ideia de que precisamos ampliar as possibilidades de formação docente, 

oportunizando ambiências formativas para além da sala (Figuras 25 e 26). 

 

Figura 25 – Rodas de conversa na Praça Vermelha e Praça da Aranha do IFBA campus 

Salvador. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Da mesma forma que a sala de aula pode ser qualificada como espaço-tempo opressor, 

o uso de outros espaços-tempos no âmbito da formação docente pode se configurar como mais 

um espaço assimétrico de fazeres-saberes. Inclusive, adotar outros espaços-tempos para a 



194 
 

formação docente não garante o processo de decolonialidade, uma vez que existe a 

possibilidade de reproduzirmos formas coloniais mesmo em espaços mais abertos, a partir de 

relações opressoras de imposição de conteúdos disciplinares sem dialogicidade.  

 

Figura 26 – Rodas de conversa no Canteiro de Física do IFBA, campus Salvador 

 

Fonte: acervo do autor 

 

Embora seja contraditório, o fato de organizarmos a sala ou qualquer que seja o espaço 

na disposição circular ou semicircular pode configurar uma forma de vigiar e controlar 

estudantes que venham supostamente tensionar a aula, do que uma atitude aberta de 

compartilhamento de experiências. Estar em roda não garante, portanto, que a dialogicidade 

emerja, se o(a) formador(a) não tenha a compreensão do significado desse tipo de organização 

de espaço-tempo. Mudar a forma pode representar, por vezes, uma vontade de fazer diferente, 

assumindo um certo modismo, que não necessariamente esteja comprometida com mudanças 

na relação com o mundo, com os fazeres-saberes, com a vida, de modo geral. 

A proposta de rodas de conversas, no contexto da formação de professores e professoras, 

traduz-se como uma forma de organização do espaço-tempo que concebe a experiência de cada 

um(a) como aspecto fundante não apenas enquanto experiência individual, mas, sobretudo, no 

nível coletivo, em que as experiências individuais ganham outros significados quando 

capilarizadas e tecidas em ações emancipatórias, de resistência e insurgência. Assim, as rodas 

de conversa proporcionam outra relação com outros fazeres-saberes, ampliando repertórios a 

partir de visibilização de outros modos de vida, amparados em práticas sociais ancestrais de 

matriz indígena e afro-brasileira, experiência essa que tivemos em nossa atividade 

extensionista.  

A experiência de acolhimento das nossas raízes ancestrais nos advertia para a superação 

de leituras cientificistas e bacharelescas tão comuns no cotidiano da formação inicial e 

continuada docente. Como forma de ampliar repertórios que dessem conta dessas lacunas, 
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acolhemos nossas raízes ancestrais a partir das experiências que emergem de seus fazeres-

saberes indígenas e afrobrasileiros. Experiências que foram compartilhadas e que reverberaram 

na nossa formação. Esse caráter formativo foi compartilhado por uma das nossas colaboradoras. 

Afetada pelos encontros nas rodas de conversas com nossas ancestralidades, a colaboradora 

Abelha Barros preferiu compartilhar no ambiente online seu sentimento de respeito e 

consideração às nossas raízes, mas também externou profunda indignação quanto ao processo 

de encobrimento das causas indígenas e afrobrasileiras no nosso país. 

  
O nosso encontro foi primoroso, momento de grande aprendizagem e reflexão para 

repensar as nossas atitudes diante dos descasos com nossos irmãos de origem. 

Reconhecer os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas sobre suas 

terras significa respeitar suas histórias e os seus modos de vida. O brasileiro precisa 

valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer 

isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O 

encontro de negros e índios com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi 

pacífico, desde o início da nossa história lutam para preservar os seus territórios. 

Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente a expansão do agronegócio e 

grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças (Cursista colaboradora Abelha 

Barros) 

 

Declarações como essa reforçam nosso compromisso com o processo de formação 

docente sensível ao outro, sobretudo aqueles e aquelas que ainda hoje são perseguidos/as. Essa 

formação, referendada na decolonialidade, engajada com outras pedagogias comprometidas 

com uma sociologia das ausências e das emergências, como nos provoca Boaventura de Sousa 

Santos, reforça a nossa tarefa em mobilizar uma ciência pós-abissal e uma pedagogia mais 

porosa na formação docente, que dê conta das experiências dos sujeitos e de suas coletividades. 

Não é possível falar dessas experiências sem se reportar à forte relação que as matrizes 

indígenas e afro-brasileiras estabelecem com a natureza, à forma como expressam gratidão às 

matas, aos animais, a tudo que é vivo e não vivo, ou seja, a tudo a que nos reportamos como 

natureza, com a qual se estabelece uma profunda intimidade e reverência. Estar em roda com 

nossas raízes representou um encontro com nossas ancestralidades, nossas origens, um 

reencontro com a África e com Abya Yala52. Diante desse contexto, não é possível falar de 

território de candomblé ou aldeias sem falar das folhas e das matas e demais aspectos da 

natureza, momento oportuno de encontro com nossa ancestralidade afroindígena.  

 
52 Segundo o geógrafo brasileiro Carlos Walter Porto-Gonçalves “Abya Yala na língua do povo Kuna significa 

‘Terra madura’, ‘Terra Viva’ ou ‘Terra em florescimento’ e é sinônimo de América. Abya Yala configura-se, 

portanto, como parte de um processo de construção político-identitário em que as práticas discursivas cumprem 

um papel relevante de descolonização do pensamento e que tem caracterizado o novo ciclo do movimento indígena, 

abrigando cada vez mais povos originários. A compreensão da riqueza dos povos que aqui vivem há milhares de 

anos e do papel que tiveram e têm na constituição do sistema-mundo tem alimentado a construção desse processo 

político-identitário” Fonte: Enciclopédia Latino-americana Disponível em: 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/a/abya-yala. Acesso em: 30 out. 2019. 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/a/abya-yala
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Não temos dúvidas de que a forma como os fazeres-saberes tecidos em territórios do 

axé e em aldeias indígenas apresentam uma profunda relação com a Biogeografia, a partir do 

que estamos denominando por biogeografias vernaculares e pós-abissais. A partir da fala do 

Babalorixá e da dialogia tecida entre os(as) cursistas, foi possível reconhecer formas 

particulares de compreensão dos espaços-tempos da biodiversidade, aos quais o povo do axé e 

os povos indígenas encontram-se profundamente integrados.  

Desse modo, estar presente em roda é garantir que as pessoas possam compartilhar seus 

fazeres-saberes e experiências ao mesmo tempo em que cultivam práticas de escuta atenta, 

permitindo que todos e todas se vejam e possam efetivamente interagir e dialogar. Estar em 

roda, sobretudo, é uma postura de relação com o mundo e com a vida que busca romper as 

ideias de superior/inferior, desenvolvido/subdesenvolvido, moderno/primitivo e tantos outros 

binarismos que assentam, por sua vez, colonialidades que subalternizam outras experiências 

que são importantes para uma formação docente plural e aberta à novas formas de estar e viver 

nas suas diferentes expressividades. Essa possibilidade de interação e diálogo se confirmou 

inúmeras vezes em nossa ação extensionista. A título de exemplificação, podemos apresentar 

um dos momentos da Roda de conversa, a partir dos fazeres-saberes em torno da relação do 

Axé com a natureza compartilhados pelo babalorixá Arnaldo Santana: 

 

Rosiléia: Na Ilha de Maré, eu trabalhei na Ilha de Maré...já tem Lailton aqui que é 

professor...e estudantes da Ilha de Maré...e aí, nós fizemos um estudo antropológico 

na Ilha de Maré, e eu descobri que lá, como uma aprendizagem ancestral, no passado, 

quando eles não tinham acesso à água potável, eles usavam a técnica de ferrar a água... 

Cursista colaborador(a): Ferrar? 

Rosiléia: Ferrar a água...que é justamente pegar um galho em brasa, né? isso vem da 

África...pegar um galho em brasa e colocar dentro de um tonel, né? de um tanque, né? 

com água, e aí, depois, no dia seguinte, você vai lá ver, e a água tá limpa, né? E aí, eu 

trabalho essa questão...de que, na realidade, as técnicas de filtração da água, elas vêm 

de muitos anos atrás...o carvão já é usado há muito tempo, não foi a ciência ocidental 

moderna que inventou, né? já vem há muito tempo...e, aí, tem textos que trazem essa 

história também do uso do carvão...e eles começam a contar, e  a gente chega até 

mesmo na questão do Candomblé, do uso do carvão na purificação...eu gostaria até, 

se o senhor pudesse, comentar se há esse uso mesmo, como é feito...porque eles 

relatam esse...o sentido de purificação não é só da água, aí vem pros ambiente...até 

em casa, né? coloca o carvão na geladeira purifica o ar...então, tem várias...vários 

artefatos...hoje [...] 

Babalorixá: [...] várias utilidades o carvão tem...no candomblé mesmo ele é bem-

vindo o carvão...por que ele é bem-vindo no Candomblé?...o defumador por 

exemplo...a gente tem...a gente prepara o carvão na lata, entendeu? coloca o 

defumador, entendeu? pra defumar por causa dos santos, sai defumando o terreiro 

todo, entendeu? um preparamento de Exú mesmo tem que levar um carvão, entendeu? 

quer dizer...ele é utilidade em muitas partes [...]  

Rosiléia: [...] é bastante interessante, né? que aí essa rede, né? Você vê [...] 

Cursista colaborador(a): [...] assim como nós acreditamos [...] acreditamos que o 

carvão limpa os dentes...deixa os dentes muito mais limpos [...]    

Rosiléia: [...] limpa os dentes [...] 

Cursista colaborador(a): [...] é... isso é verdade mesmo...minha vó dizia isso que o 

carvão [...] 
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Rosiléia: [...] o interessante nessa questão do saber é como esses saberes...por 

exemplo, tá na África, e ele comenta desse uso do carvão pra limpar os dentes...meus 

alunos aqui na Bahia comentaram desse uso do carvão pra limpar os 

dentes...então...assim....parece que o mundo, né? o planeta terra é grande...mas esses 

saberes transitam, né? [risos] há todo um processo de circulação dos saberes, que é 

uma das questões que a gente discute também lá no nosso curso, né? de pluralismo 

cultural e aprendizagem escolar em ciências...sobre essas circularidades e circulação 

de saberes, né? (trecho da 1ª Roda de Conversa). 

 

Estar em roda e sentado no chão, em especial (Figura 27), algo que fazíamos com muita 

frequência no nosso curso de extensão, reforçava ainda mais uma postura horizontalizada e 

aberta na tecitura de novas relações com os fazeres-saberes. Essa forma de organização do 

espaço-tempo gerou um certo desconforto, uma vez que estávamos habituados a dar aulas em 

pé ou a estarmos sentados em carteiras. A possibilidade de estar sentado na mesma altura com 

o(a)s demais proporcionou uma ambiência formativa em que todos davam aula, descentrando 

nosso status como detentor do conhecimento.  

 

  Figura 27 - Momento de meditação dos encontros presenciais com humanos e não humanos             

 

Fonte: acervo do autor 

 

Além disso, essa ilusão de que erámos em algum momento portador de conhecimento, 

ao mesmo tempo que nos advertia sobre a necessidade de uma escuta sensível, nos levou 

também a pensar sobre a questão desse primado da mente ou do cognitivo e sua influência na 

formação docente. Esse tipo de compreensão nos advertia que a formação docente não deveria 

se reduzir exclusivamente aos moldes de uma educação abstracionista. 

 

Viemos de uma formação em que o ocidente “civilizado” tendeu a privilegiar tão 

somente a abstração (lógica simbólica e reflexiva por excelência), em detrimento das 

lógicas plurais e fragmentadas que se encontram no cotidiano, estando mais próximas 

das lógicas da experiência ou da ação. Um exemplo contundente é a Ciência Moderna, 

instituída e consolidada como a “forma de saber mais legítima e verdadeira”, em 

detrimento dos saberes difusos que operam ao nível do cotidiano. Assim, o cotidiano 

mais atado ao presente passou a ser visto como portador de um saber desacreditado e 

subalternizado, como o domínio exclusivo da prática, um local onde, supostamente, 

impera um vazio de saberes e teorias. Silencioso e vazio, tal local não precisa ser 
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escutado, pois a formação abstracionista é um tipo de formação extremamente 

antropocêntrica (REIS; MATOS, 2015, p. 1). 

 

A oposição a essa formação abstracionista se traduziu, sobretudo, na necessidade de nos 

permitirmos ampliar os sentidos da aprendizagem, por meio do contato com o chão durante a 

prática meditativa, o sentir o cheiro da terra molhada após alguns momentos de chuva, durante 

as rodas de conversa, o perceber o calor e o frio que atravessam nosso corpo. Perceber as visitas 

esporádicas de animais, a exemplo de uma gatinha que eventualmente aparecia, cuja presença 

nos mobilizava para essa compreensão de acolhimento do outro, inclusive do outro não 

humano. Afinal de contas, ela queria participar das nossas rodas de conversas, através de outra 

expressividade que foge da linguagem escrita ou qualquer outra forjada e normatizada pela 

chamada linguagem humana. Sua presença, sobretudo, nos advertia para a necessidade de 

acolher a vida não humana. 

A experiência de desenvolver atividades extensionistas enquanto dispositivo de 

pesquisa-formação em espaços-tempos abertos, especialmente em canteiros verdes e praças do 

Instituto, proporcionou a emergência de noções importantes que foram compartilhadas ao longo 

desse relato, nos provocando a refletir quanto aos formatos de ensinar e aprender em 

Biogeografia, que estão ainda comprometidos em instituir verdadeiras jaulas de aula. Esta 

expressão foi mobilizada pelo cursista colaborador Urso Rodrigues, quando o mesmo 

reconhecia que a sala não permitia outras experiências, acusando tal espaço de ser um lugar 

sufocante, por não ser um espaço-tempo acolhedor de novas possibilidades.  

A experiência que este colaborador teve e tem com a sala de aula, como espaço de 

opressão e de institucionalização de colonialidades do ser, saber e poder, nos advertia da 

necessidade de criar outras possibilidades comprometidas com o acolhimento e também com o 

fomento de um espaço democrático que garanta o diálogo de narrativas, algo que foi possível 

quanto nos encontrávamos em roda de conversa. Se nos atentarmos ao formato da sala de aula 

nos surpreenderemos com o fato de que 

 

tudo ou quase tudo tem a forma retangular: casas, camas, janelas, campos de futebol, 

páginas de livros, cadernos, jornais, telas de cinema, telas de televisão, telas de 

computador, cômodos de nossas casas. Nosso olhar passa a pedir retângulos para ver 

o mundo. Há uma progressiva transformação do olhar em retângulo e dos retângulos 

em olhares. Trata-se de uma figura geométrica que reúne simetria e assimetria, 

igualdade e diferença, lados maiores e lados menores. Retângulos são também 

fórmulas de janelas, moldes ou pré-moldes de janelas, sintéticas ou não. Mas o mundo 

não é retangular” (BAITELLO JUNIOR, 2017, p. 54) 

 

As formas convencionais de organização dos espaços-tempos escolares e universitários 

em seu formato retangular, com carteiras enfileiradas umas na frente das outras, condicionam 
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as pessoas a ficarem de costas umas para as outras, dificultando, desse modo, a troca de 

experiências, interação e dialogicidade, pois estão comprometidas numa atenção 

exclusivamente devotada a(o) professor(a), considerando-o como portador privilegiado do 

conhecimento. Essa hierarquia, que se assenta nesse tipo de organização do espaço-tempo, em 

que o professor assume a condição de detentor do conhecimento, sobretudo de um tipo 

especializado de conhecimento, pode conduzir ao processo de subalternização de experiências. 

Assim, a experiência em sala de aula e demais espaços-tempos organizados em formato circular 

ou semicircular cria condições de visibilização e troca de experiências.  

Quando oportunizamos um tipo de formação em espaços mais amplos, como canteiros, 

praças e demais espaços abertos e, portanto, mais porosos, o compartilhamento ganha outro 

tom, como sugere a líder religiosa e militante da causa negra brasileira Makota Valdina53, em 

quem nos inspiramos na tecitura desse tipo de formato no conjunto das atividades da nossa ação 

extensionista. Tivemos um prazer de conhecê-la no contexto do II Seminário Griô: Culturas 

populares e descolonização, oportunidade em que a ativista sugeria a realização desses formatos 

de rodas de conversas em espaços mais abertos, especialmente na mata, recomendação que nos 

mobilizou a pensar na adoção de outros espaços-tempos na formação docente.  

Experienciar outros espaços-tempos integrados ao espaço-tempo da sala de aula é 

considerado aqui condição sine qua non para a emergência de narrativas pós-abissais, para uma 

formação docente comprometida com diálogos mais simétricos entre a ciência e as narrativas 

locais, a partir, por exemplo, da visibilização de autorias coletivas indígenas, quilombolas e de 

toda uma rede de saberes-fazeres alocados no plano da inexistência. As rodas de conversas, 

nesse contexto, permitem esse tipo de formação docente pluriétnica, uma vez que a construção 

desses espaços-tempos está comprometida com outras relações com os fazeres-saberes de 

diferentes etnias nos mais variados contextos socioecológicos.  

Como forma de assentar uma concepção de espaço-tempo dialógica e aberta 

precisávamos criar momentos de silenciamento dos nossos pensamentos, como forma de nos 

tornarmos mais assertivos, mais presentes e, portanto, mais atentos aos encontros presenciais. 

A partir de práticas meditativas, geralmente realizadas no início das atividades, criava-se uma 

ambiência de cultivo de momentos de encontro consigo e com o outro, oportunizando uma 

experiência que, apesar de ser identificada como uma prática mobilizada na tradição espiritual 

 
53 Valdina de Oliveira Pinto, conhecida popularmente como Makota Valdina, faleceu em março deste ano, fruto 

de problemas cardíacos. Morreu aos 65 anos, na madrugada do dia 19 de março, dia em que participaria da roda 

de diálogo “Candomblé e ecologia: raízes, racismo e resistência” no contexto do III Colóquio Latino-Americano 

de Ecologia Política, que ocorreu na cidade de Salvador, evento em que foi homenageada.  
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do budismo, configura-se como uma prática comum nos dias de hoje, que pode ser mobilizada 

sem precisar vincular-se a uma tradição espiritual específica. Essa prática assume, dentre outros 

aspectos, aquilo que se costuma denominar por mindfulness ou atenção plena. Diante dessa 

concepção de que cada um tem algo a dizer a partir de suas itinerâncias com suas leituras e 

experiências com o mundo, as rodas de conversas constituem-se como importantes momentos 

de interação e dialogia, muito importantes dentro de propostas que visam articular estudos 

decoloniais e Biogeografia no contexto da formação docente. As rodas de conversas 

constituem-se como espaços-tempos significativos, uma vez que nos oferecem a oportunidade 

de compartilhar experiências cotidianas de pesquisa, vivências comunitárias de luta, de 

resistência e de resiliência com diferentes pessoas e coletivos. 

Reforçando essa compreensão, a professora Rosiléia Almeida que integrou uma das 

nossas rodas de conversas, ressaltou a importância dessa modalidade de atividade como a que 

desenvolvemos como possibilidade de interação em uma perspectiva de promoção de diálogo 

de saberes. Nesse sentido, nos advertiu, inspirada nos estudos de Eduardo Mortimer e Phill 

Scott, sobre a importância da distinção entre interação e dialogia, reforçando o espaço-tempo 

da extensão como uma oportunidade de exercitar essa dialogia. Segundo a professora: 

 
Muitas vezes, a gente tem uma aula que ela é interativa, mas mão é dialógica...às 

vezes, as pessoas pensam que, só porque todo mundo tá falando, que tá ocorrendo a 

dialogia, né? e nem sempre isso acontece...você pode tá num congresso de físicos, que 

eles estão falando só sobre a Física Quântica, né? é interativo, mas não é dialógico, 

pra ser dialógico, você tem que trazer diferentes perspectivas, diferente olhares, 

diferentes saberes, né? diferentes linguagens. 

 

Essa observação, levantada pela professora, nos adverte, sobretudo, para a relevância 

de fazer-pensar a formação docente a partir de metodologias que incorporem didáticas mais 

porosas e abertas às experiências de vida de cada pessoa. Quando a proposta pedagógica de 

formação docente se encontra comprometida em instituir abordagens cada vez mais dialógicas 

entre os diferentes fazeres-saberes, o repertório de experiências se amplia, uma vez que há uma 

preocupação com a escuta sensível do outro. Na ocasião, a professora relatou uma experiência 

em sala de aula, que reforçou os desafios de adotar abordagens dialógicas a partir de outras 

leituras.  

 

Tem um filme que eu gosto muito, que é aquele filme Home - Nosso Planeta, Nossa 

Casa, não sei se vocês já assistiram...tem uma frase...aquele filme é muito profundo, 

e muitas vezes a gente tem que refletir sobre frases que são ditas né? é um filme que 

ele é feito com filmagens pra vocês, né?... principalmente pra quem é de Geografia, 

Biologia, Biogeografia...filmagens, né? de paisagens...e tem uma frase que diz assim: 

nosso corpo e o corpo das plantas falam a mesma língua...bastante profundo, né?  e 

aí, eu já...em algumas aulas, quando eu passo esse filme para os meus alunos de 

educação ambiental...eles ouvem essa frase, e eu busco interpretar com eles, mas, 
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muitas vezes, eles não conseguem perceber, né? a profundidade dela, né? (Profa. 

Rosiléia) 

 

O esforço dedicado pela professora no sentido de provocar os(as) estudantes a 

interpretar juntos a partir de outras lentes é uma experiência hoje muito comum tanto na 

Educação Superior quanto na Educação Básica. Isso pode ser constatado quando procuramos 

tecer compreensões que buscam apresentar outras leituras que venham atualizar os 

conhecimentos científicos para uma abordagem orientada numa proposta de ecologia de 

saberes, na própria formação inicial e continuada de professores(as). 

Desse modo, a ciência que ainda mobilizamos em sala de aula ainda está refém de 

modelos abissais de produção de fazeres-saberes, que não abordam, como ressaltou a 

professora, a questão dos diferentes usos das plantas, por vezes associados aos diferentes 

horários. Essa compreensão foi inspirada na fala do babalorixá Arnaldo Santana, quando o 

mesmo comentou sobre o uso indiscriminado de determinadas folhas levar à morte, em 

decorrência de não se atentar aos diferentes usos a que estão ligadas as plantas compartilhadas 

no Axé. Como reforça a professora  

 

A ciência ocidental moderna demorou muito tempo e ainda tem muito caminho a 

percorrer para entender esses segredos das plantas, que a humanidade, né?...já percebe 

há milhares de anos, é um conhecimento que não foi construído ontem, ele tá sendo 

passado ao longo das gerações, e que, nós, que somos do campo do ensino de Ciências, 

muitas vezes, não conseguimos apreender, né? são tantos detalhes...você mostrou 

tantas plantas...de repente...você me perguntar aqui uma planta...[risos] vou fazer a 

prova...o horário da prova, né?...o horário do teste...uma planta...qual é...e pra que 

serve...talvez, alguns, até por terem maior proximidade...aí, a história de vida vai 

contar muito  nesse processo, se recordem...mas, pra quem teve uma formação 

cientificista, como eu própria tive, né?... muitas vezes, eu não vou conseguir 

identificar porque a gente tem aquele conhecimento mais imediato, não esse 

conhecimento que envolve indícios, um conhecimento que penetra nesses detalhes, 

nesses segredos, né? (Rosiléia) 

 

Essa compreensão da diversidade de fazeres-saberes e das limitações da ciência em 

compreender tais práticas demonstra como a formação cientificista pode subalternizar essas 

experiências que emanam de práticas intergeracionais indiciárias, que conseguem, por sua vez, 

identificar aspectos da vida animal e vegetal, inclusive sua manifestação e distribuição nos 

territórios de convivência de comunidades tradicionais. No Axé em especial, essa relação 

ancestral com a biodiversidade é geralmente traduzida pela expressão Kosi ewe, Kosi orisa, que 

é amplamente compartilhada entre o(a)s praticantes das religiões de matriz africana, 

especialmente do Candomblé.  

A expressão em língua iorubá significa “Sem folha não há orixá”, o que traduz a total 

identificação e relação dessa tradição com as folhas. No Axé, Ossain é considerado o Orixá das 

folhas, a quem se deve pedir permissão para tirar qualquer folha da mata, numa relação de 
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profundo respeito com a Natureza. Em decorrência dessa relação ancestral e respeitosa com o 

verde e tudo que integra a natureza, costuma-se associar o Axé com o processo de conservação 

da natureza, pautado por vezes em movimentos ambientalistas que buscam ressaltar a 

importância dos terreiros na conservação da biodiversidade, a partir de um legado biocultural 

que é compartilhado de geração em geração. 

Esse tipo de experiência compartilhada nas rodas de conversa só foi possível quando 

nos encontrávamos fora da sala, a partir de uma compreensão de formação em espaços abertos, 

para que outros fazeres-saberes pudessem ter voz. A sala de aula pode proporcionar uma 

experiência com outros fazeres-saberes de forma parecida, desde que esteja comprometida em 

acolher o outro, compreendendo essa experiência como formativa. Essa experiência em espaços 

abertos foi avaliada pelos cursistas de forma positiva, como podemos constatar na fala da 

colaboradora: 

 

O nosso encontro foi primoroso, momento de grande aprendizagem e reflexão para 

repensar as nossas atitudes diante dos descasos com nossos irmãos de origem. 

Reconhecer os direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas sob suas 

terras, significa respeitar suas histórias e os seus modos de vida. O brasileiro precisa 

valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer 

isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O 

encontro de negros e índios com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi 

pacífico, desde o início da nossa história lutam para preservar os seus territórios. 

Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente a expansão do agronegócio e 

grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. (Cursista colaboradora Abelha 

Barros) 

 

Esse compartilhamento da cursista colaboradora nos adverte sobre a necessidade de se 

criar espaços de escuta e diálogo com nossas origens, em fazer as pazes com o nosso passado, 

de criar espaços cada vez mais multirreferenciais, e, portanto, abertos às diferentes linguagens 

e formas de compreensão. Espaços de escuta às histórias de vida, aos movimentos de resistência 

e insurgência. Espaços, sobretudo, de reconciliação com nossas matrizes ancestrais. Uma 

formação docente inspirada nesses modos de vida em contexto de rodas de conversa assinala o 

comprometimento de uma formação docente que acolha a diversidade étnico-racial, 

mobilizando-a em sua ação educativa de forma a cumprir a dimensão decolonial, e, portanto, 

de visibilização de outros sujeitos, a partir de outras pedagogias.  

Como forma de referendar essa dimensão decolonial, compartilharemos agora um  

relato muito importante que nos convence da importância dessa escuta das histórias de vidas, 

especialmente compartilhadas na 1ª Roda de conversa, ocasião em que tivemos a oportunidade 

de conhecer um pouco da etnia Machope, a partir da fala do moçambicano Ramiro Lázaro 

Macuacua, que relatou momentos de sua história no contexto da etnia africana supracitada, a 
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qual reconhece a natureza como parte integrante de seu modo de vida. Ramiro cresceu na cidade 

de Caputo, capital de Moçambique, um dos países que integra a África Austral ou Meridional. 

Morou com os pais na Província de Gaza no Estado dos Machopes, faixa territorial que é 

banhada pelo Oceano Índico, num contexto em que o próprio Ramiro qualifica como “o mundo 

da natureza”. Essa experiência com o mundo natural se dá devido à forte ligação que essa etnia 

estabelece com o ambiente, com as plantas e os animais, especialmente dos diferentes usos 

tecidos no contexto cultural da etnia. Segundo Ramiro, isso se dá 

 

porque os Machopes são mais das florestas...do campo, essas coisas...tanto que é 

quase impossível encontrar casa dos Machopes que não tenha árvores ou não tenha 

coqueiro que não tenha seja laranjeiras...frutas... árvores de frutas em si... é quase 

impossível encontrar casa dos Machopes que não tenha tudo isso... 

 

Ramiro conta inclusive que boa parte do que se produz provém desse mundo da 

natureza, seja em termos da produção alimentar, das indumentárias, que são confeccionadas por 

eles mesmos, da farmacologia nativa e de outros utensílios produzidos no contexto da cultura 

Machope. Essa condição ficou bem explícita na fala dele. 

 

A gente praticamente é do mundo da natureza assim...das plantas, de areia...tanto que 

aqui eu tô vendo muita coisa diferente, né?...aqui no Brasil, mas, lá, a nossa vida é 

basicamente na nossa própria produção, seja produção alimentar, assim como a maior 

parte das coisas...nossas roupas... próprias roupas... as pessoas de lá... os nossos 

parentes é que fazem... por exemplo, as minhas, minha mãe que faz...que fazia...então, 

o que acontece? Nós não tivemos muito acesso às escolas, aos hospitais, tanto que os 

nossos medicamentos eram mais plantas, a gente vivia de plantas, a gente viveu de 

planta, a gente viveu na base dos animais...tipo...quando trata-se de alimentação. 

 

 Além disso, em decorrência da ausência do Estado, muitos não têm acesso à educação 

instituída pelo Estado e às tecnologias que são compartilhadas hoje nas economias chamadas 

desenvolvidas, o que ressalta ainda mais essa condição de criar estratégias na economia local 

para suprir as necessidades básicas da comunidade, sendo uma delas a caça. 

 

A gente é mais da caça, nós caçamos pra sobreviver...é claro, gostamos da natureza, 

mas, de alguma maneira, temos que sobreviver e acabamos recorrendo mais a esse 

meio de caça...nós somos seres da caça, caçamos pra sobreviver...e assim é nosso dia 

a dia... 

 

Ao contrário do que imagina Ramiro quanto à inexistência de conhecimento e 

tecnologias entre eles, acreditamos que essa leitura se dá em decorrência da identificação com 

um tipo de conhecimento que represente a saída para seus problemas. Essa leitura embaça a 

potência dos seus fazeres-saberes, que não são qualificados nem como conhecimento nem como 

tecnologia. Sobre a questão da tecnologia, existe uma literatura que amplia essa noção de 

tecnologia, impedindo que ela fique refém do modelo hegemônico ocidentalocêntrico. Uma 
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dessas vertentes são as tecnologias nativas dos povos africanos, fazeres-saberes compartilhados 

pela prática da memória e demais práticas ao longo de gerações.  

Reconhecemos que o baixo acesso à educação instituída pelo Estado, externada por 

Ramiro, não desqualifica os fazeres-saberes compartilhados, uma vez que eles são mais 

importantes e eficazes no seu cotidiano, do que os conhecimentos que se hegemonizou pela 

alcunha de científico. Dito isso, há um reconhecimento da disputa pela democratização das 

políticas de acesso e permanência às escolas e aos demais aparatos institucionais do Estado. 

Apesar do quadro de desassistência do Estado, os machopes resistem e insurgem a partir 

das tecnologias que dispõem. O quadro de desigualdade de acesso a vários serviços, geralmente 

conseguidos nas cidades próximas e na capital, tornam essas comunidades vulneráveis aos 

interesses externos de diversas ordens, especialmente quanto à caça ilegal de animais, como 

elefantes, na sanha extrativista e predatória de obter o marfim, que traduz a pouca 

operacionalidade das políticas de conservação da biodiversidade no país. Apesar de existirem 

instrumentos legais de proteção, como afirma Ramiro, o baixo salário e o número de pessoas 

envolvidas é insuficiente, o que acaba ocasionando o acesso ilegal aos parques e unidades de 

conservação por meio de propinas, como forma de se obter uma renda extra. Ramiro adverte 

que 

 

com o desenvolvimento que tem havido, a tendência das pessoas que estão no poder 

é abater mais as florestas...árvores, essas coisas...então acabou destruindo assim a 

natureza porque tende mais a destruir do que semear ou plantar de novo...naquele 

sentido de removeu a árvore ou cortou a árvore, mas não volta a plantar... Então, isso 

tem causado muita erosão...uma catástrofe em si...isso tem gerado um problema muito 

enorme...mas o principal problema é que nós não temos acesso aos estudos, nós não 

somos estudados, não temos conhecimento...posso assim dizer...nós temos falta de 

conhecimento... É o que facilita muito para pessoas que chegam e tal porque compram 

a madeira muito barata... então, prometem...a moeda de lá é muito baixa, e o salário é 

pior ainda... então, faz com que haja corrupção...muita corrupção... 

 

O processo de silenciamento da natureza, como esse depoimento atesta e que se encontra 

em curso no território Machope, fruto em parte da vulnerabilidade de acesso a informações que 

ajudem a protegê-la, traduz a escalada insana de apropriação de territórios, inclusive dos 

territórios ancestrais em várias partes do mundo. As etnias ligadas fortemente com a terra, como 

a etnia Machope, conseguem manter viva a natureza e a rede biodiversa tecida nesses territórios, 

uma vez que o mundo de natureza é um aspecto fundante na memória biocultural desses povos. 

Por conta da vulnerabilidade criada pelo Estado e das disputas sistemáticas orquestradas por 

corporações econômicas estrangeiras, apesar da resistência a essas forças, a única possibilidade 

é submeter aos interesses de exploração dos chamados recursos naturais dos territórios. Sobre 

essa geopolítica dos chamados recursos naturais orquestrada na região, Ramiro lembra que 
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a China é o país que está em primeiro lugar na exploração da madeira de 

Moçambique...Moçambique é muito rica em madeira...tem madeira que é considerada 

madeira de primeira qualidade.... Dos países africanos, tem se dito que Moçambique 

seria o país mais rico dos países africanos...mas acaba não sendo por causa da própria 

exploração...porque é muito mal explorado...e aí, acaba tendo muita dificuldade para 

o povo...seja nas escolas, como eu havia dito...eu havia dito...que não temos escolas, 

hospitais... 

 

Além disso, para se ter uma ideia, muitas coisas que hoje são básicas em muitos países, 

não são conhecidas por essas comunidades, que passam a ter acesso especialmente na capital 

do país. Objetos que para nós são minimamente acessíveis, pelo menos em nível de saber sobre 

sua existência, para essas comunidades não são, a exemplo do óleo de cozinha, que só passaram 

a conhecer recentemente na capital. Esse quadro de desconhecimento se estende a sabonetes e 

escovas de dentes.  

 

Tanto que tem uma planta que a gente usa pra escovar os dentes. A maioria das 

cidades, né? da província, capital... a maioria nem sabe o que é isso. Por quê? porque 

tem acesso às escovas...escovas de dentes...são coisas novas...existem lugares lá que 

ainda não se sabe o que é uma escova de dentes...então, usa-se mais essa 

planta...chamamos de mulala...essa planta chamamos de mulala... 

 

Um aspecto curioso é que, apesar de não terem acesso aos remédios, que são 

mundialmente comercializados, fazem uso da memória biocultural, de práticas antigas que são 

passadas de geração a geração. Essas práticas se apoiam no uso de plantas para diversos 

problemas de saúde, a exemplo do que acontece com a raiz do coqueiro, que é utilizada como 

remédio para a dor de dente e para fazer sabonetes que geralmente ardiam, usados para resolver 

problemas de conjuntivite, e as folhas de bananeira como forma de tratamento para problemas 

de garganta e tosse. Outro aspecto importante diz respeito à imagem de selvagens que ele 

estabelece consigo e com os demais integrantes da etnia. Essa imagem, que é compartilhada 

por não machopes, é usada para justificar trabalhos mais pesados. Assim, 

 

os Machopes são considerados selvagens... porque nós somos mais do mato mesmo... 

Então, o que acontece é que o trabalho pesado julga-se que é mais pros Machopes... 

porque eles são considerados mais fortes...são pessoas que cresceram só à base de 

produtos da terra mesmo, e isso faz com que as pessoas pensem que eles são os mais 

fortes, então, têm que ter o trabalho um pouco mais pesado, principalmente porque 

não tiveram acesso a escolas...a maioria, né? não teve acesso à escola...então, acaba 

havendo isso...agora... 

 

Observemos que essa condição de selvagem, que se encontra, portanto, ligada à ideia 

de natureza, de quem vive das coisas da terra, geralmente é associada a pessoas que apresentam 

mais resistência para determinados tipos de trabalho, especialmente aqueles que exigem força. 

Essa compreensão é reforçada por não terem escolarização, justificando supostamente o uso da 
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força de trabalho para tarefas mais braçais. Assim, quanto mais distantes de uma suposta 

humanização, que seria conferida por uma educação mais formal e, por consequência, restritos 

ao domínio do selvagem, os Machopes são envolvidos em uma narrativa única, assentada em 

trabalhos e lugares sociais cada vez mais subalternizados. 

 

Moçambique é... assim... a maior parte da população é analfabeto...apesar se ser 

Língua Portuguesa uma língua oficial de lá, mas são poucos que falam português, são 

muito poucos...por que isso? Porque pra frequentar as escolas, além se serem poucas 

as escolas, é muito distante...é muito distante 

 

 

Diante da distância das escolas, a única forma de chegar a elas é por meio de longas 

caminhadas, que podem levar horas até o destino final. Ramiro comparou a distância entre 

Cajazeiras e a Estação da Lapa, aqui na cidade Salvador, distância consideravelmente elevada. 

No entanto, para os membros da etnia Machope, caminhar distâncias similares a essa não 

representa um empecilho. 

Outro tema polêmico e controverso compartilhado por Ramiro diz respeito à 

circuncisão, que é praticada sem anestesia, sendo obrigatória entre os homens machopes, sob 

pena de não casarem ou constituir família, uma vez que as mulheres não aceitam homens sem 

terem passado pelo procedimento. 

 

A circuncisão... pra nós, os Machopes, é algo obrigatório... é obrigatório fazer 

circuncisão nos homens...é considerado homem apenas aquele que já fez circuncisão... 

Então, existe uma idade em que todos são convocados, em todos os bairros... há uma 

reunião, aí, são chamados e vão pra um determinado lugar onde vai ficar uma semana, 

às vezes, ou mesmo dois dias, dependendo da resistência de cada criança, de cada 

menino, então, eu faço lá a circuncisão... claro, já que pra nós não há hospitais lá, 

então... é assim... a sangue frio,  a circuncisão é a sangue frio... Então, depois disso 

ficam alguns dias, depois voltam pra cá, mas com o uso desses remédios das plantas... 

 

 

Geralmente, essa prática começa a partir dos 13 anos e é realizada por curandeiros. A 

circuncisão é uma prática cultural dos Machopes, configurando-se como ritual de passagem 

para a vida adulta, por vezes associada a uma medida preventiva de doenças54.   

 

Porque os curandeiros são usados, sim, para o lado bom, assim como para o lado mal... 

Se você vai pra lá com o curandeiro pra que te faça uma coisa boa, você vai ter um 

resultado bom... a gente acredita nisso. Mas se você vai pra lá querendo uma coisa 

má, você vai conseguir uma coisa má... Então, funciona assim... Existe um horário 

que pra nós é sagrado... doze... em condições normais, ninguém deve morrer doze... 

meio dia... ninguém deve ser enterrado meio dia... ninguém deve morrer meio dia... 

 
54 É importante ressaltar que a prática de circuncisão não é condenável em si; são condenáveis as condições em 

que ela ocorre. Na cultura ocidental, há situações em que a circuncisão é realizada (com o nome de cirurgia de 

fimose, também chamada de postectomia), por motivos higiênicos e para favorecer a atividade sexual, dentre 

outras razões. Corresponde a uma prática cultural de vários povos que a ciência ocidental incorporou e aperfeiçoou. 

Recomenda-se acessar o link:https://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhatee/fm17089818.htm. 
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Se você perde um parente meio dia, quer dizer que toda a tua família vai morrer e... 

assim... não será... não levará muito tempo pra isso acontecer, entende? Então... vai 

morrendo [...] 

  
  Uma questão pertinente levantada pelo cursista colaborador Serpente Mendes diz 

respeito ao fato dos membros e membras da etnia realizarem algum tipo de compensação 

ambiental, diante do uso dos elementos da natureza, já que caçam ao mesmo tempo que 

precisam realizar a supressão vegetal para a introdução de espécies comestíveis para o próprio 

consumo. Segundo o representante da etnia Machope,  

 

Existe... existe sim... porque o que acontece é que a nossa província em si, o nosso 

estado, é um estado que é mais mato que qualquer outra coisa...mais do que casas... 

tanto que é normal você encontrar uma casa aqui e pra ter um vizinho ser uma 

distância... então, o que acontece? os espaços...o espaço é muito grande...e ao redor é 

mato...então, a gente tende mais a dividir alguma parte pra fazermos essas ditas 

machambras55...mas mantemos sempre as árvores ao redor porque a gente não abate 

toda a mata assim...tanto que eu cresci na base de animais, eu cresci ao redor dos 

animais...graças a Deus, eu não tenho medo de animais...por isso...seja macacos, 

cobras, essas coisas...então, tem essas coisas, na selva...pássaros por aí...e temos que 

ter também o controle daquilo que nós produzimos, porque os próprios animais, assim 

com as plantas, devastam, né? Então, tem que haver aquele controle...mas o que 

acontece é que a natureza em si ou a terra em si possibilita e ajuda porque dá bons 

alimentos, não precisamos recorrer a produtos químicos por causa de adubo e essas 

coisas... nós não recorremos muito a isso pra que haja crescimento...então, é 

algo...digamos...cem por cento natural... 

 

Reforçando essa compreensão do manejo da biodiversidade, outras questões emergiram 

nesse sentido, especialmente sobre a questão da conservação da vida selvagem do país. Se 

existem parques e como se dá a questão da preservação e da conservação. Segundo Ramiro, 

existem parques nacionais, sendo o maior o Parque Nacional da Corongosa, com uma 

diversidade considerável de espécies da fauna nativa, mas reconhece que, por conta da 

fragilidade das políticas de controle, fiscalização e monitoramento ambiental, muitos animais, 

especialmente os elefantes, em função do marfim, são abatidos em território moçambicano.  

Num contexto em que as pessoas recebem muito pouco pelo que fazem, acabam se 

rendendo a práticas de corrupção, por meio do recebimento de valores que garantam o acesso 

a essas unidades de conservação. Esse quadro é motivado pelo agravamento das condições 

socioeconômicas das sociedades de baixa renda, 

 

Porque o salário de lá é tão baixo que não dá pra você garantir a própria alimentação 

da sua família...não dá pra você possibilitar os teus filhos a um acesso escolar...a 

escola tem se dito que é pública, sendo pública, a pessoa não paga...é isso que tem se 

dito, mas é apenas o que a gente escuta, não o que a gente vive...então, o que acontece 

 
55 Para o povo moçambicano, machambras constituem “construções independentes que abrigam salas de aula, 

administração, dormitórios, refeitório e cozinha, criadouro de suínos, cabras e aves, ferraria, armazém e outros, 

além do viveiro de mudas, da horta e das plantações” (Disponível em: http://itacir-

brassiani.blogspot.com/2017/09/missao-paixao.html. 
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é que as pessoas acabam não indo às escolas, tanto que, hoje em dia, tem muitos jovens 

que estão mais no mundo do álcool do que da carteira, do que da vida real. Por quê? 

Porque dizem que querem fugir dos problemas, querem parar de pensar... O que existe 

de mais barato lá é o álcool...você pra comprar arroz é uma dificuldade enorme...pra 

comprar pão nem digo, pior ainda... é algo que sobe...assim...quase todos os 

dias...sobem os produtos, mas o salário não... Então, aí as pessoas acabam deixando 

com que as pessoas entrem nos parques para matar os animais... 

 

Como podemos constatar a partir da fala de Ramiro, o processo de silenciamento da 

biodiversidade que tem ocorrido em Moçambique é agravado pela falta de políticas públicas de 

educação, emprego e saúde, o que demanda reformas estruturantes que venham convergir com 

as políticas ambientais, ampliando a eficiência das unidades de conservação, sob pena de se 

perder os últimos espécimes e a diversidade biológica do país.  

 

Nós tínhamos, por exemplo, ou temos... os jardins zoológicos... Existem jardins 

zoológicos lá, mas o que acontece? tínhamos animais que eram considerados 

preciosos... várias cobras que têm anos e anos... gigantes... crocodilos... quase todo 

tipo de animal... macacos, chimpanzés, tipo gorilas... tinham essas coisas nos parques, 

mas o que acontece? devido ao descuidado do homem...esses animais tinham aí a 

floresta...mas o que é que aconteceu? é que os próprios animais acabavam destruindo 

a própria flora...o próprio parque, né? acabavam destruindo, por quê? porque queriam 

matar a fome...alguns animais só vivem na base de carne, mas não têm acesso à 

carne...alguns animais vivem na base de vegetais...mas não têm...então, isso acaba 

provocando muita coisa...a própria água... não que haja... falta em todo os 

parques...não é falta... é o descuidado...então, isso faz com que alguns parques, hoje 

em dia, sejam...assim... um pouco mais miseráveis, entende? [...] então, acabam sendo 

um pouco mais miseráveis...assim...os parques...então, isso... 

 

Como podemos perceber nesse relato de experiência do moçambicano, que denuncia 

um quadro dramático dos zoológicos e parques nacionais, entendemos que as questões 

ambientais que atravessam o tema da biodiversidade precisam dar conta da dimensão política, 

econômica e social, sob pena de não darmos conta das ameaças que se apresentam de modo 

complexo e que incidem tanto na biodiversidade quanto na sociodiversidade. 

 O legado de experiências que emergem dos fazeres-saberes machopes nos adverte da 

importância de uma leitura glocal, que dê conta das especificidades do local sem deixar de 

articular com questões mais ampla em nível internacional. O que acontece no contexto da etnia 

Machope e em várias partes de Moçambique configura-se como uma necropolítica em curso, 

que silencia animais, plantas, homens e mulheres. O comprometimento do legado biocultural 

que se dá no contato da sociodiversidade com a biodiversidade tem forte reverberação na 

biogeografia local, nos diversos arranjos espaço-temporais das biotas e das condições 

socioecológicas que os mantêm. 

Diante dessa necropolítica, nada escapa ao processo de silenciamento da diversidade. 

As formas coloniais hegemônicas são monocultoras da mente, do ser e do saber, o que 

representa uma ameaça às formas de compreender os espaços tempos das biotas e da 
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sociodiversidade tecida em conjunta com elas. Do ponto de vista biogeográfico, Ramiro 

Macuacua comenta que 

 

existem árvores ou plantas que só se encontram num lugar e no outro não se 

encontram...é o caso, por exemplo, de mafureiras56. Mafureiras não é todo lugar que 

se encontra...fruta para própria alimentação, mas também é usado como remédio... 

assim como para própria alimentação, pra casa de cozinha... [...] Então, o que acontece 

é que o homem...já que existe...como é que se diz...isso de fazer esculturas em 

desenhos... na base de árvores...essas coisas...então, existe esse abate também da gente 

mesmo no sentido de...nós acabamos destruindo a nossa própria flora por causa da 

tentativa de fazer carvão... porque a gente usa mais essas coisas... tudo bem que 

existem lá gases e tal...mas, por falta desse conhecimento, então, a gente recorre mais 

à própria selva...eu não sei... assim... se eu estou percebendo direito pergunta, 

entende? mas gostaria de explicar um pouco [...]    

 

Moçambique é considerado um dos países mais ricos e, contraditoriamente, um dos 

mais pobres da África. Devido à falta de conhecimento formal e da anuência dos governos e 

sua articulação com as corporações que negociam a natureza enquanto moeda de troca, 

subordinada à lógica neoextrativista, inúmeros desastres têm sido sentidos na grande rede que 

liga pessoas aos demais animais e às plantas, de modo geral.    

                      

5.2.2 Suleando a formação docente a partir de ambientes online 

 

Poderíamos nos questionar sobre a validade de formar professores e professoras usando 

ambientes online, sob a acusação de que tais espaços-tempos não contribuem efetivamente para 

a formação inicial e continuada de profissionais da educação, alegando, inclusive, a relevância 

da formação docente presencialmente ou face a face. Contrariando essa leitura pejorativa em 

torno da educação online, a usabilidade de suas mídias tem apresentado experiências de ensino 

e aprendizagem interessantes no campo educacional, especialmente nos estudos e pesquisas que 

assinalam a articulação entre Educação e Cibercultura57. O uso desses espaços-tempos online 

 
56  As mafureiras também conhecidas pelo nome científico Trichilia emetica (Meliaceae), segundo estudo 

etnobotânico publicado no artigo Trichilia emetica (Meliaceae) – A review of traditional uses, biological activities 

and phytochemistry publicado no  periódico científico Phytochemistry Letters, trata-se de uma planta nativa 

africana frequentemente usada para tratar dermatites, icterícia, dores abdominais além de serem empregadas para 

estimular o trabalho de parto, dentre outros propriedades medicinais. Segundo a referida publicação “O uso 

tradicional extensivo desta espécie incentivou os cientistas a explorar várias atividades biológicas, incluindo 

propriedades anti-infecciosas, anti-inflamatórias, anti-esquistossomáticas, antiplasmodiais, anticonvulsivantes, 

antitrypanossômicas, antioxidantes, antitússicas, antimutagênicas e hepatoprotetoras (tradução nossa)”. 

Recomendamos a leitura do artigo no link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874390010000947. 
57 Para a semióloga e comunicóloga brasileira Lucia Santaella, “a cibercultura decisivamente encontra sua face no 

computador, nas suas requisições e possibilidades. [...] A natureza dessa cultura é essencialmente heterogênea. 

Usuários acessam o sistema de todas as partes do mundo, e, dentro dos limites da compatibilidade linguística, 

interagem com pessoas de culturas sobre as quais, para muitos, não haverá provavelmente um outro meio direto 

de conhecimento. Por isso mesmo, é também uma cultura descentralizada, reticulada, baseadas em módulos 
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já é uma realidade no país e em outros países com inúmeros trabalhos no campo da educação, 

que compartilham de desenhos didático-pedagógicos em que a pesquisa-formação na 

cibercultura (SANTOS, 2014) se alinha aos estudos de natureza multirreferencial e cotidianista, 

os quais buscam visibilizar outras relações com os fazeres-saberes, com as narrativas e com as 

experiências nos diferentes espaços-tempos da formação.   

É bem verdade que determinadas instituições de ensino dedicadas à modalidade de 

educação a distância usam as plataformas online de forma a otimizar custos de contratação de 

docentes, dentre outros encargos, estando pouco preocupadas com a qualidade da formação. No 

entanto, quando o profissional da Educação, desde a formação inicial, entra em contato com os 

estudos de cibercultura e sua potente articulação na pesquisa-formação, reconhecerá tais 

plataformas como espaços fundamentais que estimulam a autoria e o protagonismo nos 

processos de criação de dispositivos e metodologias (SANTOS, 2014). O uso do ambiente 

online Moodle, por exemplo, amplamente utilizado em instituições de ensino superior, 

constitui-se como uma prática institucional muito comum em propostas político-pedagógicas 

de muitos cursos superiores, tanto no ensino, quanto em iniciativas de pesquisa e extensão. Um 

exemplo de seu uso, numa abordagem explicitamente decolonial, se deu recentemente no 

âmbito do Curso de Extensão Ubuntu: Educação em Base Africana, uma proposta pedagógica 

desenvolvida recentemente na Universidade Federal da Bahia, com oferta gratuita da primeira 

edição do curso em formato semipresencial, e totalmente a distância nas edições subsequentes. 

Em sua primeira edição, segundo informações da página da atividade extensionista, o 

curso foi desenvolvido dentro de uma proposta colaborativa, com o objetivo não apenas de 

refletir e aprofundar o entendimento sobre a história, cultura e os movimentos de resistência 

dos povos africanos no campo educacional, da cultura e da história africana e afrodiaspórica, 

mas também estimulando práticas nesse sentido, que pudessem ser adotadas no espaço escolar 

e em outros espaços formativos. Essa experiência extensionista ocorreu um pouco depois de 

termos iniciado o nosso curso de extensão nas dependências do Instituto Federal da Bahia. No 

nosso curso optamos pelo uso do Schoology, por apresentarmos familiaridade com essa 

plataforma e por ela reunir uma interface que facilitaria nossa experiência com a educação 

online, que se deu, por sua vez, de forma semipresencial e assíncrona.  

A proposta extensionista desenvolvida pela UFBA havia estimulado ainda mais o 

desenvolvimento das nossas atividades, por sabermos que experiências como essa estavam 

sendo realizadas pari passu à nossa. Assim, tornamos pública essa iniciativa entre os(as) 

 
autônomos. Materializa-se em estruturas de informação que veiculam signos imateriais, quer dizer, feitos de luzes 

e bytes, signos evanescentes, voláteis, mas recuperáveis a qualquer instante” (SANTAELLA, 2003, p. 103-104).                                            
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cursistas, a fim de ressaltar a emergência dessa abordagem e sua importância na 

problematização e tecitura de outras pedagogias, com forte orientação emancipatória. No 

entanto, o curso coincidia com alguns sábados de realização do nosso curso, dificultando a 

participação simultânea nos dois cursos, razão pela qual sugerimos que os cursistas 

participantes do nosso curso se matriculassem nas próximas turmas do referido curso. 

Essas propostas extensionistas, como a que desenvolvemos no âmbito desta pesquisa e 

a experiência desenvolvida pela UFBA, inspiradas no pensamento decolonial, articulando a 

formação docente em ambientes online, reforçam a nossa argumentação em torno da potência 

dessas tecnologias na mobilização de temáticas relacionadas aos saberes, vivências e práticas 

de sujeitos que foram e são contemporaneamente silenciados.  Desse modo, na perspectiva de 

educação online com a qual nos comprometemos,  

 

os sujeitos podem até encontrar-se geograficamente dispersos, entretanto, em potência 

estão juntos e próximos, compartilhando informações, conhecimentos, seus 

dispositivos e narrativas de formação a partir da mediação tecnológica das e com as 

interfaces e dispositivos de comunicação síncronas e assíncronas e de conteúdos 

hipertextuais, disponíveis no ciberespaço a partir do AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) (SANTOS, 2014, p. 55-56). 

  
Tal compreensão de educação online orientou o curso de extensão Biogeografias do 

Sul: decolonizando o saber para a diversidade epistemológica do mundo, no uso do ambiente 

online Schoology, como uma necessidade de proporcionar uma formação inspirada nos estudos 

e pesquisas em torno da decolonialidade de saberes, ao mesmo tempo que oportunizou a 

mobilização de saberes dos cursistas colaboradores(as), que ajudaram, por sua vez, na tecitura 

da relação Biogeografia/decolonialidade/formação docente.  

Desse modo, consideramos oportuno relatar as razões que motivaram a adoção do 

ambiente online na tese, tecendo um breve itinerário de seu uso desde o primeiro contato na 

pós-graduação até a atividade de extensão, que integrou, por sua vez, a presente pesquisa de 

doutoramento. O uso do Schoology se deu pela facilidade, e, portanto, pela dimensão intuitiva 

de sua interface, tanto na versão desktop e notebook quanto na versão mobile. O primeiro 

contato com esse ambiente online foi oportunizado na formação continuada em nível de 

doutoramento, no âmbito da disciplina Referenciais Teóricos e Metodológicos da Educação 

Científica, que fora conduzida pelo Prof. Dr. Jonei Barbosa em parceria com a Profa. Dra. 

Rosiléia Oliveira e a Profa. Dra. Ana Paula Miranda. O uso do ambiente ocorreu de forma 

assíncrona, compartilhando textos e demais materiais da disciplina, além de orientar no 

compartilhamento das produções e atividades desenvolvidas por mestrando(a)s e 
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doutorando(a)s, envolvendo, desse modo, pós-graduando(a)s das três linhas do programa: 

Ensino de Ciências, Filosofia das Ciências e História das Ciências.  

Essa experiência no âmbito do Programa de Pós-Graduação foi muito importante na 

nossa formação continuada, pois oportunizou a troca de compreensões sobre os paradigmas e 

os métodos de pesquisa, ao mesmo tempo que nos aproximou das pesquisas desenvolvidas por 

outros colegas. Foi tão formativa, que despertou o interesse em adotar essa interface no contexto 

da docência no Curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia, sendo utilizado nas disciplinas de Biogeografia e Geografia Física do 

Brasil, como forma de estender as discussões realizadas em sala de aula mediante fóruns de 

discussão e fóruns de dúvidas, bem como para compartilhar  informações relacionadas ao plano 

de curso desses componentes curriculares, disponibilizando desde o planejamento da disciplina 

(ementa, objetivos, conteúdos, formas de avaliação, recursos, referências) até textos e 

atividades orientadas com data de postagem e interação previamente programadas.  

O uso do ambiente online reforçou, sobretudo, a compreensão de que sua usabilidade 

pode atender objetivos de ensino, pesquisa e extensão, de forma separada, mas pode conduzir 

ações que convirjam essas três experiências em um único contexto, explicitando, portanto, a 

indissociabilidade entre essas dimensões do fazer-saber acadêmico. Isto pode ser verificado 

com a pesquisa em apreço, que, ao mobilizar o ambiente online como um dispositivo de 

extensão com intencionalidade de pesquisa, estava, ao mesmo tempo, inclinada em formar tanto 

o(a) cursista quanto o proponente da ação extensionista, gerando dados para a própria pesquisa. 

Essa experiência remeteu à ideia do(a) professor(a) pesquisador(a), condição em que a docência 

é pensada também como ato de pesquisa.  

Na condição de uso de tecnologias educacionais, faz-se necessário entender essas 

interfaces como espaços de investigação, dentro de uma proposta que, ao mesmo tempo em que 

permite mobilizar outras linguagens para a formação, ajuda na emergência de dados que 

auxiliam na resolução de questões de determinada pesquisa. No nosso caso, estávamos 

comprometidos em compreender a(s) relação(ões) entre Biogeografia, decolonialidade e 

formação docente, assinalando os desafios e as potencialidades desse tipo de articulação. Essas 

relações podem ser acompanhadas a partir das interpretações dos(as) cursistas 

colaboradores(as) a partir das contribuições da Biogeografia sob o ponto de vista decolonial, na 

visibilização de outras pedagogias na formação docente conforme ideias apresentadas no 

Quadro 10. 
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Quadro 12 – Compreensão em torno da contribuição da Biogeografia sob o ponto de vista 

decolonial na visibilização de outras pedagogias na formação docente 
 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir da 

criação de projetos que discutam a conservação da fauna e da flora, dentro de uma compreensão 

que enalteça a anterioridade de práticas de conservação já mobilizadas por povos indígenas muito 

antes do projeto colonizador. Os projetos, nesse sentido, estão comprometidos em rediscutir a história 

oficial contada em livros didáticos em torno da suposta descoberta do Brasil, a partir da visibilização 

de outras histórias contadas a partir desses coletivos. Portanto, a Biogeografia é apresentada numa 

perspectiva decolonial como uma oportunidade de abertura de novos caminhos para outros fazeres-

saberes; 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir da 

desconstrução do mito da história única e neutra, mostrando a diversidade de experiências sociais 

e de sujeitos que tecem concepções e práticas educativas diversas; 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente ampliando 

os repertórios de saberes, a partir do contato com comunidades tradicionais que compartilham 

outro ethos formativo, inspirando em suas experiências como forma de decolonizar a formação 

docente; 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir de 

práticas que valorizam a diversidade não apenas na ciência, mas, sobretudo, em outros contextos 

sociodiversos, a partir de métodos de aprendizagem transversais em que os conhecimentos 

indígenas possam ser abordados de forma dialogada com os conhecimentos compartilhados pela 

ciência, inspirados na forma de salas circulares; 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir de 

trabalhos colaborativos em comunidades indígenas através da construção de mapas para a 

demarcação de seus territórios. Uma vez produzidos esses documentos, eles poderiam ser 

compartilhados nos espaços acadêmicos, a fim de apresentar outras leituras em torno de uma 

biogeografia comprometida com causas étnico-raciais; 

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir da 

tecitura de conceitos, métodos e técnicas adotadas para a formação e prática docente;  

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir da 

construção de espaços dedicados ao diálogo intercultural;  

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir da 

tecitura de linguagens que valorizem aspectos ecológicos, econômicos, políticos, culturais e 

epistemológicos; e,  

• A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na formação docente a partir do 

envolvimento com pedagogias decoloniais. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no fórum suleador II 

Biogeografia e a Decolonialidade do Saber do ambiente online Schoology. 

 

Todas essas informações e atividades podiam ser acessadas tanto na versão desktop 

quanto mobile, de forma assíncrona, com o envio de comunicados semanais, mediante 

notificações coletivas quanto aos prazos de realização das atividades com possíveis 

prorrogações, divulgação de eventos e cursos relacionados às áreas da Geografia e Biologia, 

divulgadas semanalmente no calendário de eventos do Schoology, bem como notificações 

individuais, caso fossem necessárias a fim de advertir o(a) cursista, em casos excepcionais 

mediante alguma atividade que não tivesse sido realizada ou que tivesse sido compreendida de 

forma equivocada, ao mesmo tempo em que era motivado(a) a participar das atividades, 

tornando-o(a) familiarizado(a) com a plataforma e sua usabilidade.  
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Diante dessa experiência enquanto doutorando do programa, ampliando o uso do 

Schoology na formação de professores e professoras no contexto de um curso de Licenciatura 

em Geografia, achamos oportuno adotar essa interface como dispositivo formativo que não 

seria reduzida apenas a proporcionar a ampliação dos repertórios dos(as) cursistas, mas apontar 

como essa experiência contribuiria para a nossa formação continuada enquanto professores(as) 

formadores(as). 

Essa experiência de uso de um ambiente online para fins de uma pesquisa-formação nos 

advertia a todo momento sobre a necessidade de ressignificarmos esses espaços-tempos como 

ambiências profundamente formativas, que nos ajudam a estabelecer outra relação com as 

tecnologias contemporâneas. Essa experiência nos advertia também para a relevância de 

mobilizarmos outras linguagens que busquem des-encobrir o outro, decolonizando, assim, a 

pedagogia universitária, por vezes comprometida em manter o status quo, não considerando as 

experiências dos sujeitos em suas coletividades (ARROYO, 2014). Essa advertência nos moveu 

a uma compreensão de que essas tecnologias educacionais podem ser utilizadas para sulear a 

formação docente, desde que estejam comprometidas com uma prática de liberdade, como nos 

ensinam o educador Paulo Freire e a educadora Bell Hooks. Enquanto pedagogias que dão conta 

do(a) subalterno(a), elas permitem a tecitura de projetos decoloniais que venham contribuir para 

sulear a experiência formativa de cada docente. Ainda assim, vale a pena ressaltar que, apesar 

da importância dessas mídias formativas, nossa experiência com o coletivo de cursistas que se 

integraram ao Schoology de Biogeografia evidenciou um uso bastante diferenciado. 

A fim de se ter uma compreensão sobre os diversos usos que plataformas como essas 

podem ter em termos de formação docente, decidimos apresentar algumas considerações sobre 

a experiência de usabilidade58 da plataforma, a fim de que possamos reconhecer as 

potencialidades e os desafios. Assim, o Schoology (Figura 28) foi estruturado ao longo do curso 

sempre considerando as demandas e sugestões que sempre eram apresentadas pelos(as) 

cursistas, dentro de uma proposta porosa e, portanto, aberta ao contexto de realização da 

extensão. O espaço-tempo online contou com uma seção que ofereceu uma visão geral e 

pormenorizada do dispositivo de pesquisa-formação, para que os cursistas participantes 

acompanhassem o propósito do trabalho e seu andamento. Assim, dedicamos essa seção para 

 
58 O ambiente online Schoology apresenta uma interface intuitiva que se aproxima de redes sociais como facebook, 

permitindo uma usabilidade tanto em sua versão desktop quanto mobile. No entanto, um problema identificado 

pelos(as) cursistas colaboradores(as) diz respeito à ordem das postagens especialmente nos fóruns de discussão. À 

medida que as postagens ocorriam, eram direcionadas para o final do fórum, situação em que os cursistas precisam 

descer a barra de rolagem para ter acesso às últimas postagens. 
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fornecer informações gerais da pesquisa-formação a partir do projeto do curso de extensão, com 

tutorial de cadastro e uso do ambiente online.  

Depois, organizamos o ambiente em ciclos suleadores, integrando as atividades 

desenvolvidas59, registros iconográficos dos encontros, textos de apoio e os fóruns suleadores 

de discussão. Desse modo, o ciclo suleador A Biogeografia e a Diversidade Científica estava 

comprometido em compreender a Biogeografia enquanto fazer-saber científico diverso e não 

neutro, enquanto o ciclo suleador B, intitulado A Biogeografia e a diversidade epistemológica 

do mundo esteve comprometido em tecer compreensões que reforçaram a necessidade de 

visibilizar outras biogeografias e como essas compreensões poderiam contribuir efetivamente 

para uma formação docente  inspirada  na decolonialidade. 

 

Figura 28 -Informações gerais e Ciclos suleadores do ambiente online Schoology 

Fonte: Ambiente online Schoology do curso 

 

Além dos ciclos suleadores, o ambiente online contou com uma midiateca, com a 

inclusão de outros materiais de consulta, no formato de artigos, livros, teses e dissertações, 

vídeos e documentários. Contou inclusive com seções que orientaram na construção do diário 

de Bordo biogeográfico60, com um espaço de tira-dúvidas a partir dos fóruns de dúvidas quanto 

ao uso dos fóruns suleadores de discussão, com fórum de links e materiais interessantes em 

Biogeografia, bem como dúvidas quanto à construção da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s)61, bem como com uma seção dedicada à orientação 

da nossa vivência biogeográfica de campo (Figura 29). 

 
59 As atividades desenvolvidas constam em nosso apêndice C - Programação do Curso de Extensão. 
60 Poucos(as) cursistas colaboradores(as) compartilharam o diário de bordo. Nossas impressões sobre esse parco 

compartilhamento são brevemente tecidas nas considerações finais, de forma a apresentar essa lacuna como uma 

oportunidade de tecer não apenas as limitações, mas sobretudo as vantagens de seu uso em pesquisas qualitativas.   
61 Poucos(as) cursistas colaboradores(as) compartilharam a carta de orientações de práticas decoloniais. Nossas 

impressões sobre esse parco compartilhamento são brevemente tecidas nas considerações finais, de forma a 

apresentar essa lacuna como uma oportunidade de tecer não apenas as limitações, mas sobretudo as vantagens de 

seu uso em pesquisas qualitativas. 
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Figura 29 – Fórum de links e demais seções do ambiente online Schoology 

Fonte: Ambiente online do Curso 

 

A experiência que tivemos com o uso do Schoology foi significativamente diferente dos 

encontros presenciais. Essa compreensão foi compartilhada por muitos cursistas que 

argumentaram estarem mais à vontade em compartilhar suas leituras e experiências ao longo 

das nossas rodas de conversas nos encontros presenciais.  

Quando organizamos o ambiente online de tal forma para que todos e todas pudessem 

ter acesso integral aos conteúdos e atividades veiculadas, percebemos que muitas das funções 

previamente planejadas para atender determinadas dinâmicas de um curso não foram utilizadas. 

Isso aconteceu nos fóruns de dúvidas e nos espaços destinados à postagem dos diários de bordo. 

Enquanto os primeiros foram substituídos pelo envio de mensagens de dúvidas direcionadas à 

caixa de mensagens do professor formador, os poucos diários de bordo compartilhados foram 

enviados para espaços online externos ao ambiente, frequentemente substituído pelo envio via 

e-mail do professor formador.  

Além disso nossos fóruns de discussão não tiveram a mesma dinâmica de 

compartilhamento e interação, se comparados ao fórum de materiais e links interessantes em 

Biogeografia, sendo que estes últimos assumem uma função parecida com os fóruns livres de 

outras plataformas, em que os(as) participantes ficam à vontade para compartilhar informações. 

Diferentemente desses fóruns livres, o nosso fórum de materiais e links interessantes orientava 

para a postagem de conteúdos relacionados aos conceitos e temas relativos ao curso. 

  A maioria das participações nos fóruns de discussão, apesar de apresentarem 

contribuições importantes que influenciaram o corpo desse relato de bordo de doutoramento, 

se restringia, por vezes, em atender uma expectativa de satisfazer a resolução das questões 

orientadoras apresentadas nessas seções. A interação com outros(as) cursistas ocorria de forma 

mais expressiva nos fóruns de links de materiais interessantes em Biogeografia, que se tornaram 

espaços-tempos nos quais foi possível não apenas participar compartilhando conteúdos, mas 
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também interagir com as postagens dos colegas, ainda que o uso do ambiente online tenha 

proporcionado momentos mais pontuais, de postagens no intuito de contribuir respondendo às 

questões solicitadas, mais do que interagindo com os(as) colegas. Ainda assim, as interações 

nos fóruns foram muito importantes, e, portanto, formativas.   

A título de ilustração, veremos uma interação entre cursistas colaboradoras no fórum 

suleador II A Biogeografia e a decolonialidade do saber, quando foram solicitados(as) a 

comentar sobre duas experiências envolvendo comunidades indígenas, apresentadas no capítulo 

anterior (A construção do Mapa da Vida pelo povo Munduruku e a experiência extensionista 

que envolveu indígenas de várias etnias na construção dos mapas mentais da flora das 

localidades onde vivem).  

Na ocasião, os(as) cursistas colaboradores(as) foram convidados a interagir no 

ambiente, a partir dessas duas experiências, no intuito de que pudessem relatar como a 

colonialidade e a decolonialidade se apresentavam nessas duas experiências, ao mesmo tempo 

em que era solicitado que buscassem relacionar com a Biogeografia. Além disso, foram 

provocados(as) a tecer considerações de como a Biogeografia, a partir de uma abordagem 

decolonial, poderia contribuir na visibilização de outras pedagogias na formação docente. 

Segue um desses momentos: 

 

Antúrio Meireles: O povo Munduruku sistematiza por meio dos mapas mentais os 

recursos naturais que estão inseridos em seu território. Essa práxis foi realizada em 

coletividade, tornando perceptível o comprometimento deles com relação à natureza. 

Por ter um olhar distinto, conseguem detectar os riscos ambientais que a construção 

da hidrelétrica pode provocar à natureza. Eles são dotados de saberes que apreenderam 

em lócus com seus ancestrais. Esses saberes contribuem para legitimação dos saberes 

científicos. Segundo Papavero, os povos europeus contaram com a colaboração dos 

Tupinambás, para assim documentar a fauna e flora brasileira. Percebe-se o quanto os 

povos originários são dotados de saberes. E saberes que foram adquirindo em 

movimento em meio a natureza. Percebe-se que, na perspectiva decolonial, os 

docentes precisam buscar outras possibilidades pedagógicas para a biogeografia, que 

venham viabilizar esses conhecimentos que foram silenciados pela pedagogia 

tradicional. Também como práxis metodológica, pode-se trazer os aprendizes a 

vivenciarem os temas abordados em lócus.   

 

Abelha Barros: Verdade Antúrio! Quanto à perspectiva decolonial em relação à 

docência, é de extrema importância que o docente se aproprie desses saberes outros, 

para que seja possível uma maior conscientização do real significado das culturas 

indígenas, não somente em datas festivas, mas em constância na prática docente, 

mostrando o grau de importância desse povo como nação brasileira.  

 

Borboleta Lessa: Nos últimos anos, houve importantes avanços no tocante à 

educação para o índio e formação de professores indígenas, como por exemplo o 

amparo legal à educação diferenciada e bilíngue, que teve seu ápice na Constituição 

Federal de 1988, garantindo, assim, o respeito às línguas maternas e “processos 

próprios de aprendizagem”, conforme assegura a Constituição Federal, art. 210, § 2°. 

“O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada as 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem”. Em meio a modelos e tendências pedagógicas, teorias 
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educacionais, diretrizes curriculares, planos governamentais, está o professor 

indígena. Como agir? O que ensinar? Qual concepção de currículo? É necessária uma 

reflexão. 

 

Coruja Matos: Antúrio Meireles, atendendo ainda as questões solicitadas, é possível 

reconhecer a colonialidade do saber nas duas produções? Além disso, como a 

Biogeografia, a partir da ecologia de saberes pode contribuir na visibilização desses 

saberes tão importantes, como você mesmo aponta? Aguardo sua valiosa contribuição 

ao nosso debate. 

 

Apesar de alguns(mas) cursistas terem certa familiaridade com ambientes online, para 

outros(as) a experiência se traduziu como um empecilho na sua inclusão e interação nessas 

interfaces. Assim, houve casos de cursistas que não tiveram a motivação para utilizar o 

ambiente online, por apresentarem dificuldades na manipulação dos dispositivos de 

informática, ainda que tenham indicado, no formulário de inscrição no curso, familiaridade no 

uso dessas interfaces, de terem passado por uma ambientação e terem tido orientação contínua 

acerca do uso da plataforma. 

A despeito dos diferentes usos, nem sempre esperados no nosso Schoology de 

Biogeografia, isso não comprometeu nosso comprometimento em formar e sermos formados  

nessa experiência de pesquisa que mudou significativamente nossa forma de nos relacionar com 

o saber, sobretudo com os fazeres-saberes, acolhendo-os de forma mais simetrizada, criando 

condições para que cada um pudesse falar a partir de suas experiências, especialmente de como 

se relaciona a Biogeografia com os estudos e as pesquisas decoloniais de modo a contribuir 

para uma formação docente mais porosa e intercultural. Vejamos como o curso oportunizou 

uma formação mais porosa e intercultural a partir do Quadro 11: 

 

Quadro 13 – Importância do Curso de extensão para a formação docente 
Desembarcando no Curso 

 
• O curso oportunizou outras leituras em torno na Biogeografia, a partir da articulação com saberes 

tradicionais pejorativamente qualificados como exóticos, olhando-os com mais cuidado; 

•  O curso oportunizou momentos importantes de acolhida e respeito aos saberes-fazeres de povos 

tradicionais, a partir de uma compreensão de que todo conhecimento é válido;  

• O curso oportunizou reflexões que inseriram o homem no contexto da biogeografia, a partir da 

valorização e da riqueza dos saberes indígenas em torno do território e da biodiversidade;  

• O curso oportunizou qualificar professores e professoras no campo dos estudos decoloniais, dentro 

de uma proposta em que todos e todas estiveram à vontade para expressar ideias, experiências e 

vivências ao longo das atividades;  

• O curso oportunizou um reencontro com a Biogeografia onde o homem aparece tanto para ampliar 

quanto para reduzir as condições biodiversas;  

• O curso oportunizou o envolvimento da Biogeografia com causas sociais e socioambientais, 

envolvendo questões indígenas e quilombolas no Brasil, grupos socialmente invisibilizados por uma 

minoria privilegiada, atuando no sentido de eliminar as diferenças, raciais, culturais e religiosas, 

inserindo tanto o negro como o índio no contexto social;  

• O curso permitiu o contato com experiências que nos advertiam sobre a importância da 

multirreferencialidade como aspecto importante de visibilização do outro;  
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• O curso proporcionou uma leitura da sociedade e da natureza como organismos que precisam ser 

compreendidos de forma articulada. Essa compreensão é vista como algo que ajuda a superar 

conflitos, contribuindo para simetrizar relações entre pessoas, culturas, plantas, animais, tornando os 

nossos espaços de convívios mais leves, melhores e mais justos;  

• O curso permitiu aprofundar conhecimentos a partir da perspectiva decolonial, a partir de uma 

compreensão de quebra de paradigmas antigos. A temática da decolonialidade, por sua vez, 

mobilizou uma jornada interna e interpessoal;  

• O curso possibilitou pensar em aprendizagens diversas a partir das proposições educativas inspiradas 

nos movimentos sociais da América Latina;  

• O curso teve fecundas aprendizagens, haja vista que os cursistas eram de distintas áreas do 

conhecimento. Isso serviu para ampliar repertórios, em um contexto em que as pessoas podiam se 

expressar de forma democrática, colocando cada cursista como protagonista de sua formação no 

curso; e,  

• O curso permitiu criar uma ambiência formativa que proporcionou momentos de respiração 

consciente a partir de práticas meditativas. Esses momentos permitiram maior assertividade e escuta 

mais sensível do outro.  

 Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento Desembarcando 

do Curso. 
O que essa experiência demonstrou é que o uso desses ambientes como dispositivo de 

pesquisa-formação precisa visibilizar um aspecto que para nós configura-se como central: o 

fato de algumas seções do ambiente não terem correspondido às expectativas do professor 

formador, em termos de participação dos cursistas, não significa que o uso do Schoology de 

Biogeografia tenha fracassado. O uso que esse coletivo de colaboradores e colaboradoras fez 

naquele momento demonstra os diferentes usos e desusos, bem como as táticas utilizadas por 

determinado(a)s cursistas para superar dificuldades, mesmo tendo um espaço de diálogo sempre 

aberto e poroso tanto no Schoology, quanto nos encontros presenciais.  

Algumas táticas foram utilizadas para superar dificuldades no uso da plataforma. Uma 

vez convencidos(as) de que não teriam tempo de aprender a usar o ambiente online, mesmo 

com nosso apoio, acolhemos as iniciativas de improviso, qualificadas aqui como táticas. Desse 

modo, no intuito de colaborar com o curso e com a formação, alguns cursistas colaboradores(as) 

compartilhavam ideias e materiais do curso via e-mail, via aplicativo de mensagens WhatsApp, 

e quando conseguiam acessar o Schoology, só compartilhavam materiais através de mensagens 

direcionadas na caixa de entrada do professor-formador. Além da dificuldade em usar o 

ambiente virtual foi possível identificar outros problemas enfrentados pelos cursistas 

colaboradores(as), a partir do Quadro 12. 

 

Quadro 14 – Maiores dificuldades encontradas no Curso de extensão 
Desembarcando no Curso 

 
• Aprender a ouvir mais, a conviver com um grupo de pessoas com crenças, humor e visão de mundo 

tão diferentes; 

• Compreender os saberes, crenças e subjetividades como sendo importantes para a decolonização das 

Biogeografias do Sul;  

• Deslocar-se até o IFBA, em decorrência da distância; 
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• Ter tempo de dedicação à leitura dos textos e participações na plataforma online, bem como outras 

atividades do curso em decorrência de demandas de trabalho; 

• Dificuldades em lidar com as novas tecnologias; e,  

• Dificuldade em acompanhar o grande volume de conteúdo, ainda que se admita a relevância dessas 

leituras. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos registros dos cursistas colaboradores(as) no instrumento 

Desembarcando do Curso. 

 

Se quisermos sulear a formação docente a partir desses dispositivos online, precisamos 

assumir a condição de que cada um tem um tempo de aprender e isso precisa ser considerado 

em qualquer experiência de pesquisa-formação, sob pena de acabarmos deformando ou 

encobrindo outras experiências e tempos de formação, bem como outros fazeres-saberes que 

não seguem um protocolo previamente estabelecido. Quando acolhemos a diversidade de 

compreensões do mundo, partindo dos diferentes tempos do aprender, permitimos que uma 

variedade de conceitos e temas emerjam da experiência, que é fundamentalmente educativa e, 

por extensão, formativa.  

Foi nesse contexto de acolhimento da diversidade dos tempos do aprender mobilizados 

por cada colaborador e colaboradora que determinados conceitos e temas emergiram, 

corroborando, desse modo, com o que havíamos provocado por meio de questões, mas também 

apontando outros conceitos, temas e expressões que foram cogitadas nessa experiência. Assim, 

a Biogeografia como ciência, como um território epistêmico diverso e ao mesmo tempo único 

foi amplamente compartilhado pelos(as) nossos(as) cursistas, uma diversidade de conceitos, 

temas e abordagens que a nosso ver enriquece consideravelmente os estudos e pesquisas dos 

espaços-tempos da biodiversidade. Essa compreensão levo o professor-formador e os(as) 

cursistas envolvidos(as) a admitirem uma das argumentações mais importantes desse relato de 

bordo de doutoramento.  

Acreditamos, desse modo, num movimento transfronteiriço que soma as experiências 

da Geografia e da Biologia aos fazeres-saberes de povos tradicionais, o que implica, a nosso 

ver, um olhar mais transdisciplinar e multirreferencial para lidar com esse novo agenciamento 

amparado numa ecologia de saberes. Essa compreensão aparece especialmente no primeiro 

fórum suleador, em que a maioria dos(as) cursistas vê esse novo agenciamento da Biogeografia 

com outros fazeres-saberes como uma oportunidade de ampliação de repertórios. Além disso, 

abordada de forma disciplinar, interdisciplinar ou até mesmo transdisciplinar, a Biogeografia, 

como qualquer empreendimento humano, se define pelo comprometimento com determinados 

projetos de mundo, o que a qualifica como um tipo de fazer-saber não neutro, aspecto que foi 

amplamente compartilhado no Schoology de Biogeografia. A título de ilustração, os dois 
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registros indicam, numa das postagens, uma compreensão que se alinha à ideia de neutralidade 

e de sua reivindicação na ciência: 

 

Cachorro Magalhães: Como já aprendemos durante o curso, nenhuma pesquisa 

científica é completamente neutra, toda pesquisa, independentemente do objeto ser 

considerado obviamente concreto e comprovado, parte de uma construção social que 

sempre se mantém alicerçada com interesses pessoais e momentos históricos 

específicos, como dito no texto de Gerard Fourer e pelo professor Ivan na aula de 

hoje. 

 

Papagaio Bonfim: Por algum tempo, acreditei ignorantemente que a ciência era 

neutra. Assim como a escola e outras instituições públicas. Mas, aonde existe ser 

humano, não há neutralidade. É impossível! Sendo assim, nem a biogeografia, nem 

outra ciência ou qualquer outra ação humana tem essa característica. As ações 

humanas são arraigadas de intencionalidades, motivo pelo qual todos os resultados 

dessas ações são desprovidos de neutralidade. 

 

O Schoology permitiu que os cursistas pudessem compartilhar ideias, por vezes, 

apresentadas na forma de links de matérias online e demais mídias que mobilizavam conceitos 

e temas que auxiliaram na ampliação de repertórios em Biogeografia. O fórum de links e 

materiais interessantes foi amplamente utilizado pelos(as) cursistas, como seção privilegiada 

de mobilização de novas noções para nosso relato de bordo. Vejamos algumas situações em 

que novos temas foram compartilhados no fórum: 

 

Situação 1: Mobilização da temática do racismo ambiental  

 

Tigre do Vale: O artigo de Boaventura de Souza apresenta a realidade e luta das 

comunidades de Ilha de Maré na superação da condição de subalternidade nas 

condições materiais de vida. Trabalho numa unidade escolar que atende, recebe alunos 

vindos da Ilha de Maré - São Tome de Paripe. Eles fazem todos os dias uma 

"travessia", que por si só já seria uma vitória diante de tantas mazelas e de uma 

conjuntura perversa. Neste contexto de adversidade e de aviltamento das condições 

de vida é que o texto de Boaventura joga luz nessa realidade soteropolitana. Link: 

https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/boaventura-da-ilha-da-mare-a-outro-

mundo-possivel/  

Coruja Matos: Ólá Tigre do Valle! Que matéria super atual!!! Ela está diretamente 

ligada ao nosso curso. Uma matéria de autor que me inspira cotidianamente e que me 

inspira a refletir e criar propostas de práticas decoloniais que buscam dar visibilidade 

a nossos irmãos e irmãs de matriz tradicional. As ações de silenciamento da natureza 

e dos saberes que acontecem na Ilha de Maré acontecem em outras partes do mundo. 

Muito obrigado por compartilhar essa notícia. Recomendo que todos tenham acesso a 

esse documento. 

 

Situação 2: Mobilização de questões agroecológicas  

 

Antúrio Meireles: Boa tarde pessoal. Compartilho com vocês esse link 

https://youtu.be/x9GsAF5pXoo. Ele traz a história de pessoas que deixaram a 

produção agrícola convencional e aderiram ao modelo agroflorestal. Eles produzem 

alimentos através da técnica sintrópica. Nesse processo, os agricultores se preocupam 

com a garantia alimentar e ainda recuperam áreas degradadas. 

Coruja Matos: Olá Antúrio Meireles, boa tarde! Que matéria maravilhosa! Tenho 

percebido que, assim como o tema do racismo ambiental, outro tema que precisamos 

https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/boaventura-da-ilha-da-mare-a-outro-mundo-possivel/
https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/boaventura-da-ilha-da-mare-a-outro-mundo-possivel/
https://youtu.be/x9GsAF5pXoo
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mobilizar aqui é a questão da agroecologia, tema que tem um potencial enorme de 

diálogo com as biogeografias do sul, especialmente quando se trata das sementes 

crioulas. Uma biogeografia que devota parte de seu tempo em dedicar a estudar as 

interrelações entre agroecologia e biodiversidade com o fito de entender sua 

geograficidade, é comungar de outras narrativas não cientificistas acerca da 

distribuição espacial da vida. 

 

Situação 3: Mobilização de questões relacionadas ao ecocídio 

 
Coala Silva: "O Relatório Planeta Vivo 2018 divulgado pelo Fundo Mundial para a 

Natureza (WWF), no final de outubro, mostra que o avanço da produção e consumo 

da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais 

e gerado um ecocídio da vida selvagem do planeta". Precisamos ouvir o que a 

Natureza nos diz, e gritar para que os outros possam ouvi-la também. Link da Web: 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Mae-Terra/Ecocidio-no-Antropoceno-60-

dos-animais-silvestres-foram-extintos-em-44-anos/3/42294 

Coruja Matos: Notícias como esta, recebemos com muita frequência. Um quadro 

verdadeiramente alarmante, pois o que está em jogo é toda uma rede de vida e de 

saberes. Não é à toa que os geólogos já cogitam uma nova era, a do Antropoceno, por 

entender que parte da humanidade consegue mudar padrões e processos nunca vistos, 

processos e padrões que reconhecemos como algo apenas da alçada da própria 

natureza. Novos tempos, novos desafios. Precisamos rever urgentemente o 

humanismo. Como diz Achille Mbembe "A era do humanismo está terminando!”. 

Vejam essa matéria A era do humanismo está terminando nesse link: 

http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/564255-achille-mbembe-a-

era-do-humanismo-esta-terminando.  

 

Situação 4: Mobilização de questões indígenas 

 
Antúrio Meireles: Oi pessoal, bom dia! O trabalho desenvolvido pelos jovens 

indígenas demonstra que os povos originários são dotados de saberes. Saberes que 

vêm sendo apropriados pela comunidade cientifica, desde o princípio quando os 

naturalistas catalogaram a fauna e a flora com o auxílio dos povos Tupinambás. Então, 

como silenciar esses povos, se eles foram relevantes para a sistematização do 

conhecimento, critério essencial para sistematização da ciência. Com meu olhar 

decolonizador, percebe-se que eles conhecem o movimento dos animais por meio da 

percepção visual. Enquanto caminham vão observando as linhas que os animais 

deixam no lugar. 

 

Situação 5: Mobilização de questões afrobrasileiras 

 
Camaçari Simões: O IBGE testará de forma experimental até 2020 a pergunta: - você 

se considera um quilombola? a toda a população localizada em território quilombola, 

previamente mapeados pelo órgão, a fim de obter a regularização das suas terras 

através da autodefinição, podendo então garantir o direito definitivo sobre as mesmas. 

Segue o link: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/13/Como-o-IBGE-

pretende-incluir-quilombolas-no-censo-de-2020. 

Abelha Alves: Reportagem mostra significado e importância de árvores e folhas para 

o candomblé: http://g1.globo.com/bahia/bahia-meio-dia/videos/v/reportagem-

mostra-siginificado-e-importancia-de-arvores-e-folhas-para-o-candomble/4490861/  

Coruja Matos: Olá Abelha Alves, boa tarde! Que vídeo lindo. Essa relação do 

candomblé com a natureza, com a vida vegetal e animal é muito forte. Não tenho 

dúvidas, que inspirado nessa ideia, não seria difícil imaginar que os praticantes dessa 

religião têm outra biogeografia. Ao mesmo tempo que identifica cada tipo de árvore 

ou planta, reconhece não apenas o simbolismo, mas também conseguem mobilizar, a 

partir dessa dimensão simbólica, formas particulares de explicar a distribuição da vida 

não humana. Amei sua postagem!! 

 

Situação 6: Mobilização de questões socioambientais 

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Mae-Terra/Ecocidio-no-Antropoceno-60-dos-animais-silvestres-foram-extintos-em-44-anos/3/42294
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Mae-Terra/Ecocidio-no-Antropoceno-60-dos-animais-silvestres-foram-extintos-em-44-anos/3/42294
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/564255-achille-mbembe-a-era-do-humanismo-esta-terminando
http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/564255-achille-mbembe-a-era-do-humanismo-esta-terminando
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/13/Como-o-IBGE-pretende-incluir-quilombolas-no-censo-de-2020
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/07/13/Como-o-IBGE-pretende-incluir-quilombolas-no-censo-de-2020
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Borboleta Lessa: A relação do homem com o meio ambiente que o rodeia... Um vídeo 

muito comovente. Link: https://youtu.be/wcBwFCVC1R0 

Gato Lopes: Colegas vejam a matéria do Correio da Bahia de 24 de agosto de 2017, 

com matéria completa na edição impressa de 25 de agosto de 2017. Enquanto pessoas 

morreram afogadas em Mar Grande, uma árvore tomba no Campo Grande, quase 

matando mais uma vida. Como as autoridades tratam a saúde das árvores? Foi um 

FITOCÍDIO anunciado? Vejam link: 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vento-forte-derruba-arvore-sobre-

calcada-no-campo-grande/ Abraço do Gato Lopes . 

Thamires Cunha: Boas novas sobre as obras do BRT... Segue o link: 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1968901-inema-notifica-prefeitura-

de-salvador-sobre-obras-do-brt 

Coruja Matos: Isso fiquei sabendo tem pouco tempo. Notícia maravilhosa. 

Precisamos ficar atentos a qualquer forma de fitocídio que venha silenciar nossas 

coberturas vegetais. Em prol da vida, fora BRT!!! 

 

Como podemos perceber, criar ambiências online para que os sujeitos possam se 

expressar, compartilhando o que acreditam, é um primeiro passo para o reconhecimento do 

outro. O fórum de links traduziu esse propósito, uma vez que todos(as) foram provocados(as) 

para mobilizar links de matérias e materiais que pudessem relacionar com o curso. O fórum de 

links, enquanto fórum livre, permitiu pensar conceitos e temas sequer considerados tanto na 

proposta do curso quanto de sua adoção no Schoology.  

Como vimos através das transcrições acima, a mobilização de alguns conceitos e temas 

ampliou-se no repertório do grupo. Se eles(as) as mobilizaram é porque, de alguma forma, 

conseguem relacionar com questões biogeográficas. Essas questões permitiram a emergência 

de muitas noções e temas que atravessam esse relato de bordo, tais como: silenciamento, 

encobrimento, des-encobrimento, colonialidade da natureza, pós-extrativismo, monoculturas 

da mente e direitos da natureza; temas não pensados no pré-planejamento do nosso curso. Aliás, 

a própria relação entre Biogeografia, colonialidade e decolonialidade foi tecida na medida em 

que nos dávamos conta de que a Biogeografia, ao reforçar apenas fazeres-saberes científicos, 

colaborava para a produção abissal de outras realidades, comprometida com um processo de 

encobrimento do outro, postura traduzida na impossibilidade de reconhecimento de outras 

biogeografias tecidas no Sul. A fala da cursista colaboradora Abelha Barros converge muito 

nesse sentido de pensar uma biogeografia comprometida com o outro, não apenas o não 

humano, mas também o humano. Para ela “a Biogeografia pode contribuir na visibilidade de 

outras pedagogias de formação de docentes, desconstruindo a história de uma teoria pedagógica 

única, neutra, e mostrar a diversidade de experiências sociais e de sujeitos que constroem 

concepções e práticas educativas diversas”. 

Essa compreensão, que apontou o comprometimento da Biogeografia com um certo 

exclusivismo científico, nos advertia sobre a importância des-encobrir fazeres-saberes 

https://youtu.be/wcBwFCVC1R0
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vento-forte-derruba-arvore-sobre-calcada-no-campo-grande/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/vento-forte-derruba-arvore-sobre-calcada-no-campo-grande/
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indígenas, afroquilombolas e toda uma rede de práticas que resistem e insurgem em meio a 

processos de genocídio e etnocídio, conceitos que emergiram e que reforçaram um olhar mais 

atento a uma biogeografia comprometida contra processos etnocidas e ecocidas. 

Além disso, diante da necessidade de estabelecer diálogos cada vez mais sistemáticos 

no âmbito de uma ecologia de fazeres-saberes, emergiu durante as discussões nos fóruns, a 

necessidade de se produzir materiais didáticos de Biogeografia que busquem articular a ciência 

dentro de propostas decolonial. Esse aspecto levantado pelos(as) cursistas foi muito importante, 

uma vez que a sinalização de materiais didáticos já nos indica uma motivação em desenvolver 

atividades que envolvem dispositivos educativos que contribuam para decolonizar a didática. 

Esse aspecto surgiu nas rodas de conversas matinais, o que nos advertiu sobre a necessidade de 

criar materiais didáticos que problematizem as questões coloniais e apontem novas situações 

didáticas. 

 

5.2.3 Suleando a formação docente a partir da vivência biogeográfica de campo 

 

A expressão vivência biogeográfica de campo (figura 30) emergiu no contexto de nossa 

pesquisa, quando resolvemos realizar uma prática fora das dependências do IFBA, a partir de 

uma intenção de ressignificar os trabalhos de campo. Desejávamos, nesse sentido, realizar uma 

prática que incluísse a dimensão pedagógica e intercultural tanto na fase pré-campo, no campo, 

quanto no pós-campo. Nossa experiência de campo nos informou uma maior atenção para as 

questões interculturais. Diante de lacunas que se apresentaram nesse sentido, as reflexões aqui 

apresentadas decorreram, sobretudo, da articulação do âmbito pedagógico com o decolonial. A 

experiência foi muito formativa, como reforça o cursista colaborador Macaco Acácio em um 

dos comentários no registro iconográfico da vivência no Schoology. Para ele, “descolonizar 

também é isso, conhecer os territórios estereotipados e fazer a leitura, observado todo o contexto 

e desprovido de todo e qualquer preconceito para possibilitar uma nova releitura, digo isso com 

relação não só aos territórios, mas também às pessoas”. Esse comentário compartilhado pelo 

colaborador é importante, pois nos adverte quanto a preconceitos que criamos em torno dos 

territórios que não conhecemos, o que acaba reforçando os estereótipos e a imposição da 

história única sobre esses territórios. Para ele, decolonizar assume o papel de des-encobrir 

leituras estereotipadas acerca dos espaços e das pessoas que não conhecemos. 
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Figura 30 – Vivência biogeográfica no Parque São Bartolomeu da cidade de Salvador - BA   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 

A partir dessa experiência de campo, pudemos perceber como o(a)s cursistas estavam 

satisfeitos com essa vivência de campo, a ponto de reconhecerem a experiência como uma 

prática decolonial na medida em que percebemos nossas histórias, nossos legados bioculturais 
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encobertos pelas narrativas oficiais. Como reforça acima o cursista colaborador Macaco 

Acácio.  

Essa prática de campo integrou-se a outros coletivos de Salvador no contexto de uma 

trilha ecológica protagonizada por moradores e moradoras do entorno do Parque em parceria 

com instituições de ensino superior e da educação básica. Foi nesse contexto que inserirmos 

os(as) cursistas numa das áreas pouco conhecidas e assistidas pelo poder público. Estamos nos 

referindo ao Parque São Bartolomeu, da cidade de Salvador, uma reserva da Mata Atlântica que 

abriga plantas e animais com forte relação com religiões de matriz africana.  

Essa condição de invisibilidade e encobrimento do patrimônio biocultural do parque nos 

chamou a atenção e nos mobilizou no sentido de reforçar a importância de incorporar a questão 

do encobrimento do outro em áreas da cidade, encobrimento este que não envolve apenas as 

poucas áreas verdes nativas da cidade, mas, sobretudo, o encobrimento de todos e todas que 

mantêm ancestralmente ligação com a natureza nesses espaços62. 

O Parque situa-se no contexto hidrogeográfico da Bacia do Cobre, importante fonte de 

abastecimento da cidade que hoje encontra-se desativada, abrigando um conjunto de problemas, 

dentre eles a contaminação de seus mananciais. A maioria das cachoeiras que integram a reserva 

encontra-se poluída em decorrência da ausência de políticas socioambientais dos governos que 

se sucederam no Estado da Bahia, o que mostra que o processo de encobrimento da natureza é 

uma prática contemporânea muito comum em muitos contextos locais, especialmente em locais 

muito afastados das áreas mais comerciais da cidade.  

A escolha do parque foi muito oportuna para nossa formação, porque trata-se de um 

espaço-tempo que, ao mesmo tempo que passa por processos de encobrimento do patrimônio 

biocultural, insurge por meio de iniciativas de coletivos que organizam trilhas ecológicas como 

forma de mobilizar a sociedade soteropolitana em torno da importância de sua proteção. Essa 

proteção é necessária, uma vez que o parque abriga fazeres-saberes amparados atualmente na 

tradição afrobrasileira da umbanda e do candomblé. 

Tal matriz considera a natureza a fonte e sentido de existência, resistência e insurgência. 

Isso é expresso pela presença de cachoeiras no Parque que levam o nome dos orixás Oxumaré, 

Tempo, Escorredeira, Nanã e Oxum, sem falar no simbolismo em torno das rochas que 

 
62 O Parque São Bartolomeu é referenciado no filme Jardim das Folhas Sagradas, lançado no ano de 2011. O 

filme, além de abordar a importância ecológico-ambiental do Parque para manutenção da tradição do Candomblé, 

aponta, sobretudo, questões relacionadas ao racismo e os conflitos que emergem dele, especialmente no que se 

refere aos processos sistemáticos de degradação das áreas verdes em decorrência da especulação imobiliária O 

filme é uma excelente oportunidade para discutir processos de encobrimento da natureza e das comunidades 

tradicionais associadas a ela, bem como para debater questões étnico-raciais, especialmente relacionadas à 

intolerância religiosa. Link do filme:  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dJpJf9tF9bg. 
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apresentam o fundamento de cada orixá. Tanto a natureza quanto aos coletivos diretamente 

ligados a ela são alvo de ataques em um contexto sociopolítico cada vez mais etnocida e 

ecocida. Esses ataques se expressam tanto por encobrimento físico, por meio de atos de 

violência física, quanto por encobrimento simbólico, por meio de discriminação, assédio moral 

e qualquer ato que negue sua tradição espiritual.  

O espaço-tempo do Parque São Bartolomeu nos adverte sobre a onda ecocida e etnocida 

que ameaça as experiências do Sul e de tudo que esteja ligado a elas, e também nos adverte 

sobre a importância de conhecermos nossas biogeografias do lado de cá, sob pena de 

continuarmos reproduzindo as lógicas ecocidas advindas do Norte. Além disso, o Parque nos 

adverte sobre a preservação da memória biocultural e ancestral (das histórias vividas e passadas 

há muito tempo de geração em geração), e dos modos de vida dos seres não humanos. 

  A escada dos escravizados, as cachoeiras, as matas e os diferentes rastros nos alertam 

para a importância não apenas da conservação desses espaços-tempos, mas sobretudo da 

memória ancestral, do quilombo, que foi tecido como forma de resistência ao processo colonial 

opressor, especialmente na criação do Quilombo do Urubu, onde vivia Zeferina, mulher negra 

e escravizada que protagonizou a Batalha de Pirajá, dentro de um contexto em que foi 

deflagrada a independência da Bahia.   

Essa experiência com a Reserva reforçou ainda mais o princípio de ressignificar o 

trabalho de campo, a partir da noção de vivência de campo chamada aqui por vivência 

biogeográfica de campo. Assim, o que separa o trabalho de campo de uma vivência de campo 

diz respeito a inegociável tentativa de formar através da visibilização das experiências dos que 

foram alçados à condição de outros(as), estratégia que não se reduz tão somente ao plano 

cognitivo, mas relaciona-se com a experiência de estar em ambiente aberto, em contato direto 

com a natureza, com a Mata Atlântica, de sentir o cheiro, tocar as rochas, se ver, portanto, 

dentro de uma experiência formativa que leva em consideração o corpo inteiro imerso em 

ambiente (INGOLD, 2019). O que há de novo nesse tipo de compreensão é a possibilidade de 

criar condições para que todos(as) possam compartilhar essa experiência, estabelecendo 

relações com o corpo, e relacionar a atividade de campo com possibilidades de se planejar 

práticas pedagógicas na educação básica que visem relacionar conceitos e temas em 

biogeografia mobilizadas na geografia e biologia escolar, com processos de aprendizagem e 

articulação com questões étnico-raciais.  

Compreender essas práticas de campo como vivência de campo nos obriga, inclusive, a 

admitir a necessidade de revisitar nossos relatórios de campo. Pois, eles deixam de ser meros 

relatórios para se tornarem relatos de experiência, que podem ser expressos por meio de ensaios, 
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buscando articular as experiências de contato com o campo, com questões mais amplas e com 

a literatura adotada na disciplina. Optar por relatos de experiências é assegurar a possibilidade 

de cada um poder compartilhar impressões, relações, conceitos e temas que emergem na 

interação, nos encontros. 

Consideramos necessário decolonizar os formatos de apresentação dessas práticas de 

campo, sob pena de excedermos no formalismo de seu conteúdo. Assim, os relatos ao invés de 

expressar textos em terceira pessoa do singular, passam a ser compartilhados dentro de um 

estilo em que possamos falar a partir de nossas experiências, o que implica o uso do EU ou do 

NÓS, como forma de garantir uma escrita leve que expresse o momento de escrita da pessoa.  

Os formatos de escrita de relatórios de trabalho de campo devem assumir outra 

perspectiva na formação docente, uma vez que professores(as) formadores(as) precisam 

considerar, no processo educativo, relatos que traduzem de forma mais íntima o significado 

daquela experiência de campo, sem ficar refém dos formatos impessoais. Uma escrita 

decolonial de uma vivência de campo traduz, inclusive, a possibilidade de outros fazeres-

saberes emergirem na escrita; algo que é facilitado através de uma escrita mais leve, implicada 

e porosa.  Embora os cursistas não tenham relatado essa experiência de campo em seu formato 

escrito, conversaram bastante acerca dela. Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de criar 

condições para que as narrativas de campo possam migrar de uma concepção de relatório de 

trabalho de campo para uma concepção de relato de experiência de campo no contexto da 

formação docente.   

Quando pensamos um relato de campo, dentro dessa proposta, criamos uma ambiência 

formativa capaz de tornar o periférico ou abissal algo visível, des-encobrindo outras linguagens 

que não seriam possíveis se conformássemos dentro de um relatório de trabalho de campo 

hermético, com seções que devem ser cumpridas sob pena de não atender às expectativas do(a) 

professor(a) que estará avaliando. Vivências de campo, por sua vez, tornam o relato dessa 

experiência algo mais poroso e possível de articular outras possibilidades de composição do 

texto, envolvendo charges, fotografias do campo, mensagens no feed do facebook ou Instagram 

pessoal que remeta a essa experiência de campo, etc. 

Diante desse contexto, não queremos desqualificar o trabalho de campo convencional, 

uma vez que se constitui em uma das práticas mais importantes no âmbito da educação superior 

e na educação básica, especialmente em cursos que demandam correlacionar teoria e prática, 

embora acreditemos que, quando estamos em sala ou laboratório, espaços muito utilizados em 

cursos de Geografia e Biologia, também estamos praticando; consistindo o trabalho de campo 
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em dispositivo de um conjunto de práticas igualmente importantes. Segundo Neves (2015, p. 

15), 

 

Os trabalhos de campo constituem uma metodologia que engloba a observação, a 

análise e a interpretação de fenômenos no local e nas condições onde eles ocorrem 

naturalmente. Essa metodologia é utilizada por várias áreas do conhecimento, 

aplicada tanto ao ensino quanto à pesquisa, e está presente em diversos níveis 

educacionais – da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. É 

especialmente empregada durante a formação universitária de estudantes das ciências 

humanas e naturais. 

 

A prática de trabalho de campo é reconhecidamente um elemento fundamental dos 

projetos político-pedagógicos de determinado cursos de formação de professores e professoras, 

ainda que não comtemplem a contento a dimensão pedagógica e intercultural. Diante da 

necessidade de atender essas duas lacunas, acreditamos na expressão vivência biogeográfica de 

campo a partir de um formato que não fique refém de modelos hegemônicos de campo, de cariz 

tanto cientificista quanto bacharelesco. Na Biogeografia, em especial, essa concepção 

bacharelesca e cientificista é expressa a partir da ideia compartilhada ainda hoje por nossos 

pares científicos. Assim, os trabalhos de campo em Biogeografia 

 

são importantes para se compreender a forma como as espécies estão distribuídas 

pelas diferentes regiões, unidades espaciais e ambientes. As informações levantadas 

durante os trabalhos de campo têm auxiliado no desenvolvimento de teorias, na 

mudança das formas de abordagem e no conhecimento das paisagens de diversos 

países e de suas especificidades. Durante os trabalhos de campo em Biogeografia são 

utilizados diversos procedimentos comuns a outras ciências preocupadas com os seres 

vivos, como o levantamento de espécies e a coleta de material botânico. (FREITAS 

JUNIOR, 2015, p. 6). 

 

Dentre alguns aspectos com os quais esses modelos estão comprometidos podemos 

indicar a forma cientificista e bacharelesca que domina as etapas dessa prática. Trata-se de uma 

prática cientificista porque empreende poucos deslocamentos para os fazeres-saberes dos 

estudantes, suas experiências com o mundo, privilegiando apenas aquilo que é considerado nos 

conteúdos apreendidos em sala de aula e em laboratórios. Além disso, aponta um traço 

bacharelesco, uma vez que não cria uma ambiência formativa que vise dar conta da dimensão 

pedagógica, ou seja, de como essa prática de campo pode ser útil no campo da docência na 

educação básica. 

A partir da ideia de que as práticas de campo precisam rever seu perfil cientificista e 

bacharelesco, reconhecemos que nossa prática de campo foi útil no sentido de ampliar 

repertórios a partir de uma leitura que buscasse não apenas ter contato com cachoeiras e matas, 

mas, sobretudo, em ter contato com os significados da natureza do Parque São Bartolomeu, 

especialmente a partir da sua ressignificação através do Axé.  



230 
 

Do ponto de vista da relação entre campo e a dimensão pedadógica, reconhecemos que 

não conseguimos mobilizar muito esse aspecto. Acreditamos que essa quase ausência esteja 

associada ao nosso perfil de curso de bacharelado, tributário da formação inicial e que precisa 

ser superado. Nesse sentido, a prática de campo estava muito mais devotada ao fazer-pensar a 

dimensão decolonial, dimensão sustentada ao longo deste relato. Acreditamos, sobretudo, que 

as formas hegemônicas dos trabalhos de campo com perfil bacharelesco é um traço ainda muito 

forte na formação inicial e continuada de professores(as). Essa autocrítica se faz necessária e é 

importante ao processo de criação e do fazer-pensar o novo.  

A despeito da vivência biogeográfica de campo não ter contemplado diretamente a 

dimensão pedagógica, ela foi compreendida como uma oportunidade de vivenciar um espaço 

ainda pouco conhecido pelo(as) soteropolitanos(as). Essa experiência advertiu sobre a 

importância de os sujeitos relatarem suas experiências, em diálogo com questões interculturais 

e pedagógicas, mesmo porque acreditamos que o trabalho de campo, qualificado como vivência 

de campo, configura-se como potente dispositivo metodológico para o ensino. Na Geografia, 

essa compreensão do trabalho de campo não abarcar a dimensão pedagógica em contexto de 

curso de formação de professores(as) e no exercício profissional na educação básica, é avaliada 

por Morais e Lima (2018):  

 

Considerando que o papel do professor de Geografia é o de encaminhar o ensino com 

o intuito de os alunos compreenderem a realidade na qual estão inseridos, sob a 

perspectiva do espaço geográfico, nos questionamos em que medida os trabalhos de 

campo têm sido realizados vislumbrando atingir esse objetivo e, ainda, se têm 

conseguido alcançá-lo. Considerando ainda a importância que o trabalho de campo 

tem na Geografia Acadêmica e na Geografia Escolar, nosso questionamento 

direciona-se aos cursos de formação de professores em Geografia, na perspectiva de 

refletir sobre a maneira como têm sido realizados os trabalhos de campo nesses cursos 

e se a cidade onde professores e alunos residem têm sido mobilizadas como foco de 

análise nesses trabalhos ( p. 103). 

 

Apesar de reconhecermos o trabalho de campo, por vezes lembrado como estudo do 

meio ou como pesquisa de campo, todas essas modalidades apontam para a possibilidade de 

articular teoria e prática, ou seja, relacionar o que se aprende em sala e/ou laboratórios com o 

desenvolvimento de habilidades de observação, descrição, análise e comparação.   

Essa concepção limitada de trabalho de campo nos faz pensar sobre a indissociabilidade 

entre teoria e prática, externadas pela relação trabalho de campo e Geografia e/ou Biologia, 

publicamente assumida em questionamentos do tipo: Quem já viu curso de Geografia sem 

campo? ou Sério, a disciplina não vai ter trabalho de campo? Esses questionamentos emergem 

em decorrência de uma compreensão que qualifica o trabalho de campo como dispositivo que 
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integra uma tradição de se fazer pesquisa e de mobilização de fazeres-saberes muito comuns 

em curso de Geografia e Biologia, mesmo porque 

 
O trabalho de campo como instrumento/metodologia é parte indissociável de uma 

disciplina. Por meio dele é possível descrever, perceber e analisar elementos e 

fenômenos espaciais que contribuem para a interpretação de uma dada realidade. É o 

que permite a construção do conhecimento, de forma que as pessoas possam 

compreender e criticar a leitura dos diferentes lugares (SACRAMENTO; SOUZA, 

2018, p. 123). 

 

Antes mesmo do ingresso em um curso de Geografia ou de Biologia, há um imaginário 

que reforça essa indissociabilidade, por vezes distorcida por ideias que associam trabalho de 

campo a passeio. Embora a ideia de passeio nos remeta a uma prática que proporcione prazer, 

e o trabalho de campo também assumir essa condição, ela contempla uma compreensão de uma 

prática situada, planejada e comprometida intencionalmente por um determinado tipo de 

formação. Essa advertência se faz necessária, uma vez que a prática de trabalho de campo não 

é um conjunto de práticas descompromissadas, mas tem uma intencionalidade pedagógica, 

desconhecida ou não explicitada, por vezes, por quem as planeja.  

Essa leitura nos lembra da relevância histórica e contemporânea dessa prática na 

formação do profissional da Geografia e da Biologia, ao mesmo tempo que nos lembra que não 

é uma prática exclusiva deste(a) profissional, mas se capilariza por uma rede de profissionais 

que desenvolvem pesquisas que demandam esse tipo de prática, sendo um procedimento  

metodológico fortemente mobilizado por antropólogos(as), arqueólogos(as), dentre outros(as) 

profissionais.  

Os trabalhos de campo são considerados, dentro das propostas curriculares dos cursos 

de Geografia e Biologia, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, como momentos 

formativos imprescindíveis. Essa condição especial sustenta-se na compreensão de que a 

formação deve articular teoria e prática. A despeito da diversidade de objetivos e formas de 

delineamentos que abrigam essas propostas na Biogeografia, essas atividades assumem um 

aspecto fundamental, uma vez que se configuram como uma prática usual que busca 

proporcionar momentos de contatos com outras realidades, de forma a relacionar conceitos e 

demais aspectos que integram o componente curricular. 

No entanto, “a maior limitação para o desenvolvimento de trabalhos de campo seja a 

falta de conhecimento pedagógico do professor para poder desenvolvê-los” (NEVES, 2015, p. 

90) e, aliado a esta falta de preparo do(a) docente quanto à dimensão pedagógica, temos a 

ausência de articulação desta dimensão com questões interculturais na prática de campo em 
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Biogeografia, fruto da formação bacharelesca e cientificista a que fomos socializados desde a 

formação inicial em cursos de formação de professores e professoras de Geografia e Biologia.  

 

Dificilmente os professores do ensino superior envolvem os alunos no processo de 

elaboração dos trabalhos de campo dos quais eles participam. Assim, apesar de 

participar de inúmeras atividades desse tipo ao longo de sua formação, o profissional 

nem sempre tem o conhecimento pedagógico que envolve a construção de um trabalho 

dessa natureza em suas diferentes etapas. Nosso interesse por esse tema deu-se 

justamente porque, após participar de diversos trabalhos de campo durante nossa 

formação universitária, nos demos conta de que não tínhamos o conhecimento 

necessário para desenvolvê-los, com propriedade, nos diversos níveis de ensino 

(NEVES, 2015, p. 18-19). 

 

Com isso, apostamos na necessidade de exercitar situações didático-pedagógicas para 

que o(a) professor(a) relacione Biogeografia no campo da docência, especialmente de quem irá 

atuar na educação básica. Isso passa por uma metodologia de projetos de estudo que envolvam 

futuro(a)s profissionais e docentes em exercício de Geografia e Biologia em diálogo com pares 

de outras formações acadêmicas. 

 

Trabalhar com projetos tem sido uma das maneiras possíveis de organizar o trabalho 

pedagógico no ensino de diferentes áreas que fundamentam a formação do estudante 

em seu percurso de formação. Observa-se em todos os segmentos da educação que os 

professores têm buscado nesse modo de trabalhar uma abordagem pedagógica 

significativa para seus alunos. De fato, o trabalho com projetos permite a compreensão 

das estruturas internas de um conteúdo que intencionalmente está sendo ensinado, no 

entanto, sem distinguir esse processo de outros que o professor cotidianamente planeja 

para conduzir o seu trabalho. Eleger uma metodologia que valorize as representações 

dos alunos, que parta de uma problemática, que permita uma vivência de situações 

desafiadoras de aprendizagem, deve permear todas as escolhas didáticas do professor 

(FURLAN, 2012, p. 9). 

 

Trabalhar com projetos de estudo, como podemos perceber, permite uma abordagem 

em que os conteúdos passam a fazer sentido para os estudantes, futuros(as) professores(as) de 

Geografia e Biologia. Apesar da importância de envolver não apenas as áreas que abordam 

conteúdos biogeográficos, a exemplo do que ocorre com a Geografia e a Biologia, é necessário 

manter contato com outros sujeitos que mobilizam outras pedagogias. Não se trata de negar 

conteúdos, mas entrelaçá-los com os aspectos pedagógicos e decoloniais, para que 

qualifiquemos o(a) docente para atuar nos diferentes contextos socioculturais. 

Vale ressaltar que essa compreensão não deve envolver apenas professores(as) em 

exercício, mas integrar-se também à formação inicial docente para que, desde cedo, haja uma 

familiarização com a construção de metodologias de projetos de estudo colaborativos, que 

envolvem não apenas os diferentes fazeres-saberes tecidos no âmbito acadêmico-científico, mas 

tecendo, com estes, várias outras possibilidade de diálogo de fazeres-saberes pedagógicos 

decoloniais com outros sujeitos que foram e são subalternizados. 
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Inspirados nessa necessidade de revisitação das práticas de campo em Biogeografia, 

achamos conveniente tecer algumas considerações que apontam encaminhamentos que venham 

ampliar a potência dessas atividades em contexto de formação de professores e professoras que 

atuarão na Educação Básica. Desse modo, precisaremos sustentar que, em contexto de formação 

de professores(as), as práticas de campo em Biogeografia precisam: 1) Estar profundamente 

inspiradas na concepção dialógica entre conhecimentos específicos da Biogeografia e a sua 

dimensão pedagógica; 2)  Dialogar com os saberes locais, suas experiências e narrativas das 

pessoas e das comunidades que integram o campo; e, 3) Relacionar a dimensão científica e 

intercultural dos conceitos e temas, de modo a provocar novas leituras e práticas docentes 

comprometidas em diálogos horizontais entre diferentes fazeres-saberes. 

O trabalho de campo envolvido dentro de uma proposta metodológica de diálogo de 

saberes cumpre o que estamos sustentando como formação docente inspirada numa educação 

decolonial. Não se trata de formar professores(as) desabilitando conceitos e temas específicos 

da Biogeografia nos contextos de formação por área, mas articulá-los com conceitos e temas 

que dialoguem com outros sujeitos e outras pedagogias. Acreditamos, sobretudo, que os cursos 

de licenciatura precisam incorporar, a essa dimensão dos conteúdos específicos as questões que 

envolvam situações em campo em que o(a)s professores(as) tenham a oportunidade de refletir 

e apontar caminhos a partir de situações hipotéticas. 

De forma genérica, as práticas de trabalho de campo envolvem três momentos que 

podem ser adotados dentro de uma proposta de vivência biogeográfica de campo: o pré-campo 

(planejamento), campo (execução) e o pós-campo (avaliação), sendo que cada um deles deverá 

abarcar a dimensão pedagógica e decolonial da formação docente, uma vez que o modelo 

hegemônico não tem dado conta desses aspectos. Esse quadro não é novo e exclusivo em cursos 

de formação docente em Geografia e Biologia.  

O pré-campo é o momento em que o(a) docente planeja o campo individualmente ou de 

forma compartilhada com determinados(as) docentes da mesma Instituição ou de Instituições 

diferentes, com vistas a organizar o trabalho que será desenvolvido no campo propriamente 

dito, mantendo contato e tendo conhecimento do contexto biosociocultural. É esperado, 

inclusive, que a vivência de campo envolva mais professores(as) e as comunidades das 

localidades visitadas a fim de que se possa ampliar o repertório, a partir da interação e dialogia 

com as comunidades locais. Inclusive, nessa etapa é comum, por vezes, consultar se existem 

guias locais nas áreas em que a prática de campo será realizada. 

Os guias locais são mais que meros informantes ou pessoas que estão ali tão somente 

para cumprir horários de visitação. Seus fazeres-saberes mobilizam um nível de intimidade 
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surpreendente com o lugar onde moram. Geralmente, conhecem muito a dinâmica do lugar, 

seus sinais, indícios, potencialidades e desafios. O encontro com esses sujeitos é uma 

oportunidade riquíssima do ponto de vista intercultural, uma vez que permite o 

compartilhamento de fazeres-saberes que ampliarão, sem dúvida alguma, o repertório de 

fazeres-saberes de todos os envolvidos e abertos para a interação e diálogo.  

Essa fase trata-se, portanto, de criar/planejar situações didáticas em campo que 

promovam esse tipo de interação e dialogia, articulando não apenas a atividade de campo do 

ponto de vista intercultural, mas também do ponto de vista pedagógico. Além da definição do 

que será abordado em campo (conceitos e temas) e dos possíveis guias que integrarão o campo, 

essa fase implicará na definição da lógica de hospedagem, deslocamento e na construção de 

acordos de convivência durante o período em que todos e todas estiverem juntos(as), com a 

intenção de evitar o maior número possível de ruídos de comunicação e o maior número de 

imprevistos possíveis. 

Além de articular a prática de campo a partir de referenciais teórico-conceituais tem-se 

que ter cuidado para não bloquear outras possibilidades de entendimento que venham inclusive 

rever e atualizar o campo. Além desse alinhamento aos referenciais teórico-conceituais e 

metodológicos, o pré-campo costuma-se integrar a construção de roteiros com a produção de 

documentos cartográficos que venham orientar itinerários com pontos de parada especificados.  

O campo é a prática propriamente dita de realização do que foi planejado e, sobretudo, 

de adaptações desse planejamento, em função de possíveis imprevistos. Durante a realização 

da atividade, acontecem as chamadas paradas de campo, compreendidas como momentos de 

dialogar sobre o que foi observado e como isso se articula com os conteúdos específicos da 

disciplina, associando teoria e prática. Acreditamos que essa forma de compreensão da vivência 

de campo não apenas está creditada a reconhecer aspectos que confirmam o que foi trabalhado 

em sala, mas em apontar aspectos periféricos que não foram aventados na fase pré-campo, 

aspectos que emergem e que proporcionam momentos formativos importantes de ampliação da 

experiência.  

No contexto da prática de campo, os(as) cursistas colaboradores(as) compartilharam 

uma noção que se capilarizou ao longo do nosso relato de bordo, especialmente no capítulo 

anterior. Estamos nos referindo à noção de encobrimento do outro, noção que identificamos na 

obra do filósofo argentino Enrique Dussel, especialmente no livro 1492: o encobrimento do 

outro. A mobilização dessa noção em campo se deu mediante contato com a referida obra, 

disponível em sua versão online no ambiente virtual.  O contato com um espaço com forte 
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identificação com o Axé, pouco conhecido e carente de investimento público, foi qualificado 

como um espaço encoberto e, portanto, produzido como inexistente.  

Ao mesmo tempo, os(as) cursistas colaboradores(as) reconheceram a importância dos 

guias e demais coletivos no processo de divulgação desse parque, com o objetivo não apenas 

de conhecer os aspectos naturais e culturais do Parque, mas também denunciar o descaso do 

poder público quanto ao processo de degradação ambiental do Parque. Esse aspecto foi 

reforçado pelo cursista colaborador Macaco Acácio, em um dos comentários no registro 

fotográfico63, disponível na seção de vivência biogeográfica de campo no Schoology. Para ele, 

a mobilização dos coletivos na área do parque configura-se como um movimento de “luta para 

coexistir em meio à especulação imobiliária o descaso dos governantes, assim como a luta por 

reconhecimento e respeito aos saberes de uma comunidade invisibilizada e marginalizada”. 

Desse modo, costumamos dizer que o que mais fascina nessa fase da vivência de campo 

não é apenas confirmar o que se aprendeu na disciplina, mas também surpreender-se com 

aspectos que emergem no campo e que não foram pensados como objeto de estudo. Além disso, 

sustentamos a compreensão de que os(as) futuros(as) professores(as) possam relatar essas 

experiências de modo a relacioná-las com os conteúdos abordados e a vivência de cada um, 

articulando-as à dimensão pedagógica, através de um princípio didático simples, ou seja: como 

esses conteúdos podem ser trabalhados em nossas salas de aula? Além dessa dimensão 

pedagógica, a realização desta prática de campo tem que comtemplar a dimensão 

biosociocultural, para que possa aproximar-se e comprometer-se com conceitos e temas 

decoloniais. 

Na fase pós-campo, espera-se que sejam compartilhados os saberes e as experiências 

geralmente traduzidos nos relatos de campo, de modo a construir uma compreensão que 

relacione o que foi trabalhado em sala de aula e o que foi mobilizado em campo. A depender 

do planejamento em Biogeografia, pode ser oportunizado um momento de troca desses saberes 

e experiências de forma oral, através de encontros pontuais a fim de avaliar a prática do campo, 

especialmente sobre os aspectos que contribuíram na sua formação inicial e continuada docente.  

 

 

 

 
63 Todos os momentos do curso foram registrados por fotografias, inclusive nossa vivência biogeográfica de 

campo. Sempre orientávamos para que realizassem postagens desses registros, comentando sobre sua experiência 

no campo, coisas que aprenderam, como essa experiência reverberava na sua formação docente ou qualquer outro 

aspecto que quisessem compartilhar. Tivemos poucas postagens desses registros, sendo que a maioria dessas 

compreensões foram compartilhadas durante a realização da própria prática de campo.   
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PARA NÃO DESEMBARCAR 

 

 

Quando estamos em alto mar, especialmente quando o mar está calmo e os ventos 

estimulam as velas, contribuindo para nossa viagem, imaginamos que estamos no controle da 

situação. Basta apenas a mudança do tempo, como a chegada de uma tempestade e da 

instauração do mar revolto, para nos lembrarmos que o controle é ilusório. Independentemente 

das condições hidrometeorológicas, favoráveis ou não, se não acolhermos as incertezas que nos 

acompanham, as dúvidas, a própria impermanência, estaremos à deriva, mesmo que estejamos 

com as mãos empunhadas firmemente no leme. 

Diante desse mar sem fim de experiências vividas e materializadas na forma de um 

relato de bordo de tese, tecido em diferentes embarques e desembarques, chegou o momento de 

completar nossa navegação. O último farol que se encontra à vista dessa experiência não se 

apresenta como o fim, mas como novas possibilidades de começo. Também se traduz como 

momento de compartilhar acertos e erros, porque ambos são formativos, que atravessaram nossa 

itinerância de pesquisa. Um dos acertos foi, com certeza, ressignificar a aula como espaço 

democrático em que todos possam se sentir seguros para falar, expressando seus fazeres-saberes 

cotidianos. Aprendemos a escutar mais, a reconhecer o periférico, o marginal, como potência 

para criação de novas pedagogias que levem em conta o outro em suas diferentes manifestações. 

Sentar no chão ao ar livre, silenciando a mente a partir da meditação, foi uma 

experiência nunca antes adotada na nossa prática docente. Essa experiência foi importante 

porque nos advertiu sobre a importância de estarmos presentes, de observarmos a respiração, 

de não ficarmos demasiadamente tentando antever as coisas, de deixarmos a vida seguir seus 

fluxos. Essa experiencia também demonstrou que nem tudo é cognição, que boa parte do que 

compartilhamos vem dos encontros com nosso corpo inteiro, presente em diversos ambientes. 

A educação não ocorre apenas nas inscrições conscientes e nos espaços acadêmicos, mas é 

tecida por processos conscientes e inconscientes de escuta sensível do outro, das experiências 

de cada um e cada uma nos diversos cotidianos com os quais nos propomos a interagir.  

Certamente, o leme e as velas que nos sulearam nesta navegação estarão desgastados 

com o tempo, necessitando permanentemente de reparos. Enfrentaremos novos mares, novas 

tormentas, mares em fúria, mares acolhedores. Convidaremos mais tripulantes disposto(a)s a 

compartilhar suas experiências, seus fazeres-saberes. Abrindo-se para novas experiências que 

venham des-encobrir os seres, os saberes e os poderes, a partir de ontologias e epistemologias 

mais simétricas que acolham todos e todas sem distinção de cor, nacionalidade, gênero, 
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orientação sexual e outros marcadores sociais, infelizmente utilizados para encobrir os(as) 

outros(as).  

Os resultados que apresentamos e discutimos em cada ancoragem não significam o fim 

da viagem, como já comentamos há pouco, mesmo porque a viagem é longa e teremos que 

aprender com as intempéries hidrometeorológicas e oceanográficas que toda travessia de 

pesquisa apresenta.  Daí o título dessa seção "Para não desembarcar", uma vez que o barco 

seguirá seu rumo nesse imenso oceano de fazeres-saberes, tecido cotidianamente nas redes 

educativas, a partir das diferentes contribuições de outros sujeitos, em outras experiências com 

o mundo. 

Esses resultados estavam comprometidos em responder à pergunta: como o pensamento 

decolonial na Biogeografia pode contribuir na formação docente? Essa foi a questão que 

impulsionou nossa viagem. Indagação que fez o leme girar e a vela inflar. Desse modo, o 

pensamento decolonial se capilarizou na Biogeografia a partir de inúmeras noções que 

atravessaram nosso relato de bordo, a exemplo das noções de des-encobrimento, pedagogia pós-

abissal, reconhecimento do outro, multirreferencialidade, decolonialidade da natureza, escuta 

sensível etc. 

Desse modo, o pensamento decolonial na Biogeografia se confirmou a partir do 

reconhecimento de outros fazeres-saberes de comunidades tradicionais, a partir da consulta e 

escuta de autores e autoras indígenas e afrobrasileiras, nas experiencias de vida tecidas em 

contextos de opressão e subalternização. Nossa experiência nessa pesquisa nos alertou sobre a 

necessidade de não apenas reconhecer essas biogeografias vernaculares, mas também de como 

a biogeografia acadêmica pode dialogar com essas experiências de modo a se engajar 

efetivamente nos coletivos que são alvos de processos históricos de subalternização.  

Como vimos, essa compreensão do reconhecimento de outros sujeitos e coletivos e da 

necessidade de engajamento e combate a práticas etnocidas, genocidas, epistemicidas e de 

racismo ambiental configura-se como pauta necessária em propostas que venham tecer 

biogeografias decoloniais. Essa pauta precisa ser incorporada no contexto da formação docente, 

sob pena de não darmos conta da dimensão pedagógica articulada à dimensão intercultural. 

O pensamento decolonial na Biogeografia teve duas vertentes de contribuição na 

formação docente: a primeira diz respeito ao envolvimento da biogeografia com causas 

emancipatórias e, portanto, implica em assumi-la como modo de conhecimento não neutro, uma 

ciência comprometida como dispositivo de luta. A outra contribuição diz respeito ao encontro 

da Biogeografia com a decolonialidade, e como isso pode criar condições de reencontro com 
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as diferentes formas como nos relacionamos com outros fazeres-saberes, especialmente através 

da relação pedagógica, sejam estes outros humanos ou não humanos. 

Desse modo, a compreensão em torno da colonialidade do ser, saber e poder nos fez 

pensar sobre a forma como concebemos a educação, sobre os conteúdos (conceitos, temas e 

abordagens) mobilizados em sala de aula e em nossos cursos de formação inicial de 

professores(as). Nos fez pensar sobre que tipo de relação estabelecemos com os estudantes e 

colegas de trabalho. Como vimos, o colonialismo se faz presente nos dias de hoje, a partir de 

colonialidades. Portanto, a Biogeografia pode ou não estar comprometida em projetos de 

subalternização ou emancipação. Isso dependerá de como nós reproduzimos e mobilizamos 

nossa experiencia nos diversos espaços da formação.  

Chegamos a uma conclusão de que, independentemente da área de formação (Geografia 

ou Biologia, por exemplo) e do componente curricular mobilizado (no nosso caso, a 

Biogeografia), se não estivermos vigilantes às coisas que fazemos-pensamos, em compreender 

que nossa ação pedagógica não é neutra, de compreender que somos professores(as) 

formadores(as), de que precisamos criar ambiências formativas cada vez menos conteudistas e 

mais abertas às experiências do sujeitos,  estaremos fadados a assentar modelos educativos que 

não traduzam nossas realidades do Sul.  

Assim criar ambiências em salas de aula presenciais e online e demais espaços-tempos 

(aldeias, museus, cinemas, associação de moradores(as), teatros, cafeterias, livrarias, 

bibliotecas, feiras agroecológicas do movimento dos sem-terra e tantos outras ambiências), 

pode proporcionar uma formação docente mais multirreferencial, que acolha diferentes 

linguagens e modos de fazer-saber, ampliando repertórios e provocando engajamentos em 

diferentes coletivos que mobilizem outras pedagogias mais transgressivas e implicadas com a 

resistência e emancipação.  

Diante desse contexto de ampliação de repertórios, concebemos a articulação da 

Biogeografia com a decolonialidade e a formação docente como condição sine qua non de 

superação de abordagens bacharelescas e cientistas. A experiência matinal com os(as) cursistas 

colaboradores(as), as participações no Schoology e demais ambiências formativas indicaram a 

necessidade de tornar os encontros mais leves e menos conteudistas. Inclusive a quantidade de 

textos disponibilizados gerou certo desconforto, mesmo os materiais tendo sido entregues com 

muita antecedência. Além disso, o pouco hábito com a leitura e com a escrita repercutiu na 

escrita do diário de bordo e da carta de práticas decoloniais. 

O que compartilhamos aqui é fruto dessas experiências, dos momentos de escuta 

sensível, de errâncias e compartilhamento de saberes e afetos. Essas experiências nos 
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advertiram acerca da necessidade de nos envolvermos em projetos de mundo mais simétricos, 

com responsabilidade formativa, em projetos de formação docente inspirados em práticas 

educativas cada vez mais emancipatórias, abertas e comprometidas com as existências dos 

outros, do que emerge nas/das diferentes redes educativas. Projetos mais abertos à diversidade 

e à riqueza que abriga os diferentes coletivos que resistem ao mundo marcado por tantas 

colonialidades que nos oprimem e se apresentam como oportunidade para resistir e insurgir 

com leveza, assertividade e criatividade.  

As trajetórias que traçamos em nossas rotas iniciais de pesquisa precisaram de novos 

redirecionamentos, que envolveram autoacolhimento, coragem, determinação e humildade, 

num mar nem sempre acolhedor. Redirecionamentos necessários para rever itinerários dessa 

viagem da qual você fez parte; itinerários implicados não apenas em responder à questão que 

impulsionou essa viagem, mas preocupados em como a própria atividade poderia ser 

potencialmente útil para um maior número de pessoas, interessadas em semear outras 

compreensões referendadas na decolonialidade.  

Diante desse contexto, a viagem foi inevitavelmente coletiva, uma vez que levamos 

conosco, conscientemente ou não, cada ser que atravessou e atravessa nossos caminhos: cães, 

gatos, ursos, abelhas, antúrios, pinguins, lírios, coletivos indígenas, coletivos afrodescendentes, 

ecofeministas, marisqueiras, benzedeiras, cientistas, pescadores, macacos, tardígrados, cactos, 

tigres, pandas, carcarás, manjericões, beija-flores, tartarugas, borboletas, serpentes, papagaios, 

corujas, sussuaranas, golfinhos, jabutis, coalas, camaçaris, flores de lótus e guepardos. Enfim, 

toda uma rede de vida humana e não humana, bem como das interações com os lugares e as 

paisagens que nos constituem e que ajudamos a tecer nas diversas redes educativas 

multirreferenciais com as quais nos expomos. 

Tempos como o atual, de expansão de colonialidades que oprimem mulheres, plantas, 

homens e animais não humanos, encobrindo e silenciando física e simbolicamente sua 

existência, nos advertem sobre a necessidade de velejar juntos(as), tecendo redes educativas 

cada vez mais colaborativas, que resistem e insurgem, em que todos e todas se comprometam 

a não soltar as mãos de ninguém! Tempos de não soltar as patas, as asas e os galhos de 

ninguém64!  Tempos em que temos que aprender a ser, em alguns momentos, ondas, e noutros, 

 
64 No momento que escrevíamos essa seção, recebemos a notícia de que o último rinoceronte branco africano havia 

falecido; de que lideranças e demais representantes de matriz indígena no Brasil haviam sido assassinados em 

decorrência dos conflitos historicamente ligados aos seus territórios originais; de que tartarugas, peixes e mariscos 

haviam sido afetados pelo derramamento de óleo na costa nordestina brasileira, atingindo dramaticamente 
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marolas, para resistir e insurgir aos grandes temporais. Nem todos(as) suportarão os desafios 

que se apresentam, deixando o convés, antes ou durante a viagem. Porém, o abandono do 

convés não significa necessariamente não se importar com o(a) outro(a), pode simplesmente 

significar o limite que o(a) outro(a) pode colaborar naquele momento, seu limite de experiência 

com a alteridade.  

Como encaminhamento de novas viagens além-mar, nosso relato de bordo aponta para 

a necessidade de realizar levantamentos de práticas de ensino, pesquisa e extensão em 

Biogeografia, tanto em cursos de Licenciatura em Geografia quanto Licenciatura em Biologia 

nas instituições de ensino superior no país. Além disso, faz-se necessário conhecer o cotidiano 

de professores e professoras de Biogeografia, no contexto da educação superior. 

Esse levantamento demanda um esforço gigantesco que pode ser operacionalizado 

inicialmente com a identificação das instituições que ofertam a Biogeografia na matriz 

curricular dos cursos ofertados e, a partir daí, sondar as experiências de trabalho desenvolvidas 

pelo(a)s docentes na Educação Superior e sua articulação com propostas de trabalhos inspirados 

na decolonialidade epistêmica, articulada com a dimensão pedagógica. O levantamento dessas 

práticas docentes ajudará a visibilizar a Biogeografia praticada em nossas instituições e 

estabelecer futuras parcerias de trabalho em rede, especialmente num contexto em que o(a)s 

profissionais da área contam com novos agenciamentos de compartilhamento de experiências 

de ensino, pesquisa e extensão, a exemplo da International Biogeography Society (IBS), a Red 

Latinoamericana para el Estudio de la Biogeografía Neotropical (Red-BioN), a Associação 

Brasileira de Biogeografia (ABBiogeo) e da criação da Sociedad Iberoamericana de 

Biogeografía (SIB).  

A provocação apresentada neste estudo assinala uma formulação teórica para uma 

Biogeografia para além da ciência, e não contra ela, o que não se sustentaria dada a importância 

desse tipo de conhecimento no processo histórico de produção do saber. O que advogamos ao 

longo deste relato é a convicção de não podermos mais assentar processos de superioridade 

epistemológica de um conhecimento sobre outros. O que se pretendeu aqui foi reconhecer a 

Biogeografia como fazer-saber eminentemente sociocultural, que mantém profunda relação 

com a forma como nos relacionamos com humanos e não humanos. Nesse contexto, 

sustentamos que a Biogeografia tem forte compromisso não apenas com projetos pós-abissais 

de visibilização da diversidade de visões de mundo, mas também com a formação de 

 
manguezais e outros ecossistemas costeiros, considerados verdadeiros berçários da vida marinha; de que árvores 

agonizavam juntos com os povos ancestralmente ligados a elas, na Amazônia. 
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professores(as) sensíveis e comprometidos com essa diversidade e com a biodiversidade, 

atualmente ameaçada pela onda extrativista, que a concebe como recurso e, portanto, como 

mercadoria. 

O nosso relato configura-se como convite às disciplinas que integram os estudos da 

natureza na Geografia e Biologia. Um convite a uma abordagem multirreferencial, ao diálogo 

com outras epistemologias e ontologias que não cabem num trabalho disciplinar tampouco 

interdisciplinar; uma abertura ao novo e aos fazeres-saberes locais; ao acolhimento de 

linguagens que não podem ser expressas tão somente pela tradição escrita, cabendo o 

acolhimento da oralidade, da fotografia, do cinema, das músicas e demais linguagens que 

mobilizam outras estéticas do fazer-saber, instituindo cartografias suleadoras preocupadas em 

experienciar outras relações com o mundo. 

Acreditamos, inclusive, que uma forma de inserir temáticas decoloniais em cursos de 

formação docente passa pela construção de materiais didáticos em Biogeografia que busquem 

abordar conceitos  e temáticas, a fim de qualificar o(a) educador(a) em sua ação pedagógica, 

através do uso de gibis, jogos e paradidáticos, materiais elaborados em parceria com 

representantes de comunidades de povos tradicionais. Materiais, inclusive, que denunciem a 

condição de subalternização e de encobrimento de seus modos de vida, mas também 

comprometidos em anunciar fazeres-saberes que ajudam a revisitar nossos encontros com as 

diferentes redes educativas. 

Desse modo, A Biogeografia pode contribuir na visibilidade de outras pedagogias na 

formação docente a partir do(a): Criação de projetos que discutam a conservação da fauna e da 

flora; Desconstrução do mito da história única e neutra; Contato com comunidades tradicionais; 

Métodos de aprendizagem transversais; Construção de mapas para a demarcação de territórios 

tradicionais; Construção de espaços dedicados ao diálogo intercultural; Tecitura de linguagens 

que valorizem aspectos ecológicos, econômicos, políticos, culturais e epistemológicos. 

Esta pesquisa traduzida aqui como um relato de uma experiência de pesquisa-formação, 

atravessou profundamente nossa formação. Mobilizou outro olhar para a sala de aula e outros 

espaços-tempos, bem como os conteúdos e as autorias sugeridas em nossa docência na 

Biogeografia. A reverberação desse princípio nos adverte a considerar a sala como espaço 

multirreferencial e, portanto, rico de experiências que precisam dialogar com os conteúdos da 

disciplina e as experiências dos(as) estudantes, e que também precisa experienciar outros 

espaços-tempos fora da universidade, para que se possa ter contato com outras vivências que 

mobilizam outras pedagogias, a fim de ampliar os repertórios dos fazeres-saberes docentes e 

discentes. Além disso, sustentamos que há a necessidade de recorrer a outras autorias: 
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pensadores e pensadoras indígenas e afrodescendentes que vêm há bom tempo compartilhando 

suas produções65. A bibliografia em Biogeografia no contexto da formação docente precisa 

traduzir múltiplas referências que deem conta dos diferentes sujeitos e suas pedagogias, a fim 

de articular com questões decoloniais e pedagógicas. 

Acreditamos que uma das formas de nos aproximarmos de outros contextos 

socioculturais, ampliando o repertório de fazeres-saberes em Biogeografia/decolonialidade/ 

formação docente é através da familiarização com a língua. Daí nosso interesse em iniciar 

estudos em língua espanhola, no intuito de ampliar o repertório de fazeres-saberes e dialogar 

efetivamente com comunidades indígenas e afrobrasileiras, bem como com autores e autoras 

latino-americanos(as), no intuito de promover eventos em parceria com outras redes educativas 

que tenham a decolonialidade como aspecto suleador. 

Concluímos esta navegação embalados(as) com as canções decoloniais da eterna 

cantora argentina Mercedes Sosa, que ajudou a semear músicas latinas profundamente ligadas 

com nossas raízes, nossas experiências de mundo; canções que são hoje belamente interpretadas 

pela cantora hondurenha Indiana Nomma, artista que tivemos a oportunidade de conhecer 

durante o Curso de Extensão Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política. As 

canções interpretadas e todo o legado de músicas da cantora argentina nos lembram que é 

preciso seguir viagem, firmes no leme, atentos ao tempo, atentos ao corpo, presentes na arte de 

viver-com outros(as) humanos(as) e não humanos(as). Navegando em mares de utopias e 

esperança. Suas canções nos convocam a retomar a beleza das nossas experiências cotidianas 

latino-americanas e compartilhá-las em nossas redes educativas, tornando-as cada vez mais 

porosas e acolhedoras. 

Como não externar nossa eterna inspiração com as canções indígenas infantis, a partir 

do álbum Ñande Reko Arandu: memória viva guarani.  A mensagem contida nessas músicas e 

a sensibilidade emanada das vozes nos moveram e nos movem em diversas ocasiões. E as 

canções da nossa querida cantora brasileira e baiana Maria Bethânia, através de seu álbum 

Brasileirinho66. Seu repertório é um reencontro com a cultura popular e com nossas 

 
65 Existe no mercado editorial, livrarias e editoras que estão comprometidas em mobilizar autorias indígenas e 

afro-brasileiras, com foco em temas educacionais e socioambientais. Sugerimos a Livraria Maracá, que é 

especializada em obras indígenas de diversas etnias do país. link: https://www.livrariamaraca.com.br. Temos a 

Livraria Expressão Popular, que apresenta títulos em agroecologia, educação ambiental crítica, ecologia política, 

questão indígena e quilombola, dentro outros. Link: https://www.expressaopopular.com.br/loja/. Por último, 

compartilhamos a Editora Elefante, que também apresenta títulos no campo da educação ambiental crítica, 

ecologia política e decolonialidade. Link: https://www.editoraelefante.com.br/sobre/; a editora Ogum’s, 

especializada na difusão dos saberes afro-brasileiros. Link: http://www.editoraogums.com/somos-ogums/; a Malê 

editora, também especializada na difusão dos saberes afro-brasileiros. Link: https://www.editoramale.com/.  
66 A música Salve as Folhas integra o álbum da cantora brasileira disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=PoHXiJlu7cw. A referida canção ressalta a importância das folhas para o(a)s 

https://www.livrariamaraca.com.br/
https://www.expressaopopular.com.br/loja/
https://www.editoraelefante.com.br/sobre/
http://www.editoraogums.com/somos-ogums/
https://www.youtube.com/watch?v=PoHXiJlu7cw
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ancestralidades africanas e indígenas. Navegar em alto-mar ao som de suas canções foi um 

reencontro com a senzala, com a aldeia, espaços-tempos formativos silenciados pelas 

colonialidades que nos constituem. Suas canções são um reencontro com gente simples e 

acolhedora, com gente resiliente que compartilha, cuida e se desloca ao outro. 

Por fim, não poderíamos deixar de registrar a canção que embalou a passagem da Escola 

Estação Primeira da Mangueira. Mais decolonial que suas letras, impossível! O samba-enredo 

História pra Ninar Gente Grande nos lembra que “as histórias importam. Muitas histórias 

importam [...] Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar 

essa dignidade despedaçada” (ADICHIE, 2019, p. 32). Histórias que nos movem para outras 

relações com o mundo. Velejar nas experiências decoloniais é um reencontro com a África que 

habita em cada um de nós, com a aldeia que abriga cada um que necessita de acolhida. Velejar 

nas experiências decoloniais é estar em contato como imaginários e com a criação de espaços-

tempos de encontros, com nossas histórias, com ancestralidades e com os diversos modos de 

viver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
praticantes das religiões de matriz africana, especialmente do Candomblé, relevância geralmente expressa pela 

frase Kosi ewe, Kosi orisa, que na língua iorubá significa “Sem folha não há orixá”, o que destaca a total 

identificação e relação dessa tradição com as folhas. No Axé, Ossain é considerado o Orixá das folhas, a quem se 

deve pedir permissão para tirar qualquer folha da mata, numa relação de profundo respeito com a Natureza.  
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O tema da (de)colonização epistêmica pode sugerir, numa primeira aproximação, a ideia 

de que o presente curso deva, em alguma medida, adotar aspectos da história, dado o emprego 

usual do conceito de colonização como um processo de incursão e apropriação histórica de 

territórios e de seus povos, instituído por nações que tinham poder econômico e político, o qual 

assegurava estratégias de expansão, controle e consolidação para terras além mar. Embora não 

seja um curso de história, recorre-se a determinados aspectos desta que ajudam a pensar sobre 

o processo de colonialidade do poder (QUIJANO, 2010) e por extensão a colonialidade do saber 

(LANDER, 2005). Esta colonialidade do poder, saber e ser, sobretudo, encontra, no processo 

histórico colonizador, suas matrizes de engendramento e sustentação, que criaram condições de 

obliteração de saberes nas terras conquistadas.  

A pretensa universalidade, que já compunha o processo colonizador, reduzia tudo ao 

domínio do civilizado e, portanto, daquele que supostamente possuía cultura. Desse modo, aos 

povos conquistados não se vislumbrava outra alternativa que não fosse pela conversão ou 

catequização, pensada para garantir o processo de colonização, ao mesmo tempo que se 

instituiu, desde cedo, a obliteração de inúmeros povos, tanto pela violência física quanto pela 

sujeição epistêmica, negando suas culturas locais. Essa sujeição de saberes, também chamada 

de epistemicídio (SANTOS, 2010b), constitui uma das estratégias da colonialidade apostada na 

ciência e no seu projeto de redução da diferença ao universal, prescrito pelas nações centrais. 

A modernidade como colonialidade epistêmica tem como fundamento a pretensão de 

uma racionalidade universal, monocultural e de uma humanidade eurocentrada, que fomentou 

um processo histórico de obliteração de outras epistemologias.  Esse processo de supressão de 

saberes ganha corpo com a ausência de debates na formação inicial e continuada de professores, 

sendo um dos grandes desafios não apenas teórico, mas sobretudo, no campo metodológico, 

configurando-se como um dos grandes impasses na formação docente. O modelo de 

universidade que se tem é historicamente colonial, curricularmente pensado para modelos 

eurocêntricos, pautados em ideias, conceitos e categorias do pensamento colonial, que abrigam 

intencionalidades e projetos de um mundo universal à moda europeia e norte-americana. 

Na ciência moderna, sobretudo de cariz positivista, a construção histórica da noção de 

natureza se deu sob aquilo que se opõe a ela, ou seja, a noção de cultura. Tal dualidade, que 

encontra na ciência sua expressão mais fidedigna por aquilo que se convencionou como ciência 
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natural e ciência social, ajuda a compreender o processo de construção do conhecimento no 

ensino superior. Inclusive, em espaços qualificados sob os auspícios de superioridade, nada 

menos trivial que associar tal construção à ciência sob o prisma de estatuto de conhecimento 

válido.  A ideia ou retórica de conhecimento enquanto tão somente um empreendimento 

alcançado pela ciência, ajuda, sobretudo, a pensar a hegemonia histórica desse tipo de saber 

que se instaurou como algo válido, e, portanto, credível pela sociedade. 

Reconhecendo esse fato histórico de obliteração epistêmica de saberes, o curso 

problematiza essa colonialidade que ajudou nos regimes de invisibilização de outras formas de 

habitar a Terra, ao mesmo tempo em que aposta na decolonialidade como estratégia de 

reconhecimento e empoderamento de outras maneiras de ver, sentir e estar no mundo, numa 

postura de diálogo de saberes, em que as diferenças sejam problematizadas horizontalmente, e, 

portanto, em que não se instituam gradações hierárquicas que assinalem distinções entre 

superior e inferior. É a partir da ecologia de saberes, que a colonialidade é revisitada, na medida 

em que esta reivindica a hierarquização e, portanto, sua posição especial no pensamento social. 

Desse modo, as epistemologias do Sul às quais se reporta o presente curso de extensão, 

abriga uma infinidade de experiências que foram e são invisibilizadas, qualificadas, por sua 

vez, sob o domínio daquilo que se costuma nomear como subdesenvolvimento, e, portanto, às 

características de atrasado e ininteligível. As ú   nicas experiências levadas em conta nessa 

ciranda do capital estavam circunscritas no raio antropocêntrico da lógica do progresso apoiada 

na apropriação privada da natureza de forma unilateral e predatória.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade, ao assumir a ciência como único parâmetro de leitura do mundo, tem 

contribuído para o processo de invisibilização de inúmeras experiências, que são reproduzidas, 

por sua vez, em condições de subalternidade nos espaços acadêmicos. Tal fato tem demarcado 

que tais saberes só podem ser estudados fora da universidade, especialmente nos espaços em 

que se encontram comunidades que compartilham outras formas de habitar a Terra.  

À proposta da decolonização do saber nas instituições de ensino superior subjaz um 

tencionamento no âmbito curricular, uma vez que uma universidade não se constitui como uma 

proposta isenta de intencionalidades. O surgimento das universidades se deu a partir de uma 

lógica monocultural e de um processo de colonização epistêmica da ciência, que não apenas se 

consolidou entre estas, mas se expandiu por todo o aparato institucional de outros setores da 
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sociedade. Desse modo, no âmbito das instituições de ensino superior, um projeto de 

decolonização do saber é fundamentalmente uma proposta de decolonização curricular, em que 

não haja invisibilizações ou negações de outros saberes. Trata-se de um empreendimento de 

construção coletiva de conhecimentos, o que sugere um novo formato de se fazer ensino, 

pesquisa e extensão. 

O projeto da decolonização configura-se como algo necessário, como forma de superar 

verticalidades epistêmicas impostas aos diversos povos do mundo. A negação da hegemonia 

científica configura-se como primeiro passo para o que Boaventura conceitua como sociologia 

das emergências, já que historicamente a produção do saber acadêmico-universitário se deu por 

matrizes epistemológicas e ontológicas que instituíram uma sociologia das ausências, tornando 

residuais as inúmeras formas de experiências de diversos povos do mundo. Esse pensamento 

intenta estabelecer ações de reparação de várias ordens baseadas nas matrizes africanas e 

indígenas. 

Na biogeografia em especial, campo multidisciplinar que estuda a geografia animal e 

vegetal, esse panorama abissal da produção do conhecimento apresenta-se em versão 

agudizada. Assim, a proposta das biogeografias do Sul, inspirada nas epistemologias do Sul 

(SANTOS, 2010), é visibilizar experiências que foram subalternizadas e produzidas como 

inexistentes na retórica das instituições sociais, especialmente das universidades e dos centros 

de pesquisa, cabendo, nesse sentido, não apenas visibilizar experiências que ajudam a pensar 

na diversidade epistemológica, tanto aquelas que, ao nomear cultural, informa o seu oposto, a 

sua antípoda, qualificada como natural; como também aquelas experiências em que a distinção 

entre o humano (cultural) e não humano (natural) não faz o menor sentido para inúmeros 

agrupamentos humanos. Desse modo, embora a proposta das epistemologias do Sul filie-se, 

explicitamente, aos estudos e pesquisas no campo do multiculturalismo e suas modalidades, 

dentre elas o interculturalismo crítico (WASH, 2017), acolhe, sobretudo, várias características 

que abrigam outras experiências que assinalam formas de habitar o mundo para além das 

distinções entre natureza e cultura (DESCOLA, 2016).  Assim, as epistemologias do Sul 

apresentam um enorme potencial de abrigar os estudos do multinaturalismo, uma vez que 

abarca experiências subalternizadas e produzidas como inexistentes, algo, que se aplica ao que 

aconteceu com os estudos e pesquisas de cunho intercultural. 

Ao examinar a biogeografia e sua produção nos domínios do ensino superior, 

frequentemente ofertada como disciplina nos cursos de Geografia e Biologia do país, a 

dualidade natureza e cultura assume sua versão mais emblemática, expressa por epistemologia 

de cariz cientificista. Não poderia ser diferente, uma vez que o ensino de biogeografia esteve 
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epistemologicamente comprometido pelos regimes abissais da produção do conhecimento, que 

concebem a natureza como externalidade, dotada de processos que podem ser expressos 

geotecnologicamente, amparados na estatística e comumente apresentados em infográficos.  

Desse modo, ao examinar o pensamento abissal em que se constituiu a ciência e o 

aparato institucional que a hegemonizou, não seria apressado afirmar e até mesmo acusar a 

biogeografia como um tipo de conhecimento que reproduz o modo de pensar que reconhece a 

ciência como a única forma de interpretar o mundo, numa condição em que, ao assumir uma 

postura que reforça as diferenças verticais, nega-se as diferenças horizontais. Desse modo, 

pode-se afirmar que uma biogeografia abissal se instaurou nesse tipo de produção de 

conhecimento que, ao se afirmar como científico, apaga qualquer experiência para além desse 

domínio, reforçando, assim, um processo de invisibilização e de hierarquização de saberes. 

Versá-la numa perspectiva abissal é descortinar a epistemologia e as inúmeras teorias e 

conceitos que ajudaram a assentar aquilo que é biogeográfico, distinguindo-o do que não é.  

Como forma de superar essas diferenças verticais por um processo de horizontalização 

das diferenças, uma biogeografia pós-abissal sugere a condução de estudos e pesquisas que 

instituam a diversidade epistemológica do mundo, como condição de retratação e 

empoderamento de saberes que foram e são subalternizados na história da produção do 

conhecimento. Uma biogeografia pós-abissal não compartilha de modelos teóricos como 

aqueles representados metaforicamente pela árvore do conhecimento de Descartes, que 

assinalam uma hierarquia de saberes que dita o que é raiz e, portanto, o que antecede, o que é 

tronco sob a perspectiva de quem sustenta, bem como galhos, folhas e frutos, os acessórios, que 

são tributários dessas outras formas de interpretar o mundo na ciência, supervalorizando alguns 

conhecimentos científicos em detrimento de outros. É importante assinalar que a árvore, 

metaforicamente apropriada para representar o conhecimento, demarca tão somente em suas 

partes constituintes áreas científicas que se superpõem por ordem de importância e capacidade 

explicativa, invisibilizando uma infinidade de experiências que são desperdiçadas e colocadas 

em condição de subalternidade. 

Propor ou construir, de forma colaborativa, um projeto informado pela decolonialidade 

epistêmica demanda, a priori, um exercício individual de abertura à diversidade, não apenas 

reconhecendo-a, mas tomando-a como um hábito cotidiano nas relações socioculturais. Um dos 

primeiros exercícios de decolonização nos informa sobre a necessidade de uma avaliação das 

ontologias e das epistemologias e sua associação conceitual e temática que ajudaram a compor 

a formação profissional pessoal. Não se trata de uma avaliação que venha obliterar o que se 

sabe ou pratica em ciência, mas pondo em causa e em diálogo com outras formas de saber e 
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saber fazer. Uma construção coletiva de currículos decoloniais não se faz em curto prazo, uma 

vez que as raízes do pensamento abissal têm historicidade e se fazem presentes ainda hoje na 

forma como o mundo é compreendido. O diálogo de saberes busca transformar diferenças 

verticais em diferenças horizontais, pondo em causa a legitimação de qualquer forma de 

conhecimento que se autorize como universal e mais completo.  

É importante assinalar que o diálogo de saberes, quando pensado apenas sob a ótica da 

escuta e consulta de grupos sociais que não vivenciam a prática científica pode mascarar ações 

por vezes comprometidas com interesses que não atendem tais comunidades. A consulta pode 

ser empreendida apenas como estratégia de construção de uma imagem positiva e que não venha 

a pôr em causa as ações daqueles interessados em implementar projetos individuais de 

determinados grupos políticos e econômicos. O que pode aparentar uma preocupação com as 

comunidades envolvidas, pode se configurar como uma imposição, e não um diálogo que se 

espera na perspectiva de uma ecologia de saberes. Como a intervenção já fora pautada numa 

lógica de verticalidade epistêmica, o que se espera como forma de sedimentar tal intervenção é 

criar condições a partir de retóricas que mascarem o real interesse e assegurem a anuência das 

comunidades nativas. 

Numa ecologia de saberes, as metodologias são construídas de forma coletiva e não se 

configuram ou pelo menos não se espera que sejam qualificadas como metodologias de 

intervenção, pois pode sugerir uma imposição. Desse modo, não se trata de uma investigação 

que se pretende ser universal, na medida em que se faz com e não sobre uma determinada 

realidade. Nessa tarefa, a tradução intercultural configura-se como instrumento que fomenta 

inteligibilidade entre as diferentes formas de conhecimento, promovendo a justiça cognitiva 

global. Propostas de construção coletiva dessa forma visam superar hermenêuticas sob a lógica 

do que seria conhecimento superior e seu oposto. 

Assim, o presente curso de extensão intitulado “Biogeografias do Sul: descolonizando 

o saber para a diversidade epistemológica do mundo” busca problematizar a questão do 

reconhecimento e da troca recíproca de experiências que abrem caminhos múltiplos de 

possibilidades de interpretação da geografia da biodiversidade, ajudando a repensar as teorias 

até então construídas, de uma forma horizontal de fazer conhecimento. É na perspectiva dessa 

construção no plano das horizontalidades que a ecologia de saberes se institui como instrumento 

epistemológico de superação das verticalidades traduzidas nos currículos atualmente 

implementados no quadro da educação universitária. 
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OBJETIVOS 

 

O curso de extensão tem como propósito construir, de forma colaborativa, uma carta de 

orientações de práticas decoloniais de ensino de Biogeografia(s). Para tanto, visa compreender 

de que forma a biogeografia cultural, através de uma abordagem decolonial, pode contribuir 

para a superação de epistemologias cientificistas. Pautado na ecologia de saberes, parte-se dos 

seguintes objetivos específicos: Caracterizar como o(a)s colaboradores(as) qualificam ciência, 

biogeografia e biogeografia cultural; Compreender como o(a)s colaboradores (as) relacionam 

biogeografia cultural, colonialidade e decolonialidade epistêmica; identificar e analisar os 

desafios e as contribuições da biogeografia cultural numa abordagem decolonial do saber. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

O curso é destinado a docentes, discentes e egressos de Cursos de Licenciatura em 

Geografia e Biologia que tenham cursado ou estejam cursando a disciplina Biogeografia. 

 

METODOLOGIA 

 

O curso está organizado em ciclos suleadores, que serão desenvolvidos tanto na 

modalidade presencial quanto a distância. No modo presencial, os encontros envolverão aulas 

expositivas, leitura compartilhada de textos disponíveis no formato digital e presencial através 

de módulos suleadores de estudo, práticas de construção coletiva e outras atividades que 

surgirem e se fizerem necessárias, bem como as rodas de diálogos com representantes de matriz 

indígena e afro-brasileira, bem como docentes convidado(a)s do IFBA, UFBA e do IFBaiano.  

Os encontros presenciais ocorrerão em sala de aula, ao ar livre, no laboratório de Ensino 

de Geografia Jean Tricart e no Laboratório de Informática do IFBA. Para instrumentalizar as 

atividades acima, serão utilizados o flipchart, o Datashow interativo, Televisão digital e 

computadores disponíveis na instituição, módulos suleadores de textos, dentre outros recursos. 

Os encontros presenciais serão registrados por meio de áudio gravação (sob o monitoramento 

do coordenador do curso) e pelo diário de bordo biogeográfico (registrado pelo cursista e 

acompanhado pelo proponente do curso). Tais encontros semanais ocorrerão aos sábados, das 

08:00 às 12:00h, no instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus 

Salvador, na Rua Emídio dos Santos, no bairro do Barbalho. 
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Quanto aos encontros a distância, as atividades serão desenvolvidas por meio do 

Schoology, que se constitui, por sua vez, como uma ferramenta virtual de auxílio pedagógico, 

que reúne simplicidade, dinamicidade e intuitividade. Esse sistema online permitirá aos 

cursistas ter acesso ao curso, tanto no formato desktop quanto mobile, mediante ambientação, 

seguida de cadastro e orientações de uso da ferramenta, referentes por exemplo, à organização 

do ambiente, consultas, procedimentos de download e upload de mensagens e arquivos, bem 

como na interação nos espaços apropriados para discussão e construção colaborativa de 

documentos. 

Além disso, o curso abrange a Vivência Biogeográfica do Campo, momento em que os 

cursistas entrarão em contato com representantes de matriz tradicional no contexto de sua 

comunidade. Tal atividade proporcionará o desenvolvimento da prática da escuta e do diálogo 

de saberes; condição sine qua non para o desenvolvimento de práticas decoloniais. 

Relacionando com suas vivências, com as atividades presenciais e a distância, os cursistas 

construirão uma Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

INSCRIÇÕES 

 

As inscrições são gratuitas e limitadas, sendo realizadas mediante preenchimento de 

formulário eletrônico disponível na plataforma Google, através de QR Code (Quick Response 

Code – Código de Respostas Rápidas). Para realizar a inscrição e participar da seleção por esse 

código, faz-se necessário baixar, no Smartphone, o Leitor de QR Code, que se encontra 

disponível no Google Play, Play Store e demais plataformas de aplicativos similares. Ao 

término das inscrições, dar-se-á início à fase de homologação do(a)s inscrito(a)s, a partir dos 

dados informados, acompanhado da guia de matrícula atual e do histórico escolar. No ato da 

inscrição, para o(a)s cursistas graduando(a)s serão solicitados a guia de matrícula atual e o 

histórico escolar, enquanto para o(a)s cursistas graduado(a)s, será solicitado o histórico escolar 

acompanhado de diploma; documentos estes que atestem que cursou a disciplina de 

biogeografia em curso de graduação em instituição de ensino superior credenciada pelo MEC - 

para cursistas professores(as). Além disso, para todo(a)s o(a)s cursistas será solicitada a 

apresentação de documento oficial com foto (RG, CNH, CTPS).  
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

São ofertadas 24 vagas, destinadas aos cursistas de Geografia e Biologia, preenchidas 

atendendo os seguintes critérios de seleção: 

1) Ordem de inscrição; 

2) Disponibilidade para estudos presenciais aos sábados; 

3) Disponibilidade para estudos a distância durante o período de realização do curso; 

4) Comprovação acadêmica, via documentação enviada pela ficha de inscrição (para discentes 

- documento de identidade, histórico e comprovante de guia de matrícula atual; para docentes 

– documento de identidade acompanhado de histórico e diploma). 

Obs.: A ausência de qualquer um dos documentos solicitados ou envio de algum documento 

ilegível, ainda que o cursista esteja inscrito dentro do limite máximo de inscrição, resultará na 

desclassificação do processo de seleção, sendo selecionados os inscritos respeitando a ordem 

de submissão. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que, ao final do curso, o(a)s participantes tenham compreendido conceitos e 

temas em epistemologias do Sul, que contribuam, por sua vez, para a qualificação inicial e 

continuada para práticas decoloniais que ajudem a dialogar ciência e demais formas de 

conhecimento. Além disso, espera-se construir, de forma colaborativa, um documento que 

assinale os desafios e as potencialidades da educação decolonial, bem como a indicação de 

sugestões de propostas de trabalho que apontem a decolonialidade epistêmica como aspecto 

para a diversidade epistemológica do mundo no contexto da educação em Biogeografia.  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente curso de extensão integra a pesquisa em nível de doutoramento, no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS). 

Desse modo, os resultados desta ação serão publicizados na tese, preservando a identidade 

do(a)s colaboradores(as), mediante preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Além disso, os dados produzidos serão divulgados, a posteriori, na forma de artigo 
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completo em periódico ou anais de evento científico, bem como através da publicização da 

Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s), e posterior 

encaminhamento à ABBiogeo – Associação Brasileira de Biogeografia. 

CERTIFICAÇÃO 

 

O curso tem carga horária total de 100 horas, que compreende os encontros presenciais, 

incluindo a vivência biogeográfica de campo, e as atividades na modalidade a distância. A 

certificação dos participantes será gerada mediante integralização mínima de 75% de frequência 

presencial e 75% de interação nos Fóruns Suleadores de Discussão e demais atividades 

previstas no Schoology. 

 

CICLOS SULEADORES  

 

O curso será desenvolvido em 3 Ciclos Suleadores, que abarcam simultaneamente os 

encontros presenciais e a distância, a saber: 

 

Ciclo Suleador 1 

A BIOGEOGRAFIA E A DIVERSIDADE CIENTÍFICA 

Ciclo Suleador 2 

A BIOGEOGRAFIA E A DIVERSIDADE EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO 
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BIOGEOGRAFIAS DO SUL: DECOLONIZANDO O SABER PARA A DIVERSIDADE EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO 

 

ENCONTRO

S 

 

 

CH 

 

 

ATIVIDADES 

 

 

CICLO SULEADOR A  

BIOGEOGRAFIA E A DIVERSIDADE CIENTÍFICA 

ATIVIDADES PRESENCIAIS ATIVIDADES ONLINE 

 

 

 

1ª SEMANA  

07/04 

- 

13/04 

 

 

 

 

 

 

7 

- Credenciamento com entrega do kit do curso na Praça Vermelha 

do IFBA. 

- Apresentação do coordenador do curso em sala de aula. 

- Prática de Meditação. 

- Momento de ambientação com dinâmica do Barbante de Saberes 

- momento de apresentação do(a)s cursistas colaboradores(as). 

- Leitura e esclarecimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

- Apresentação e preenchimento do instrumento “Embarcando no 

curso”. 

- Cadastro no Schoology mediante Tutorial de Cadastro disponível 

em "Informações gerais" 

- Download do Modelo de Diário de Bordo Biogeográfico e registro 

da 1º Encontro presencial e demais dias da semana. 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

 

 

 

 

 

2ª SEMANA  

14/04 

- 

20/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

- Prática de meditação. 

- Socialização das autoidentificações com nomes de animais e 

plantas. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

- Apresentação do curso via Schoology no Laboratório de Ensino 

de Geografia Física Jean Tricart. 

- Apresentação do Diário de Bordo Biogeográfico. 

- Apresentação da Carta de Orientações em Práticas Decoloniais 

no Ensino de Biogeografia(s) 

- Entrega dos textos de apoio do Ciclo Suleador A, com indicação 

de leitura dos textos para o próximo encontro. 

- Registro no Diário de Bordo Biogeográfico referente ao 2º 

encontro presencial e demais dias da semana. 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador A. 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 
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3ª SEMANA 

21/04 

- 

27/04 

 

 

 

 

7 

- Não houve encontro presencial em função do feriado de 

Tiradentes. 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador A. 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico referente à 3ª semana. 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

 

 

 

 

4ª SEMANA  

28/04 

- 

04/05 

 

 

 

 

7 

- Prática de meditação na Praça Vermelha. 

- Produção da atividade "As imagens da ciência e da biogeografia" 

no Laboratório de Ensino de Geografia Física Jean Tricart. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

- Socialização das produções. 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador A. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica" 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 28 de abril e 

demais dias da semana. 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

 

 

5ª SEMANA 

05/05 

- 

11/05 

 

 

 

7 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- Retomada da socialização das produções da atividade "Imagens 

da Ciência e da Biogeografia". 

- Roda de conversa mediada a partir das ideias centrais dos textos 

disponibilizados do ciclo suleador A. 

- Pausa para o Café Biogeográfico, com a entrega dos trechos dos 

textos. 

- Continuação da Roda de conversa, a partir das ideias centrais 

dos textos disponibilizados do ciclo suleador A. 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador A. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 05 de maio e 

demais dias da semana. 

- Consulta e construção colaborativa da Carta de Orientações em 

Práticas Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

- Postagem de comentários sobre as imagens da Ciência e da 

Biogeografia, disponível na pasta Ciclo Suleador A, 

especificamente na subpasta Registro iconográfico do dia 28 de 

abril de 2018. 

 - Localizar as imagens e tecer comentários das suas produções e 

dos colegas. 

 

 



274 
 

TEXTOS-BASE DO CICLO SULEADOR A 

CAMARGO, José Carlos Godoy. Uma análise da produção biogeográfica no âmbito de periódicos geográficos selecionados. Estudos geográficos, Rio Claro, 

2000, v.2, n. 1, p. 87-106. 

FIGUEIRÓ, Adriano. Introdução ao estudo da biogeografia. In: Biogeografia: dinâmicas e transformações da natureza. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. p. 

13-57. 

FOUREZ, Gérard. O método científico: a comunidade científica. In: FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das ciências. 

Tradução por Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual de Paulista, 1995. 

FOUREZ, Gérard. O método científico: a ciência como disciplina intelectual. In: FOUREZ, G. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das 

ciências. Tradução por Luiz Paulo Rouanet. São Paulo: Editora da Universidade Estadual de Paulista, 1995. 

FREITAS JÚNIOR, Gerson de. O trabalho de campo em biogeografia. Paisagens VIII, p. 2-6, Nov. 2009. 

FURLAN, Sueli. Angelo et al. Biogeografia: reflexões sobre temas e conceitos. Revista da ANPEGE-Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Geografia. v. 12, n. 18, especial GT Anpege 2016, p. 97-115. 

MURARA, Pedro Germano. Caminhos da biogeografia. Caminhos da Geografia – Revista Online, Uberlândia, v. 17, n. 58, Jun. 2016, p. 168-179. 

ROCHA, Yuri Tavares. Técnicas em estudos biogeográficos. Revista RA´E GA – O espaço geográfico em análise. v. 23, p. 398-427, 2011.  

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna. São Paulo, Estudos avançados, v.2, n.2, Mai/Ago. 

1988, p. 46-71. 

SIQUEIRA, Josafá Carlos de. Abordagens biogeográficas. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2012.  

 

 

CICLO SULEADOR B 

BIOGEOGRAFIA E A DIVERSIDADE EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO 

 

 

 

6ª SEMANA 

12/05 

- 

18/05 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- Retomada da socialização das produções da atividade "Recortes 

da Ciência e da Biogeografia" da Roda de conversa mediada a 

partir das ideias centrais dos textos disponibilizados do ciclo 

suleador A. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

 Exibição dos vídeos: 

"O perigo da história única" da escritora nigeriana Chimamanda 

Adichie. 

"Entrevistas do IV Colóquio de Colonialidade/Decolonialidade 

do poder/Saber/Ser. 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador A e 

B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 12 de maio e 

demais dias da semana. 

- Consulta e construção colaborativa da Carta de Orientações em 

Práticas Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 
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7ª SEMANA  

19/05 

- 

25/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- Comentários sobre o vídeo da Chimamanda Adichie "O Perigo 

da história única"/ vídeo "Como vivo a decolonialidade" 

entrevistas do IV Colóquio de Colonialidade/Decolonialidade do 

poder/Saber/Ser. 

- Atividade "Imagens da Colonialidade do Saber e da 

Decolonialidade do Saber no Flip Chart. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

 

- 1ª Roda de Conversa 

Babalorixá Arnaldo Santana 

"Cosi Ewe Cosi Orisá: Vivências e natureza em um território de 

candomblé". 

Ramiro Lázaro Macuacua 

"Vivências e natureza: Um olhar a partir da etnia Machope". 

 

Leonardo Rangel dos Reis 

"Por uma ecologia dos encontros: olhar a partir da etnografia 

multiespécie". 

Rosiléia Oliveira de Almeida 

"O pluralismo cultural no ensino das ciências". 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e 

diversidade científica". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 19 de maio e 

demais dias da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ª SEMANA  

26/05 

- 

01/06 

 

 

 

 

7 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- Atividade "Reconhecendo biogeografia indígena no contexto da 

aldeia Piyulaga-Xingu" no Laboratório de Ensino de Geografia 

Física Jean Tricart. 

- Pausa para o Café Biogeográfico 

- Exibição dos vídeos: 

 "Monocultura da Vida" - física e ecofeminista indiana Vandana 

Shiva. 

- Discussão dos temas levantados pelo vídeo. 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

Diversidade Epistemológica do Mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 26 de maio e 

demais dias da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 
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9ª SEMANA 

02/06 

- 

08/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- 2ª Roda de Conversa 

Taquari Pataxó 

"Saberes Índigenas: A Natureza a partir da Etnia Pataxó" 

Hemerson Pataxó Hã-Hã-Hãe 

Vivências e Natureza: um olhar a partir da etnia Pataxó Hã-Hã-

Hãe 

Sílvio Márcio Montenegro Machado 

 " Saberes tradicionais e suas territorialidades" 

Marcilene Garcia de Souza 

"Decolonizando a Educação: um olhar a partir das Relações 

Etnico-Raciais". 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 02 de junho e 

demais dias da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

 

 

 

 

 

10ª SEMANA 

09/06 

- 

15/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

- Prática de Meditação na Praça Vermelha do IFBA. 

- Exibição do vídeo: "Planeta.doc - 2016" - Conferência de 

encerramento proferida pelo geógrafo Carlos Walter Porto 

Gonçalves  

- Discussão dos temas levantados pelo vídeo. 

- Pausa para o Café Biogeográfico. 

 - Atividade "Imagens da Colonialidade e da Decolonialidade do 

Saber na Biogeografia" no Laboratório de Ensino de Geografia 

Física Jean Tricart. 

- Vivência Biogeográfica de Campo no Parque São Bartolomeu - 

Salvador-BA 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 09 de junho e 

demais dias da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

- Interação no Grupo Sabores dos Saberes Biogeosul. 

 

 

11ª SEMANA 

16/06 

- 

22/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

- Prática de Meditação na Praça da Aranha do IFBA. 

 - Socialização da produção coletiva "Imagens da Colonialidade e 

da Decolonialidade do Saber na Biogeografia" na Praça da 

Aranha do IFBA. 

- Pausa para o Café Biogeográfico com apresentação cultural de 

voz e violão por Girassol Aruba 

- Atividade do Barbante de Saberes: semeando o que aprendeu 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade Epistemológica do Mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 
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 Compartilhando a experiência do curso de extensão; 

Sementes Crioulas: sementes da resistência; 

Sorteio de livros; 

- Encerramento das atividades presenciais com encaminhamentos 

das atividades a distância e sorteio de livros. 

 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico do dia 16 de junho e 

demais dias da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

 

 

12ª SEMANA 

23/06 

- 

29/06 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica” Ciência e Diversidade". 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

Diversidade Epistemológica do Mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

 

13ª SEMANA 

30/06 

- 

06/07 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

- Leitura e fichamento dos textos de apoio do Ciclo Suleador B. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 
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14ª SEMANA 

07/07 

- 

13/07 

 

 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

15ª SEMANA 

14/07 

- 

20/07 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica". 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

 

16ª SEMANA 

21/07 

- 

27/07 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica". 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Registro do Diário de Bordo Biogeográfico da semana. 

- Construção colaborativa da Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrega do Diário de Bordo Biogeográfico do Curso. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 



279 
 

17ª SEMANA 

28/07 

- 

03/08 

 

 

 

 

3 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Entrega da Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no 

Ensino de Biogeografia(s). 

- Entrega do instrumento “Desembarcando do curso” 

 - Encerramento das Atividades a distância do curso. 

 

 

 

 

 

18ª SEMANA 

04/08 

- 

10/08 

 

 

 

3 

 

 

 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Entrega do Diário de Bordo Biogeográfico do Curso. 

- Entrega da Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no 

Ensino de Biogeografia(s). 

- Entrega do instrumento “Desembarcando do curso” 

 - Encerramento das Atividades a distância do curso. 

 

 

 

 

19ª SEMANA 

11/08 

- 

17/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Entrega do Diário de Bordo Biogeográfico do Curso. 

- Entrega da Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no 

Ensino de Biogeografia(s). 

- Entrega do instrumento “Desembarcando do curso” 

 - Encerramento das Atividades a distância do curso. 
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20ª SEMANA 

 

18/08 

- 

24/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 - Interação no Fórum do Ciclo Suleador A "Biogeografia e a 

diversidade científica”. 

- Interação no Fórum do Ciclo Suleador B "Biogeografia e a 

diversidade epistemológica do mundo". 

- Interação no Fórum de Links e Materiais Interessantes em 

Biogeografia. 

- Entrega do Diário de Bordo Biogeográfico do Curso. 

- Entrega da Carta de Orientações em Práticas Decoloniais no 

Ensino de Biogeografia(s). 

- Entrega do instrumento “Desembarcando do curso” 

 - Encerramento das Atividades online do curso. 

TEXTOS-BASE DO CICLO SULEADOR B 

ARROYO, Miguel Gonzáles. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. In: ARROYO, Miguel Gonzáles. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis, Rio de 

Janeiro: Vozes, 2014. p. 25-35. 

ARROYO, Miguel Gonzáles. Que outros sujeitos, que outras pedagogias? In: ARROYO, Miguel Gonzáles. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis, 

Rio de Janeiro: Vozes, 2014. p. 37-47. 

BALÉE, William. Sobre a indigeneidade das paisagens. Revista de Arqueologia, v.21, n.2, 2008, p. 09-23. 

BORGES, Mônica Veloso. Documentação e estudos lexicais sobre línguas indígenas. Revista Articulando e construindo saberes. v. 1, n. 1, 2016, p. 35-50. 

GOMES, Angela Maria da Silva. Entre os conflitos da biogeografia física e os redemoinhos da biogeografia cultural. In: HISSA, C. E. V. (Org.). Saberes 

ambientais: desafios para o conhecimento disciplinar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 207-224. 

KAMAIURA, Amuneri et al. Guia de mamíferos terrestres da aldeia Piyulaga-Xingu. Goiânia: CIAR UFG, Gráfica UFG, 2017. 

KARAJÁ, Txiarawa. Conhecimentos da minha cultura. Revista Articulando e construindo saberes. v. 1, n. 1, 2016, p. 113-123. 

PAPAVERO, Nelson; TEIXEIRA, Dante Martins. Os viajantes e a biogeografia. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v. VIII (suplemento), p. 1015-1037, 

2001. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A ecologia de saberes. In: SANTOS, B. de S. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2010, p. 137-165. 

SHIVA, Vandana. Biodiversidade e conhecimento popular. In: SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Tradução por: Laura 

Cardellini Barbosa de Oliveira. Petropólis, RJ: Vozes, 2001. Traduzido de: Biopiracy: the plunder of nature and knowledge. p. 91-112. 

SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente. In: SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. Tradução por: 

Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Gaia, 2003. Traduzido de: Monoculturas of the mind. p. 21-83. 

SILVA, Maria do Socorro Pimentel da. A pedagogia da retomada: decolonização de saberes. Revista Articulando e construindo saberes. v. 2, n. 1, 2017, p. 

203-215. 
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SOUTO, Allana. Os indígenas na cartografia da América lusitana. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas, v. 12, n. 3, p. 817-837, set.-

dez. 2017. 

URQUIZA, Antonio H. Aguilhera. A interculturalidade como ferramenta para descolonizar a educação – reflexões a partir da ação ‘saberes indígenas na escola’. 

Revista Articulando e construindo saberes. v. 2, n. 1, 2017, p. 47-70. 

WALSH, Catherine. Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: 

in-surgir, re-existir e re-viver. In: CANDAU, V. M. Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7Letras, 

2009, p. 12- 42. 
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Apêndice C 
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                                                          Apêndice D 
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Prezado(a) cursista e colaborador(a), 

Você está participando de um dos desdobramentos da pesquisa em nível de doutoramento 

intitulada "Da colonialidade à decolonialidade do saber: contribuições teórico-metodológicas 

das epistemologias do Sul nas aulas de biogeografia", sendo que o presente curso de extensão 

é o contexto em que se dá a referida pesquisa. 

 A presente investigação teórico-empírica é realizada pelo Doutorando Ivan de Matos e Silva 

Junior, sob a orientação da Profa. Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida, no âmbito do Programa 

de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA-UEFS), na linha de 

pesquisa em Ensino de ciências, e apresenta a ecologia de saberes nas aulas de biogeografia 

como tema de pesquisa. 

O presente curso de extensão, intitulado "BIOGEOGRAFIAS DO SUL: DECOLONIZANDO 

O SABER PARA A DIVERSIDADE EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO", busca compreender 

de que forma a biogeografia cultural, através de uma abordagem decolonial, pode contribuir na 

formação inicial e continuada de estudantes e professores(as) de Geografia e Biologia, que 

tiveram o componente curricular de biogeografia na formação acadêmica. Pautado na ecologia 

de saberes, temos o interesse em saber como você qualifica Ciência, Biogeografia e 

Biogeografia Cultural; como relaciona biogeografia cultural e a temática da (de)colonialidade 

do saber, bem como se reconhece os desafios e as contribuições da biogeografia cultural numa 

abordagem decolonial do saber. 

O curso está organizado em ciclos suleadores, que serão desenvolvidos tanto na modalidade 

presencial quanto a distância. No modo presencial, os encontros envolverão aulas expositivas, 

leitura compartilhada de textos, práticas de construção coletiva e outras atividades que surgirem 

e se fizerem necessárias, bem como as rodas de conversas com representantes de comunidades 

de matriz indígena e afro-brasileira, bem como docentes convidado(a)s do IFBA, UFBA e do 

IFBaiano.  

Os encontros presenciais ocorrerão em sala de aula, ao ar livre, no laboratório de Ensino de 

Geografia Jean Tricart e no Laboratório de Informática. Para instrumentalizar as atividades 

acima, serão utilizados o flipchart, o Datashow interativo e computadores disponíveis na 

instituição, dentre outros recursos. Os encontros presenciais serão registrados por meio de áudio 

gravação e pelo diário de bordo biogeográfico, sendo que para o primeiro será utilizado um 
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gravador portátil, que será monitorado pelo coordenador do curso, e o segundo, será elaborado 

pelos cursistas. No modo à distância, o curso conta com a plataforma virtual de aprendizagem 

Schoology, em que serão divulgadas todas as informações do curso e materiais de estudo, 

inclusive, as orientações quanto ao desenvolvimento de atividades nos 3 fóruns suleadores de 

discussão, com data de postagem previamente definida.  

Os encontros presenciais ocorrerão aos sábados, das 08:00 às 12:00h, entre os dias 07 de abril 

a 16 de junho de 2018, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

campus Salvador, localizado na Rua Emídio dos Santos, no bairro do Barbalho. Quanto aos 

encontros a distância, as atividades serão desenvolvidas e supervisionadas através do 

Schoology, mediante fase inicial de ambientação do espaço virtual, seguida de cadastro e formas 

de uso do ambiente tanto na versão desktop quanto mobile; e a posteriori, fase de 

acompanhamento das atividades ao longo da semana, mediante comunicação online pela 

referida plataforma colaborativa de aprendizagem. 

A partir de uma postura de diálogo de conhecimentos, o curso visa construir, de forma 

colaborativa, uma carta de orientações em práticas decoloniais no ensino de biogeografia(s). 

Desse modo, espera-se que, ao final do curso, você e os demais cursistas tenham compreendido 

conceitos e temas em epistemologias do Sul e sua relação com a biogeografia, especialmente 

da biogeografia cultural, que contribuam, por sua vez, para a qualificação inicial e continuada 

de práticas decoloniais que ajudem a dialogar ciência e demais formas de saber nas aulas dos 

referidos componentes curriculares de sua atuação profissional. 

Nós nos comprometemos com a garantia de confidencialidade de todos os registros escritos e 

audiovisuais e demais informações, de modo que os dados não sejam divulgados de forma a 

possibilitar a identificação do(a) colaborador(a). A sua participação é voluntária, podendo 

desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo financeiro ou de qualquer outra natureza.  

Este termo apresenta duas vias que serão assinadas por mim, Ivan de Matos e Silva Junior, pela 

docente Rosiléia Oliveira de Almeida, que orienta a pesquisa da tese, e por você colaborador(a), 

ficando uma via comigo e a outra contigo.  

Desde já agradecemos a sua importante colaboração para o desenvolvimento desta atividade 

que busca dialogar a ciência e demais saberes que foram e são subalternizados no espaço da 

educação superior.  

Atenciosamente, 
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Ivan de Matos e Silva Junior 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências [UFBA/UEFS] e 

docente do Departamento de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

 

 

Rosiléia Oliveira de Almeida 

Orientadora. Doutora em Educação [UNICAMP]. Docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). 

 

 

Declaro que compreendo os objetivos e a importância da minha participação na pesquisa e 

aceito colaborar. 

 

Assinatura do(a) colaborador(a) 
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Apêndice E 
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Apêndice F 
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Apêndice G 
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1 
Acesse a página do Curso de Licenciatura em Geografia do IFBA campus Salvador: www.licgeo.ifba.edu.br 

e clique no S representado ao lado: 
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2 
 

Clique em Sign Up 
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3 
 

Clique em Student 
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4 
 

Insira o código em maiúsculo: XX2TJ-3HDFG 
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5 
Preencha todos os dados que se pede. No espaço First name (primeiro nome), insira o nome da planta ou animal que você se 

identifica. No espaço Last Name (Último nome), insira um dos seus sobrenomes. Insira e-mail e senha (Password) fáceis de lembrar. 

Depois insira o mês (Month), dia (Day) e ano (Year) de seu nascimento (Birthday). 
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6 
 

Enviada a solicitação da matrícula no curso, aguarde a aprovação. 
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7 
 

Acesse o botão Log In e preencha os espaços com o e-mail cadastrado e senha. 
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8 
Pronto! Você terá acesso ao curso ao clicar em cursos (Courses). Depois é só clicar em Biogeografias do 

Sul. Se não aparecer, significa que o moderador ainda não aprovou sua matrícula. 
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9 
 

Após aceite do moderador, você poderá ter acesso ao nosso espaço online de aprendizagem. 
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10 
 

Visão global do Schoology 
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11 
 

Visão global do Schoology 
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SEJA BEM- VINDO(A) AO NOSSO CURSO DE EXTENSÃO: 

BIOGEOGRAFIAS DO SUL: DECOLONIZANDO O SABER PARA A DIVERSIDADE 

EPISTEMOLÓGICA DO MUNDO 
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Apêndice H 
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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a) cursista e colaborador(a), o diário de bordo biogeográfico consiste em um 

instrumento didático-pedagógico que visa expor as suas experiências, debruçando 

reflexivamente sobre os conceitos, as ideias e os temas que estão sendo mobilizados no presente 

curso de extensão. Trata-se de mais um espaço em que você estará relacionando o curso com 

experiências que você considera importante relatar. Fique à vontade para escrever. Assim como 

prescreve o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, suas anotações nesse diário não serão 

identificadas por seu nome, mas pelo nome fictício (planta ou animal) que escolherá no início 

do curso.  

 

Não se preocupe em atender expectativas com respostas rebuscadas ou de qualquer outra 

natureza. Fique à vontade para compartilhar seu conhecimento, sobretudo em primeira pessoa. 

O gênero textual é livre, podendo inserir imagens, matérias de jornais e revistas, poesias, trechos 

de artigos, livros e quaisquer outras linguagens que você considerar importante, bem como 

relatos de experiências cotidianas, que te auxiliam a pensar os conceitos e temas abordados em 

nosso curso. Além disso, fique à vontade para compartilhar lacunas encontradas na sua 

formação inicial ou continuada, que têm implicações diretas e indiretas em sua vida cotidiana 

e/ou profissional. Ao mesmo tempo, poderá apresentar propostas que convirjam na solução 

dessas lacunas. 

 

 Tudo que for registrado aqui poderá ser compartilhado com os demais cursistas e integrantes 

do curso, desde que você esteja à vontade para isso. Nosso curso é pensado para acolher todo e 

qualquer saber que convirja direta ou indiretamente com os estudos e pesquisas em 

biodiversidade, inclinadas a refletir sobre a biogeografia nesse contexto, e propor sugestões de 

tratamento que acolham a diversidade de saberes como condição sine qua non desse projeto 

político que, ao reconhecer e visibilizar saberes, protege sociobiodiversidade. 

 

 

Curso de Extensão: 

 

Biogeografias do Sul: Decolonizando o Saber para a Diversidade 

Epistemológica do Mundo 

Nome:  
 

Semana: nononononononno 
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Dia do relato Nononononon 

 

Nononononononnonononnnonononononononononononononoononononononononononono

nonooonononononoononoononononooonononononnonononooooooononononononononono

onnonoonnonnononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonononoo

nnnnnnnnnnnnonononononononononononononoonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnonoononnononononoononnononononononononononnononononononoonn
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Obs.: Para fazer um novo relato, basta copiar e colar o quadro acima. 
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APRESENTAÇÃO 

Caro(a) Educador(a), 

 

É com grande satisfação que apresentamos a Carta de Orientações em Práticas 

Decoloniais no Ensino de Biogeografia(s). O presente documento é fruto das reflexões 

emanadas e compartilhadas por colaboradores(a)s, docentes e discentes e egressos de Geografia 

e Biologia, no contexto do curso de extensão “Biogeografias do Sul: decolonizando o saber 

para a diversidade epistemológica do mundo”. Este curso é uma estratégia que integra a 

pesquisa em nível de doutoramento intitulada “Da colonialidade à decolonialidade do saber: 

contribuições teórico-metodológicas das epistemologias do Sul nas aulas de Biogeografia”, no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, sob a 

orientação da Profa. Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida. 

A partir de inúmeras atividades, tais como: rodas de diálogos, leitura compartilhada de 

textos, vivências biogeográficas de campo, trabalhos de grupos, bem como interações online 

através de fóruns de discussão temáticos e livres, disponibilizados via plataforma virtual de 

aprendizagem, foi possível não apenas apontar desafios, como também sistematizar aspectos e 

características que assinalam práticas decoloniais no ensino de biogeografia(s). 

É importante ressaltar que a presente carta não é um documento hermético e, por essa 

razão, encontra-se passível de atualizações que venham sulear os tópicos apresentados, bem 

como o texto que o acompanha. Aproveitamos também a oportunidade para comunicar que as 

orientações aqui apresentadas podem inspirar não apenas profissionais das áreas de Geografia 

e Biologia, mas, sobretudo, aqueles que queiram adotar a ecologia de saberes como aspecto 

suleador de suas práticas de ensino, sobretudo na Educação Básica e Superior, potencializando, 

inclusive, o desenvolvimento de projetos integradores que envolvam representantes de matrizes 

de povos tradicionais nas disciplinas ofertadas pela unidade de ensino. 

Agradecemos imensamente a oportunidade de compartilhar essas sementes do saber, na 

certeza de que encontrem terras favoráveis para germinar e multiplicar na forma de flores e 

frutos e, assim, sulear trabalhos pedagógicos que venham visibilizar saberes, que vivem, por 

sua vez, na periferia do pensamento moderno ocidental. Esses saberes, agora, nos provocam a 

rever conceitos e estilos de vida emprestados historicamente dos países do Norte. Esses saberes 

nos convidam a dialogar de forma horizontal, a problematizar os modelos únicos de pensar e 

agir no mundo, a rever nossa relação com a vida humana e não humana, inclusive reconhecendo 
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as limitações de pensamentos que polarizam, ao invés de criar soluções para os problemas de 

toda ordem. 

Esperamos ter contribuído para a emergência de pesquisas em Biogeografia que se 

importam com outros saberes; saberes esses que nos constituem e nos provocam a repensar a 

ciência que se pratica atualmente; saberes que nos ajudam a rever polarizações e binarismos 

que geram a invisibilização da terceira, quarta e tantas vias de pensamento que a diversidade 

possa abarcar. Cada saber tem sua importância e merece respeito, desde que seu projeto político 

não seja apagar ou silenciar o outro, mas sim contribuir para gerar círculos cada vez mais 

amplos de entendimento mútuo e de reciprocidade. 

Desse modo, acreditamos nas sementes que aqui cultivamos, na certeza de que muitos 

que lerem e se reconhecerem nesse projeto político ajudem a semeá-lo nos diversos espaços 

formativos em que se encontrarem, sobretudo nas universidades, centros e institutos de ensino, 

pesquisa e extensão, a fim de incorporar currículos cada vez mais inclinados a adotar a 

pluriversidade como aspecto fundante em nossos espaços acadêmicos. 

 

Saudações Decoloniais!!!! 

SUMÁRIO67 

 

1. Considerações iniciais ......................................................................................................... 2 

2. Sobre o espaço e sua organização ....................................................................................... 2 

3. Sobre a relação educador/educando .................................................................................... 5 

4. Sobre o currículo ................................................................................................................. 5 

5. Sobre os conteúdos/conceitos/temas mobilizados .............................................................. 5 

6. Sobre a didática  .................................................................................................................. 5 

7. Sobre as metodologias ........................................................................................................ 5 

8. Sobre os recursos ................................................................................................................ 5 

9. Sobre as formas de avaliação  ............................................................................................. 5 

10. Sobre as fontes de estudo  ................................................................................................. 5 

11. Considerações finais ...........................................................................................................  

 

 
67 Esta proposta de sumário foi apresentada inicialmente pelo professor-formador no intuito de provocar os(as) 

cursistas colaboradores(as) a escrever considerações sobre cada um dos itens. Ainda assim, cada cursista foi 

orientado(a) a sugerir novas seções ou até mesmo atualizações no nome das seções, bem como supressão dessas 

seções.  
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Apêndice J 
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Prezado(a) cursista e colaborador(a), seja bem-vindo(a) ao nosso curso de extensão 

“Biogeografias do Sul: Decolonizando o saber para a diversidade epistemológica do mundo”.  

Nesse primeiro embarque, a fim de conhecê-lo(a), gostaríamos que compartilhasse conosco 

suas bagagens, traduzidas por suas vivências, tais como noções, ideias e impressões sobre 

alguns conceitos. Não se preocupe em atender expectativas com respostas rebuscadas ou de 

qualquer outra natureza. Fique à vontade para compartilhar seu conhecimento, seguindo o que 

se pede abaixo, sendo que, nesse primeiro momento, esse registro comporá seu diário de bordo 

biogeográfico. Desse modo... 

 

 

1 

 

 

 

Escolha o nome de um animal ou planta com que você se identifica, justifique o motivo 

dessa indicação e comente o que sabe sobre ele/ela em termos biogeográficos. 

 

2 

 

Conte-nos o que você entende por Ciência. 

 

3 

 

Comente o que você entende por Biogeografia. 

 

4 

  

Como sua área de formação/atuação dialoga com a biogeografia? 

 

5 

 

O que motivou sua inscrição neste curso de extensão? 

 

6 

 

Quais são suas impressões sobre o conceito Biogeografias do Sul? 

 

7 

 

Já ouviu falar em colonialidade e decolonialidade? Ainda que não tenha ouvido falar, 

comente sobre as primeiras impressões que você tem acerca desses dois conceitos. 

 

8 

 

Você consegue imaginar outras possibilidades de compreensão da geografia do mundo 

animal e vegetal para além da ciência? Fale sobre isso. 

 

 

Respostas 

___________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice L 
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Prezado(a) cursista e colaborador(a), chegou o momento do desembarque em nosso curso de 

extensão “Biogeografias do Sul: Decolonizando o saber para a diversidade epistemológica do 

mundo”. Com certeza, sua bagagem de saberes não é a mesma. Uma parte dela foi 

compartilhada conosco e retornou para ti de outra forma.  

 

Você em algum momento precisou ressignificar ou manter seus conceitos; se sentiu, por vezes, 

provocado a dar respostas assertivas para os problemas levantados por seus colegas, pelo 

coordenador do curso, palestrantes e no contato com comunidades tradicionais. 

 

 Além disso, precisou exercitar a escuta e a argumentação no âmbito de um diálogo 

intercultural. Sem dúvida, uma parte do que cada um compartilhou levará consigo, e, de algum 

modo, você ajudou e ajudará a semear nos lugares que considerar oportuno e necessário, nas 

terras que você julgava não apresentar condições de fertilidade.  

 

Nesse sentido, consideramos esse momento muito importante, assim como foram os demais, 

uma vez que, reconhecendo quais sementes foram compartilhadas, como foram semeadas e em 

quais condições foram semeadas, fica mais fácil ter um panorama de como cada um ajudou na 

formação do outro e como essa intersubjetividade ajudou a assentar o que vem sendo formulado 

como “Biogeografias do Sul”.   

 

Fique à vontade para compartilhar seu conhecimento, como foi durante todo o curso, seguindo 

as questões abaixo. Vale ressaltar que esse último registro comporá seu diário de bordo 

biogeográfico.  

 

Desse modo... 

 

1 

 

 

 

Você manteria a indicação do nome do animal ou da planta, escolhida logo no início do 

curso? Conte um pouco sobre isso. 

 

2 

 

O que eu entendo por Ciência? 

 

3 

 

O que eu entendo por Biogeografia? 

 

4 

 

O que eu aprendi no curso de extensão? 
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5 

 

Como você conceitua a expressão “Biogeografias do Sul”? 

 

6 

 

Conte o que você aprendeu sobre colonialidade e decolonialidade e como esses dois 

conceitos se articulam com a biogeografia 

 

7 

 

Você consegue admitir outras possibilidades de compreensão da geografia do mundo 

animal e vegetal para além da ciência? Fale sobre isso. 

 

 

8 

 

 Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no curso? 

 

 

Respostas 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Apêndice M 

 

 

 

 

 


